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املجلس أقر «تنظيم التأمني» و«املناقصات» مبداولته األولى

جلسة سرية للتطورات اإلقليمية
سموه زار مبنى الشيخ نواف األحمد في «الداخلية» واإلدارة العامة لإلطفاء

األمير :طبقوا القانون بحزم على املستهترين

�سمري خ�رض وريا�ض عواد

أعلن رئيس مجلس األم��ة م��رزوق علي الغامن موافقة
املجلس على تخصيص جلسة اليوم اخلميس إلطالع النواب
على آخر التطورات احلاصلة في اإلقليم بناء على طلب
الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
اخلارجية وسنطلب عقدها سرية.
وقال الغامن في مداخلة له أثناء ترؤسه جللسة املجلس
التكميلية أمس  :يجب أن يكون النواب على علم مبا يحصل
وسنطلب اجللسة سرية ملعرفة آخر التطورات املوجودة
في اإلقليم.
إلى ذلك وافق مجلس األمة في جلسته امس على تقرير
اللجنة االقتصادية واملالية البرملانية بشأن تنظيم التأمني،
كما واف��ق في امل��داول��ة األول��ى باإلجماع على االقتراحات
بقوانني بتعديل ق��ان��ون املناقصات العامة مب��ا يشمل
األفضلية ألصحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة عند
ترسية العطاءات وتشجيع املبادرين على املشاركة في أكبر
عدد ممكن من املناقصات.

(طالع صفحة )4

م � � �ح � � �س � � �ن� � ��ون م� � � � ��ن ال� � �ك� � ��وي� � ��ت 8
عبد ال�ل��ه اخللف
السعيد
ش � � � � �خ � � � � �ص � � � � �ي� � � � ��ات ورم� � � � � � � � � � ��وز

9

ع � �ب� ��دال� ��رح � �م� ��ن
السميط

بني السطور

(طالع صفحتي 2و )3

باإلضراب الشامل..
الفلسطينيون يحيون
الذكرى  71للنكبة
أحيا الفلسطينيون أمس الذكرى الـ 71للنكبة وتهجير الشعب
الفلسطيني من أرضه قسرا عام  1948وذلك في مسيرات شعبية
واسعة على احلدود الشرقية لقطاع غزة في ظل إضراب شامل
في املرافق احلياتية كافة ،وذلك تلبية لدعوة من الهيئة الوطنية
العليا (ملسيرة العودة وكسر احلصار) للشعب الفلسطيني
بقطاع غزة إلحياء ذكرى «النكبة» والتي تصادف  15مايو من
كل عام.
وأوض��ح��ت الهيئة ف��ي ب��ي��ان أن امل��س��ي��رات ستنطلق من
مخيمات العودة اخلمسة على احل��دود الشرقية لقطاع غزة،
داعية املتظاهرين للمحافظة على سلميتها وطابعها الشعبي
واجلماهيري .واستشهد منذ بدء مسيرة العودة وكسر احلصار
في  30مارس من العام املاضي  305فلسطينيني من بينهم 59
طفال و 10سيدات.

(طالع صفحة )6

أميركا تطالب دبلوماسييها
مبغادرة العراق
طلبت وزارة اخلارجية األميركية األربعاء من جميع موظفيها
غير األساسيني مغادرة سفارتها في بغداد وقنصليتها في إربيل
وس��ط تصاعد التوتر بني ال��والي��ات املتحدة وإي���ران املجاورة
للعراق .وصعدت واشنطن الضغوط على طهران في األي��ام
املاضية واتهمت اي��ران بالتخطيط لشن هجمات «وشيكة» في
املنطقة ،كما عززت التواجد العسكري األميركي في اخلليج.
وج��اء ف��ي حتذير بشأن السفر أن «العديد م��ن املجموعات
اإلرهابية واملتمردة تنشط في العراق وتهاجم بشكل متكرر قوات
األمن العراقية ومدنيني على السواء».

(طالع صفحة )6

تركيا ..تغيير جلان
اسطنبول االنتخابية
أعلن رئيس اللجنة العليا لالنتخابات التركية سعدي غوفني
تغيير اللجان الرسمية التي ترأس صناديق االقتراع في عملية
إعادة انتخابات بلدية اسطنبول الكبرى.
وقال غوفني في تصريح للصحفيني ان تغيير اللجان الرسمية
مت بحيث تتكون فقط من موظفي اخلدمة املدنية وفقا لقانون
االنتخابات التركية مضيفا ان القوائم االنتخابية قد مت تقاسمها
مع األحزاب السياسية التركية.
وأكد ان قوائم الناخبني في االنتخابات احمللية التي جرت في
ال  31من مارس املاضي ستظل كما هي في عملية أعادة التصويت
في ال  23من يونيو املقبل.
وكانت اللجنة العليا لالنتخابات التركية قررت في الثاني
من مايو اجلاري إلغاء انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول الكبرى
والتي فاز فيها مرشح حزب الشعب اجلمهوري أكبر أحزاب
املعارضة وإعادة إجرائها في ال  23من يونيو املقبل بعد ان قدم
حزب العدالة والتنمية احلاكم طعنا إللغاء النتائج.

س��ح��ب واش���ن���ط���ن مل��وظ��ف��ي��ه��ا غير
األساسيني من سفارتها في بغداد والبيان
السعودي الرسمي عن االعتداء السافر
على محطات ضخ النفط مؤشرات على
سخونة أكبر في الصراع وقرب اشتعال
احل��رب على إي��ران ..هل تعلم ال��رؤوس
الفارغة للماللي ماذا سيجلبون للمنطقة..
اجلهل كارثة!!

جامعة الكويت تسلمت أول كلية في «صباح السالم»
اعلنت جامعة الكويت تسلمها اول كلية في
مدينة صباح السالم اجلامعة من قبل جلنة
استالم أعمال املقاوالت واألعمال االنشائية
مبدينة صباح السالم اجلامعية.
وق��ال أم�ين ع��ام جامعة الكويت الدكتور
مثنى الرفاعي في تصريح صحفي ان اللجنة
وافقت على االستالم املبدئي ملبنى الطالبات
في حرم كلية التربية اجلديد مبدينة صباح
السالم اجلامعية.
وأض��اف ان ه��ذه الكلية هي األول��ى التي
تستلمها جامعة الكويت استالما ابتدائيا
ضمن مجموعة الكليات التي تشملها خطة
االنتقال والتشغيل املعتمدة من قبل مجلس
اجلامعة في الفصل الدراسي األول من العام
اجلامعي  2020-2019التي تضم كلية
اآلداب وكلية الهندسة وال��ب��ت��رول وكلية
العلوم وكلية العلوم اإلدارية وكلية العلوم
احلياتية.

حرم كلية التربية اجلديد
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جلنة تنسيقية حلل مشاكل
املنتجات الوطنية الزراعية
أعلنت وزارة الشؤون االجتماعية عن تشكيل جلنة تنسيقية تضم
الشؤون ووزارة التجارة واالحتاد الكويتي للمزارعني والهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية تعمل على حل اية اشكاالت تواجه
املنتجات الوطنية الزراعية.
وقال املتحدث الرسمي للوزارة الوكيل املساعد لشؤون التعاون
عبدالعزيز شعيب في تصريح صحفي ان اللجنة س��وف تبحث
االشكاالت التي تواجه املنتجات الزراعية ووضع احللول املناسبة لها
مبا يرضي املزارع ويكفل السيطرة على االسعار واحلد من ارتفاعها.
واشار شعيب الى أن اجتماعا عقدته الوزارة مع اجلهات املذكورة
استجابة ملطالب املزارعني وأصحاب امل��زارع التي انتشرت مؤخرا
عبر مواقع التواصل االجتماعي والتي عبروا فيها عن استيائهم لعدم
التعاون مع منتجاتهم الزراعية في اجلمعيات التعاونية رغم جودتها
واسعارها املناسبة .وذكر ان االجتماع شكل جلنة التنسيق الرباعية
واوصى بتطبيق آلية دعم املنتج الوطني وفتح الباب أمام االحتاد
لتنفيذ آلية التعامل مع املنتجات التي يدعمها االحتاد وادخالها الى
اجلمعيات التعاونية وزيادة اعداد املنتجات الزراعية الوطنية في
اجلمعيات لتشهد طفرة غير مسبوقة خالل الفترة املقبلة.

