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تكليف اللجنة املالية بدراسة كل ما ورد في استجواب وزير املالية

متخض املجلس فولد جلنة
س �م��و األم �ي ��ر ي�ش�ي��د ب��امل �م��ارس��ة ال��دمي �ق��راط �ي��ة خ ل��ال اس �ت �ج ��واب وزي� ��ر امل��ال�ي��ة
الغامن :املجلس جدد الثقة بالوزير وأشكر املستجوبني واملستجوب على رقي الطرح

ال� �ك ��وي ��ت :ن �ت ��اب ��ع ب �ق �ل��ق اس �ت �م ��رار
ارت �ف��اع ح��دة ال�ت��وت��رات ب�ين بلغراد
وبريشتينا

3
م � ��ؤش � ��رات «ال � �ب � ��ورص � ��ة» ت �ت �ب��اي��ن
للجلسة الثانية على التوالي

احل�ج��رف :واج�ه��ت االس�ت�ج��واب رغ��م ع��دم دستوريته والكويت أكبر م��ن اجلميع
ريا�ض عواد وكونا
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ببرقية إلى الدكتور نايف فالح احلجرف
وزير املالية عبر فيها سموه عن إشادته مبا متيز
ب��ه أداؤه م��ن ك��ف��اءة خ�لال ردوده على محاور
االستجواب املقدم له وباملمارسة الدميقراطية
الراقية التي عكست الوجه احل��ض��اري للوطن
العزيز.

احلجرف أثناء تفنيده محاور االستجواب

وقد أعلن رئيس مجلس األمة م��رزوق الغامن
انتهاء استجواب وزير املالية د.نايف احلجرف
بال تقدمي طلب طرح الثقة وتشكيل جلنة حتقيق
في محاوره .ومت تكليف اللجنة املالية بدراسة
كل ما ورد في استجواب الوزير احلجرف ،وتقدم
تقريرها خالل  3أشهر.
وقال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن عقب
اجللسة ،إن املجلس ج��دد الثقة ب��وزي��ر املالية

مجلس األمن يعتمد مشروع قرار كويتي لدعم
وتعزيز حماية املدنيني في النزاعات املسلحة
اعتمد مجلس األمن الدولي باإلجماع
أم���س م��ش��روع ق����رار ك��وي��ت��ي ح��ول
األش��خ��اص املفقودين ف��ي النزاعات
املسلحة يهدف إلى دعم وتعزيز سبل
حماية املدنيني في النزاعات املسلحة.
جاء ذلك خالل جلسة ملجلس األمن
ترأسها الشيخ صباح اخلالد نائب

رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية
الكويتي.
ويعتبر ال��ق��رار ه��و الوحيد ال��ذي
قدمته ال��ك��وي��ت بشكل منفرد حيث
ي��ع��ك��س م��واص��ل��ة ال��ك��وي��ت خ�لال
عضويتها في مجلس األم��ن تسليط
الضوء على القضايا االنسانية وأن

تقدمي الكويت لهذا ال��ق��رار نابع من
جتربتها املريرة إبان الغزو العراقي
على الكويت عام  1990وما تسبب به
من وجود ماساة األسرى واملفقودين.
ورأت الكويت أن هذا القرار سيشكل
لبنة أس��اس��ي��ة ف��ي كيفية التعاطي
مع موضوع املفقودين في النزاعات

مسيرات حاشدة في العاصمة ومختلف الواليات

طلبة اجلزائر يطالبون بالتغيير
ورحيل رموز النظام

طلبة اجلزائر يتظاهرون للمطالبة بتغيير رموز النظام

ع��اد الطلبة اجل��زائ��ري��ون أم��س لالحتجاج
م��ج��ددا ح��ي��ث خ��رج��وا ف��ي م��س��ي��رات ح��اش��دة
باجلزائر العاصمة ومختلف والياتها للمطالبة
بالتغيير ورحيل رم��وز النظام وفي مقدمتهم
الرئيس املؤقت للبالد ورئيس وزرائه.
وبدأ جتمع آالف الطلبة في الساعات األولى
من صباح أمس بساحة الشهداء وسط العاصمة
حيث فضلوا هذا املكان على ساحة البريد املركزي

ال��ذي اع��ت��ادوا التجمع فيه كل ي��وم ثالثاء من
أجل تفادي التعزيزات األمنية الكثيفة لقوات
مكافحة الشغب التي قامت بتطويق كل الشوارع
واملداخل الرئيسية لذات الساحة .وانطلق الطلبة
في مسيرة حاشدة جابوا من خاللها ش��وارع
العاصمة إلى غاية وصولهم أم��ام مقر مجلس
قضاء العاصمة .

(طالع صفحة )7

«التجارة والصناعة» :صادرات الكويت غير
النفطية ارتفعت  17باملائة في مايو املاضي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس أن
ال��ص��ادرات الكويتية غير النفطية ارتفعت
بنسبة  17في املئة خالل شهر مايو املاضي
مقارنة مع الشهر ذاته من العام املاضي.
وأوضحت ال��وزارة أن إجمالي الصادرات
ل��ل��دول العربية واألجنبية بلغ نحو 4ر9

مليون دينار كويتي (نحو  31مليون دوالر
أمريكي) في مايو املاضي مقابل ثمانية ماليني
دينار (نحو 5ر 26مليون دوالر) في نفس
الشهر من العام املاضي.

(طالع صفحة )9

إنهاء األزمة يتطلب اتفاق نووي جديد

واشنطن :إيران تسير في االجتاه اخلاطىء
حثت اخلارجية األمريكية ،املجتمع الدولي
على حتميل إيران مسؤولية محاولتها توسيع
برنامجها النووي ،الفتة إلى أن احلل الوحيد
إلنهاء األزمة هو التوصل التفاق نووي جديد.
وقالت املتحدثة باسم اخلارجية ،مورغان
أورتاغوس ،خالل مؤمتر صحفي بثته شبكة
“سي سبان” األمريكية املخصصة للتغطية

املستمرة الجتماعات احلكومة وال��ش��ؤون
العامة :إنه سيتم استهداف أي شركة سواء
في القطاع النفطي أو غيره تدعم ماليًا أنشطة
طهران ،معتبرة أن إيران “ال تزال مستمرة في
تهديد السالم العاملي».

(طالع صفحة )8

املسلحة علما بانه سيكون اول قرار
حول املفقودين والنزاعات املسلحة في
مجلس األمن.
ووف��ق ما ج��اء في مشروع القرار
ال��ذي حمل رقم ( )2019/2474فإن
مجلس األمن يؤكد

التتمة 6

وأشكر املستجوبني واملستجوب على رقي الطرح.
بدوره قال وزير املالية الدكتور نايف احلجرف:
إن ما يجمعنا الكويت ،فهي أكبر من اجلميع والثقة
حتملنا مسؤولية أكبر.
وقد شهدت جلسة مجلس األم��ة أمس أحداثاً
ساخنة ،فيما يتعلق باالستجواب امل��ق��دم من
النائبني

(تتمة  6و طالع صفحة )4

بني السطور
الصوت الواحد أف��رغ م��ادة املساءلة
السياسية من محتواها وحول املجلس
إلى «هايد بارك كورنر» قل فيه ما شئت
وأث��ب��ت والنتيجة ل��ن يحاسب أح��د..
الكارثة أن النواب والشعب مصدقني أنه
مجلس!! الوضع اليوم «فك كويسك حلي
ضريسك» وش��وف مصاحلك ومصالح
ربعك والسالم!!!

العقيل :الكويت تدعم القضية
الفلسطينية إقليمي ًا ودولي ًا بشكل دائم
أكدت وزير الشؤون االقتصادية مرمي العقيل
على دميومة دعم الكويت للقضية الفلسطينية
إقليميا ودوليا ،مضيفة أن الوفد الكويتي سيركز
أثناء مؤمتر العمل الدولي مبقر األمم املتحدة
ف��ي جنيف على املشكالت والصعوبات التي
يتعرض لها عمال فلسطني على ي��د أصحاب
األعمال من “الصهاينة» .وأضافت أن اجتماعها
مع وزير العمل الفلسطيني كان “مثمرا ً وبناء”
حيث تناول العالقات الثنائية بني اجلانبني
في املجاالت ذات االهتمام املشترك .فيما أشاد

وزير العمل الفلسطيني نصري أبوجيش أمس
بدعم الكويت لعمال فلسطني سواء عبر القنوات
الثنائية او من خالل مواقف الكويت املتميزة
والداعمة لهم في احملافل الدولية.
وق���ال أب��وج��ي��ش بعد اجتماعه م��ع وزي��رة
الشؤون االقتصادية الكويتية مرمي العقيل على
هامش فعاليات أعمال مؤمتر العمل الدولي:
إن االجتماع تناول الكثير من القضايا الثنائية
والدعم الكويتي.

(طالع صفحة )6

9
ال �ع ��رب ��ي ي ��دع ��م ص �ف ��وف ��ه ب��ال�ل�ي�ب��ي
السنوسي
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«الداخلية» :مقطع فيديو
املطار يفتقد «الدقة»
نفت وزارة الداخلية أمس مامت تداوله على مواقع التواصل
االجتماعي بشأن مقطع فيديو في مطار الكويت الدولي تضمن
عدم إمكانية سفر املقيمني إال بوجود بطاقة مدنية ،مؤكدة أنه
يفتقد إلى الدقة.
وقالت ال��وزارة في بيان صحفي إن أي مقيم لديه ملصق
اإلق��ام��ة س��اري��ة امل��ف��ع��ول قبل ص���دور ال��ق��رار ال����وزاري رقم
 2019/135بتاريخ  2019/3/10بشأن االستعاضة مبلصق
اإلقامة بالبطاقة املدنية يستطيع السفر دون البطاقة بل يعتمد
على امللصق املوجود بجواز السفر.

(طالع صفحة )6

