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560 كويتيًا وكويتية ملواجهة مصيرهم منفردين أكد أنه ال ميكن ترك 

الغامن: حل أزمة »اخلبراء« أولوية

ــوان  ــى دي ــــوزراء إل ـــارة سمو رئــيــس ال زي
احملاسبة سابقة لم حتدث من قبل وحتمل داللة 
على أنه في املرحلة املقبلة لن تتجاهل احلكومة 
مالحظات ومخالفات الــديــوان وستتعامل 
معها بجدية وحتاسب املقصر.. منذ سنوات 
واحملاسبة يسجل مخالفات وجتـــاوزات في 
أوجه الصرف وخلل في اإلجراءات واحلكومة 
»عمك أصمخ« الرسالة من الزيارة للوزراء 

واجلهاز احلكومي »ما نبي مخالفات«.

بني السطور

 �صمري خ�رض وريا�س عواد

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن التزامه وعدد كبير 
من النواب بالوقوف مع اخلبراء املتأثرين بحكم محمكة 
التمييز الصادر أخيرا والعمل على ايجاد حلول مناسبة 

ألوضاعهم.
وقال الغامن في تصريح صحافي في مجلس األمة “ان 
احكام القضاء حتترم وال خالف في هذا االمر حتى بالنسبة 
للمعنيني” مضيفا انه في مقابل ذلك “ال ميكن ان يترك 560 
كويتيا وكويتية تأثروا بهذا احلكم ان يواجهو مصيرهم 

منفردين”.
واوضح انه اجتمع أمس بنقابة العاملني في ادارة اخلبراء 
بحضور ورئيس أعضاء النقابة واستمع الى تداعيات ما جاء 
في حكم )التمييز( معربا عن االمل في ايجاد حل مرضي لهم 

في القريب العاجل.
وذكر انه شخصيا ومجموعة كبيرة من النواب تعهدوا 
“بعدم تركهم وحيدين” مشيرا الى جهود نيابية مستمرة 
باالتصال مع احلكومة “التي حتى ظروف عدم تشكيلها لم 

تتعطل تلك املساعي”.   

والسوق  الصعود..  تعاود  البورصة 
الرئيسي يستعيد الزْخم
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اخلالد: متابعة كل ملفات املخالفات ضد املال العام

 »نزاهة«: زيادة في عدد بالغات »الفساد«
أكــد سمو الشيخ صباح اخلالد 
ــوان  رئــيــس مجلس الــــوزراء ان دي
احملاسبة من اهم اجهزتنا الرقابية 
ويقوم بدور مهم وحيوي في حماية 

املال العام.  
ـــوان  ـــس دي ـــارتـــه أم ــــالل زي وخ
احملاسبة ولقائه كبار املسؤولني 
قال سموه ان زيارته تأتي ترجمة 
وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو 
أمير الــبــالد الشيخ صباح األحمد 
وحرص سموه الدائم على محاربة 

الفساد وحماية املال العام.  
ــد انـــه مت خــالل  ــال ــــح اخل وأوض
االجتماع االتفاق على تعزيز التعاون 
في املرحلة القادمة ومتابعة كافة 
امللفات التي متثل مخالفات جسيمة 
ــه سيتم  ضــد املـــال الــعــام مــؤكــدا ان

اعطاؤها ما تستحق من أهمية.  
ـــد رئــيــس ديــــوان احملاسبة  وأك
فيصل الشايع أن رئيس الـــوزراء 
أكد خالل اللقاء حرصه على متابعة 
املخالفات واملالحظات وعالجها حتى 
ال تتكرر في املستقبل، وكان ذلك محل 
اشادة من قبلنا وهي بادرة طيبة من 
سموه، ونتمنى ان تنجح اجلهات 
احلكومية فــي تصحيح أوضاعها 

وتنفيذ مــا ورد فــي تقارير ديــوان 
احملاسبة. من جانبها أعلنت الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد “نزاهة” عن 
استقبالها لعدد متزايد من البالغات 

املتعلقة بشبهات الفساد، تفاعال مع 
حديث سمو رئيس مجلس الــوزراء 
الشيخ صباح اخلالد لوسائل اإلعالم 
عن مكافحة الفساد وضرورة التوجه 

لـ”نزاهة” لتقدمي أي بالغات حتتوي 
على شبهة فساد.

جانب من لقاء اخلالد وقيادي ديوان احملاسبة أمس

41 يومًا من العراق.. 
االحتجاجات وال حلول!!

تشييع جثامني الضحايا أمس في ذي قار

دخلت االحتجاجات في العراق يومها الـ41 
مع استمرار االضــرابــات في معظم املؤسسات 
ــني الــقــوى  ـــروز اخلــالفــات ب ــع ب احلــكــومــيــة م
السياسية حــول مــســودة قــانــون االنتخابات 

اجلديد.
وفي وقت شهدت النجف حاال من االستقرار 
السيما املدينة القدمية فيها باستثناء احــراق 
القنصلية االيــرانــيــة مساء امــس األول للمرة 

الثالثة
ذكر شهود عيان ومسعفون أمس أن احملتجني 

ــوا اعتصاماتهم فــي بــغــداد والبصرة  ــل واص
ــان وكـــربـــالء والــنــجــف  ــس ــي ــة وم ــري ــاص ــن وال
والديوانية والسماوة وبابل وســط حالة من 
الهدوء باستثناء مناوشات متفرقة وقعت بني 

الشرطة واحملتجني في بغداد وكربالء.
وأضـــاف شــهــود العيان ان شـــارع الرشيد 
القريب من ساحة التحرير وســط بغداد شهد 
مساء الــثــالثــاء اصــابــة 16 متظاهرا بحاالت 

اختناق.

وقف العمل مبطار الشيخ سعد
 اعلنت االدارة العامة للطيران املدني وقف 
التشغيل لشركات الطيران من مبنى الشيخ 
سعد T3  واغــالق الطريق املــؤدي للمبنى 
اعتبارا من مطلع يناير املقبل بسبب استكمال 

T2 االعمال االنشائية ملبنى الركاب اجلديد

وقالت االدارة في بيان صحفي أمس انه 
سيتم انتقال تشغيل شركة طيران “فالي 
دبي” اعتبارا من 15 ديسمبــر اجلـــاري 
الى مبنى الركاب T1 مبنطقة وزن األمتعة 

)رقم 4(. 

إيران: ال تفاوض مع أميركا
قبل إلغاء العقوبات

جدد الرئيس االيراني حسن روحاني أمس 
استعداد بالده للتفاوض مع الواليات املتحدة 
االمريكية في إطار دول مجموعة )1+5( بشأن 
برنامجها النووي شرطة رفع واشنطن عقوباتها 

على بالده.
وقــال روحاني في امللتقى الوطني للتأمني 
والتنمية بطهران “متى ما تخلت امريكا عن 
عقوباتها اخلاطئة والظاملة واالرهابية عندها 
ــادة دول مجموعة )1+5( ان  يكون بامكان ق

يجتمعوا وليست لدينا مشكلة في التفاوض 
معهم شريطة ضمان حقوقنا”. واضـــاف ان 
“هناك اصــدقــاء يتوسطون وطــهــران لم تكن 
البادئة وال املقصرة في مسألة العقوبات وال 
متارس العناد ولم تغلق باب املفاوضات واننا 
اعلنا بصراحة متى ما كانوا مستعدين اللغاء 
العقوبات فنحن ايضا سنكون على استعداد 

للتفاوض”.
 

59 إرهابيًا تركيا : ترحيل 
إلى بالدهم

أعلنت وزارة الداخلية التركية أمس ترحيل 
59 أجنبيا “ارهابيا” إلى بالدهم في غضون 
االسابيع الثالثة االخــيــرة مــن دون ان حتدد 

جنسياتهم.
وقال نائب وزير الداخلية اسماعيل جاتكلي 
في مؤمتر صحفي ان القوات األمنية التركية 
متكنت مــن القضاء على 131 “ارهابيا” في 
العمليات األمنية التي نفذتها في نوفمبر املاضي.

وعن الالجئني السوريني بتركيا ذكر جلتيكلي 
ان أكثر من 369 ألف الجئ ســوري عــادوا إلى 

بالدهم في املناطق التي حررها اجليش التركي 
شمال البالد.

من جهتها اوضحت وكالة “أناضول” التركية 
لألنباء ان السلطات التركية اعتقلت 238 
شخصا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “داعش” 
في عمليات شنتها القوات األمنية في مدن عدة في 

نوفمبر املاضي.
ــارب زعيم داعش  وأضافت ان أربعة من أق
السابق أبو بكر البغدادي ال يزالون محتجزين 

في مدينة كيرشهير وسط تركيا. 

جونسون: إسقاط اجلنسية 
عن املقاتلني في سورية

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن من يذهب للقتال 
في سوريا يخالف قانون بريطانيا ويتنازل عن حقه في اجلنسية

وأوضح جونسون أن احتجاجات إيران عالمة على سخط شعبي 
حقيقي من النظام وهي لم تفاجئني. 

وكان جونسون قد قال أمس في افتتاح قمة حلف شمال األطلسي 
مبناسبة الذكرى السبعني لتأسيس احللف إن حلف شمال األطلسي 
ثابت كالصخر في التزامه بحماية أعضائه لكن ال ميكن اعتبار السالم 

أمر مسلم به ولذلك يتعني على احللف مناقشة التهديدات الناشئة. 
ــال  نحن ثابتون كالصخر في التزامنا جتــاه احللف، ُيظهر  وق
التاريخ أن السالم ال ميكن أن يؤخذ كأمر مسلم به، لهذا ونحن نحتفل 

بهذه الذكرى يتعني أن نحرص على أن تتفق أفعالنا مع كلماتنا. 
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