
وزير الدفاع يحيل مخالفات 
صندوق اجليش إلى النائب العام

أص��در النائب األول لرئيس مجلس 
ال����وزراء ووزي���ر ال��دف��اع الشيخ ناصر 
صباح األحمد قرارا بإحالة كل املخالفات 
بالتعامالت التي تتضمنها حسابات 
صندوق اجليش واحلسابات ذات الصلة 

به إلى النائب العام.
   وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي 
أمس إن هذه اإلحالة جاءت بعد أن انتهت 
جلنة التحقيق املشكلة بقرار من الشيخ 
ناصر الصباح إلى وجود أطراف معنية 

بتلك املخالفات تستدعى اإلح��ال��ة إلى 
النائب العام.  

 وأض���اف���ت ال������وزارة أن ذل���ك يأتي 
تعزيزا ملبدأ الشفافية وإرس��اء لقواعد 
العدالة واحليادية باتخاذ كل اإلجراءات 
القانونية جتاهها وحرصا من الوزارة في 
احلفاظ على املال العام وحرمته وحمايته 
م��ن أي��ة جت���اوزات أو مخالفات ألحكام 

القانون.
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الغامن طالب بترتيب الفريق احلكومي .. ونواب : نتطلع إلى نهج جديد

احلكومة استقالت .. و»املجلس باقٍ«

الشعب الكويتي من أذكي الشعوب العربية وال 
تنطلي عليه أالعيب السياسة وبعد احتجاج اإلرادة 
واضح أن احلكومة بدأت بإجراءات للتنفيس عن 
االحتقان احلاصل.. ال تستغربون إذا ما مت إسقاط 
القروض ورفع الرواتب والفضل في ذلك ملن خرجوا 
ملواجهة الفساد.. الشباب ليسوا قطيعاً من األغنام 
يسكتها تقدمي العلف.. البلد تعاني من تراكم الفساد 
وحتتاج إلى وقفة جادة وصادقة لبناء كويت جديد 

يتعامل مع معطيات املستقبل بأريحية.

بني السطور

�صمري خ�رض وريا�س عواد

تقدم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك أمس الى 
سمو األمير الشيخ صباح األحمد باستقالة احلكومة.

وق��ال رئيس مركز التواصل احلكومي والناطق الرسمي 
للحكومة ط��ارق امل��زرم إن صاحب السمو أمير البالد بقبول 
استقالة احلكومة، وقد أمر باستمرارها في تصريف العاجل من 

االمور حلني تشكيل الوزارة اجلديدة.
بدوره قال رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن انه ال نية لدى 
سمو امير البالد حلل مجلس االمة في الوقت احلالي ، مضيفا 
انه أوصل يوم االربعاء رسالة الى القيادة السياسية حول رأيه 
ومجموعة من النواب بأن “املشكلة تكمن بعدم جتانس الفريق 
احلكومي وحتى يستمر امل��رك��ب يجب ان يكون هناك فريق 

متجانس”.    
في ذات أكد عدد من نواب مجلس األمة تطلعهم الى نهج جديد 
واستعداد املجلس للتعاون، وقال النائب محمد الدالل  إن استقالة 
احلكومة جاءت في وقتها ومستحقة، وأي تشكيل حكومي قادم 

يجب ان يستقطب وزراء لديهم خبرة سياسية وإدارية.

»KFlag« تسجل إجنازًا جديدًا 
ف�����ي »ج���ي���ن���ي���س« ب����رف����ع أك����ب����ر ع��ل��م 

للكويت على جبال الهماليا  
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ال����دوي����س����ان: دع�����م ك���وي���ت���ي جل��م��ي��ع 
اخل����ط����وات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ل��ت��رس��ي��خ 

سيادتها على أراضيها
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ال��ت��راب  ال��دب��ل  فضية  حت���رز  ال��ك��وي��ت 
في ختام البطولة اآلسيوية للرماية 

بقطر

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

تتقدم أسرة جريدة

بخالص العزاء واملواساة من

عائلــــة الســــايــــر
لوفاة املغفور له بإذن الله 

ناصــــــر محـــمـــــد الســايـــــر
سائلني العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته

روسيا تنشئ قاعدة 
عسكرية في القامشلي 

غزة .. هدوء حذر 
بعد وقف إطالق النار

ق��ال��ت وزارة ال��دف��اع ال��روس��ي��ة، 
إن روس��ي��ا ب���دأت ف��ي إن��ش��اء قاعدة 
هليكوبتر مبدينة القامشلي بشمال 

سوريا.
 وبحسب ما نقلت وكالة “تاس” 
لألنباء، فإن القاعدة اجلديدة ستحميها 
أنظمة صواريخ سطح/جو، ومت نشر 

ثالث طائرات هليكوبتر هناك بالفعل.

وف���ي ش���أن آخ����ر، ك���ان ال��رئ��ي��س 
األميركي، دونالد ترمب، ق��ال خالل 
لقائه مع الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغ��ان، األربعاء، في واشنطن إن 
وق��ف إط��الق النار في سوريا صامد 

بشكل جيد.

س��اد الهدوء احل��ذر أج��واء قطاع 
غزة، أمس اخلميس، بعد مرور أكثر 
من يومنينْ دامينينْ ّجراء الهجمات التي 
شّنتها طائرات حربية إسرائيلية 
على أهداف مبناطق متفرقة من قطاع 

غزة.
ي��أت��ي ذل���ك ع��ق��ب إع����الن حركة 
اجلهاد اإلسالمي، عن التوصل لوقف 

إطالق نار مع إسرائيل في قطاع غزة، 
بوساطة مصرية.

وكانت حركة اجلهاد اإلسالمي 
قد قالت، ليلة األربعاء، إنها وضعت 
ش��روط��ا م��ح��ددة “للقبول بوقف 

إطالق النار مع إسرائيل«.
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