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احلجرف أكد إرسال االتفاقية اخلليجية املوقعة في  2016إلى مجلس األمة ملناقشتها

وزير املالية :ال ضريبة إال بقانون
الغامن :نرفض محاوالت عزل واستهداف السودان
أك��د رئيس مجلس األم��ة م���رزوق الغامن
رف��ض��ه ال��ق��اط��ع ل��ك��ل م��ح��اوالت اس��ت��ه��داف
ال��س��ودان أو معاقبتها أو عزلها وممارسة
الضغوط االنفرادية األحادية ضدها  .جاء ذلك
في كلمة للغامن أمام جلسة استماع مشتركة
للبرملان العربي مع رؤساء البرملانات العربية
لبحث موضوع رف��ع ال��س��ودان من الالئحة
األمريكية للدول الراعية لإلرهاب عقدت مبقر
جامعة الدول العربية بالقاهرة .
وق��ال الغامن “ لعلنا جميعا استبشرنا
خيرا  ،عندما مت  ،قبل عامني  ،رفع العقوبات
االمريكية األح��ادي��ة ع��ن ال��س��ودان  ،والتي

استمرت حوالي ربع قرن  ،واستبشرنا خيرا
أيضا  ،عندما مت اإلعالن قبل حوالي شهرين
عن محادثات أمريكية سودانية  ،لرفع اسم
السودان من القائمة األمريكية للدول الراعية
لإلرهاب».
وأك��د الغامن في ه��ذا الصدد “ نحن نريد
سودان مستقرا  ،وآمنا  ،ومزدهرا  ،السودان
الذي يجب أن يلقى كل تشجيع ودعم منا  ،في
كل خطوة تستهدف اإلصالح والتنمية ورفاه
شعبها الكرمي احلر» .

(طالع صفحة )4

قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون اخلدمات
الكويتي خالد الروضان أمس إن التنافس بني املصانع احمللية من
شأنه اإلسهام بدفع عجلة التنمية في البالد عبر توفيرها فرص
عمل جديدة للمواطنني.
جاء ذلك في كلمة للوزير الروضان خالل مؤمتر صحفي نظمته
الهيئة العامة للصناعة لالعالن عن انطالق الدورة اخلامسة من
جائزة سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد للمصانع املتميزة.
وأوضح الروضان أن اهتمام القيادة السياسية يؤكد حرصها على
دعم تلك املصانع التي تواكب عملية التطور واالبتكار موضحا
أن اإلعالن عن اجلائزة يدعو املصانع املشاركة لتقدمي خدماتها
ومنتجاتها بطريقة متميزة ومبتكرة.
وأشار إلى توزيعات االراضي الصناعية األخيرة التي أعلنتها
هيئة الصناعة في أكتوبر املاضي مؤكدا أنها ستعمل على تعزيز
دور القطاع الصناعي عالوة على تنمية الصادرات احمللية.

بالغ الستدعاء العدساني إلى
النيابة بشأن «القبيضة اجلدد»
تلقت النيابة العامة أمس بالغا يطالب باستدعاء النيابة
ري��اض العدساني لسماع أقواله كشاهد إثبات بقضية شبهة
غسيل أم��وال وتضخم حسابات بنكية لبعض النواب بعدما
كشف تلفزيوني عن وجود “قبيضة جدد».
وك��ان النائب العدساني وخ�لال استضافته ي��وم اخلميس
املاضي في برنامج تلفزيوني قد أشار إلى أن هناك ثالثة أعضاء
سابقني وحاليني مبجلس األمة تضخمت حساباتهم البنكية مما
يثير شبهة جرمية غسيل أموال ،وأنه يعلم علم اليقني بأسماء
وحسابات هؤالء النواب ولديه مستندات تؤكد ذلك .يذكر أن
املادة  14من قانون اإلج��راءات اجلزائية تدعو كل شخص شهد
ارتكاب جرمية أو علم بوقوعها إلى اإلبالغ عنها فورا.
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بني السطور

ت��ق��دم أم���س  6م��رش��ح�ين ف��ي ال��ی��وم
الرابع منذ فتح باب الترشح لالنتخابات
التكمیلیة لعضویة مجلس األم��ة في
الدائرتنی الثانیة والثالثة املقررة في 16
مارس املقبل  .وتقدم إلى إدارة شؤون
االنتخابات أمس مرشح واحد في الدائرة
الثانیة في حنی تقدم خمسة مرشحنی
بینهم سیدة في الدائرة الثالثة لیصبح
ب��ذل��ك إجمالي ع��دد املتقدمنی بطلبات
الترشح منذ فتح الباب اخلمیس املاضي

 22مرشحا بینهم مرشحتان.
استهلت ال��دك��ت��ورة اف���راح م�لا علي
الترشح  ،وأك��دت أن أولوياتها في حال
جن��اح��ه��ا ف��ي االن��ت��خ��اب��ات ووص��ول��ه��ا
ال��ى مجلس األم��ة ،االهتمام في األم��ور
األكادميية والبحثية التي تفيد الطالب.
وق��ال املرشح عمار العجمي  :هناك
فساد مالي واداري يشاهده الكثيرون من
خالل االداء احلكومي.

(طالع صفحة )4

بوتفليقة  81عاماً ..يترشح رسمي ًا لوالية خامسة

الروضان :تنافس املصانع
يعزز تنمية الصادرات احمللية

واش������ن������ط������ن وم������وس������ك������و ت����ط����رح����ان
مشروعي قرارين متعارضني بشأن
فنزويال

مرزوق الغامن خالل جلسة البرملان العربي أمس

ربيع �سكر وريا�ض عواد

الرئيس اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة

3

(طالع صفحة )10

 22مرشح ًا لـ«تكميلية مجلس األمة»

عمار العجمي يتقدم بأوراق ترشحه

أك��د وزي��ر املالية الدكتور نايف احلجرف أن��ه في حال
وج��ود قانون ينظم الضريبة في الكويت فسيكون حاله
كحال جميع القوانني ال يقر إال بعد تقدميه ملجلس األمة
ووفق األطر التي نص عليها الدستور الكويتي.
وف��ي مقابلة م��ع وك��ال��ة األن��ب��اء الكويتية على هامش
مشاركته ف��ي املنتدى ال��راب��ع للمالية العامة ف��ي ال��دول
العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي وصندوق النقد
العاملي في دبي ،قال الوزير احلجرف إن موضوع الضرائب
هو دائما السؤال احلاضر عند لقائنا مع نظرائنا اخلليجيني
والعرب حيث يسألوننا في مثل هذه االجتماعات متى يتم
تطبيق الضريبة في الكويت ولكن يجب أن أكون واضحا
وصريحا لدى اإلجابة عن هذا التساؤل بالقول إن أي تطبيق
ألي ضريبة في الكويت ال ميكن ان يتم إال بقانون وفق األطر
الدستورية.

وزي��������ر ال����ت����رب����ي����ة :أط��������ول ع����ل����م ف��ي
«غينيس» يخلد اس��م ال��ك��وي��ت في
احملافل الدولية

اعلن الرئيس اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة ،امس
 ،عن الترشح لالنتخابات الرئاسية لوالية خامسة في
 18أبريل املقبل ،وفق ما ذكرت وكالة األنباء اجلزائرية
احلكومية.
وقالت الوكالة“ :أعلن رئيس اجلمهورية عبد العزيز
بوتفليقة عن ترشحه لرئاسيات أبريل  2019في رسالة
موجهة لألمة تبثها وكالة األنباء اجلزائرية».
وأض��اف��ت الوكالة“ :يعتزم بوتفليقة في رسالته
امل��ب��ادرة ،ب��دءا م��ن ه��ذه السنة ،وف��ي حالة انتخابه،
بتنظيم ن��دوة وطنية شاملة تهدف إلى إع��داد أرضية
سياسية واقتصادية و اجتماعية وإمكانية اقتراح إثراء
الدستور».
والتزم بوتفليقة الصمت حول نيته االستمرار في
احلكم رغم ضغوط معسكره منذ عدة أشهر ،وذلك قبل
أقل من شهر من انتهاء مهلة تقدمي الترشيحات منتصف
ليلة الثالث من مارس املقبل.
جتدر اإلش��ارة إلى أن الرئيس اجلزائري ،البالغ من
العمر  81عاما ،يحكم البالد منذ العام .1999

ما حاجة الدولة إلى فرض الضرائب التي
سيتحملها املواطن بالنهاية س��واء عن طريق
مباشر أو غير مباشر ..ال��دول��ة التي ال متلك
مصادر للدخل تلجأ إلى فرض ضرائب ،ونحن
ولله احلمد لدينا فائض في الدخل ،ومصدرين
لرأس املال ،ولدينا عشرات اجلهات احلكومية
و 93شركة تستثمر في اخل���ارج ..إذا أرادت
ال��دول��ة زي��ادة دخلها فلتفرض ضرائب على
السلع غير الضرورية وتبتعد عن حاجات
الناس األساسية..
من يشور على احلكومة باألفكار العوجة؟!

افتتاح بطولة سمو األم��ي��ر الدولية
ال���ث���ام���ن���ة ل���ل���رم���اي���ة وس������ط م���ش���ارك���ة
واسعة
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حلملة املؤهالت اجلامعية من  19إلى  28عام ًا

 200فرصة عمل في القطاع املصرفي للمواطنني
ه�شام املن�شاوي
قالت نائب املدير العام لشؤون القوى العاملة
الوطنية ف��ي برنامج إع���ادة هيكلة ال��ق��وى العاملة
واجلهاز التنفيذي للدولة إميان األنصاري إن مشروع

ألنك تستاهل الذي يتم تنظيمه للسنة الثانية يوفر
 200فرصة عمل للمواطنني في القطاع املصرفي.

(طالع صفحة )6

قطر ترفع إنتاج الغاز إلى  110ماليني
طن سنوي ًا بحلول 2023

كشف الرئيس التنفيذي لقطر للغاز الشيخ
خالد بن خليفة آل ثاني أن الدوحة سترفع طاقة
إنتاج الغاز الطبيعي املسال إلى  110ماليني طن

سنويا بحلول .2023
وأضاف بن خليفة أن مشاريع غاز طبيعي مسال
عديدة قيد التنفيذ لكنها ال تكفي لتلبية الطلب.

