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عاشور قد يتقدم باستجواب الصبيح اليوم

العازمي: استجوابي لرئيس احلكومة ال يهدف حلل املجلس

النائب حمدان العازمي

غلق باب الترشح ل� »البلدي« 
ريا�س عواد

ــة لــشــؤون  ــام ــع ــقــت االدارة ال أغــل
االنتخابات امــس السبت بــاب الترشح 
النتخابات املجلس البلدي لعام 2018 
بتسجيل اجمالي 73 مرشحا ومرشحة 
بعد فتحها بــاب الترشح ملــدة 10 أيــام 
متتالية. وســيــوزع املرشحون في هذه 
االنتخابات التي ستجرى في الـ12 من 
مايو املقبل على الدوائر االنتخابية العشر 
ــى  ــرة االول ــدائ بــواقــع 4 مرشحني فــي ال
و4 في الثانية و13 مرشحا في الثالثة 
و17 مرشحا في الرابعة و5 في الدائرة 
اخلامسة و7 مرشحني في السادسة و3 
في السابعة بينهم سيدة و9 مرشحني 
في الدائرة الثامنة و6 في التاسعة و5 في 

الدائرة العاشرة.
وسيكون بــاب التنازل عــن الترشح 
مفتوحا أمام هؤالء املرشحني حتى 4 مايو 
املقبل فيما قامت وزارة الداخلية بتشكيل 
جلنة لفحص طلبات الترشيح والتأكد من 
مدى مطابقة الشروط الواردة في قانون 
)35 لسنة 1962( اخلاص باالنتخابات 
ومن ثم رفع توصياتها للوزير ليقرر ما 
هو مناسب. ويبلغ إجمالي عدد الناخبني 
من الذكور واإلناث لقيد 2017 ومن يحق 
لهم التصويت في االنتخابات 519636 
ألف ناخب وناخبة منهم 248590 ألف 

ناخب و271577 ألف ناخبة.

العازمي يؤكد استمرار الوزارة في محاربة آفة الشهادات الوهمية 

م��������������������زورو ال��������ش��������ه��������ادات 
اجلامعية إلى النيابة

ــــر الــتــربــيــة  ــن وزي ــل أع
ووزيــــر التعليم العالي 
الــدكــتــور حــامــد العازمي 
أمس السبت إحالة )التعليم 
العالي( مجموعة جديدة 
من الشهادات اجلامعية مع 
املتسببني بها إلــى النيابة 
العامة بعد اكتشاف شبهات 

تزوير فيها.
وأكــد الــوزيــر العازمي 
في تصريح لوكالة األنباء 

الكويتية )كونا( استمرار 
الــــوزارة فــي محاربة آفة 
ــة  ــي ــم ــوه الــــشــــهــــادات ال
واملزورة تنفيذا لتوجيهات 
سمو الشيخ جابر مبارك 
ــاح رئــيــس  ــب ــص احلــمــد ال
مجلس الوزراء في مكافحة 
الفساد عموما وفي التعليم 

خصوصا دون أي تباطؤ.

ــا الشمالية قــــرارا الفتا  ــوري ــذت ك ــخ ات
باعالنها أمس وقف التجارب النووية واطالق 
صواريخ بالستية واغــالق موقع للتجارب 
النووية، في موقف سارع الرئيس االميركي 
دونــالــد ترامب الــى الترحيب به قبل لقائه 

قريبا مع الزعيم الكوري الشمالي.
وقـــال الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي كيم 
جونغ اون “اعتبارا من 21 أبريل ستوقف 

كوريا الشمالية التجارب النووية واطالق 
الصواريخ البالستية العابرة للقارات”، 
بحسب ما نقلت عنه وكالة االنباء الكورية 
الشمالية الــرســمــيــة. وأضـــاف كيم خالل 
اجــتــمــاع للجنة املــركــزيــة للحزب االوحــد 
احلاكم ان “الشمال سيغلق موقعا للتجارب 
الــنــوويــة فــي شمال الــبــالد اثباتا اللتزامه 
وقف التجارب النووية«. ومضى يقول ان 

“اعمال تثبيت رؤوس نووية على صواريخ 
بالستية انتهى«. ويأتي هذا التطور الكبير 
في موقف بيونغ يانغ قبل أقل من اسبوع من 
القمة املرتقبة بني الكوريتني والتي تسبق 
قمة تاريخية مرتقبة في غضون اسابيع بني 
الزعيم الكوري الشمالي والرئيس االميركي 

دونالد ترامب.

ترامب يرحب بخطوة بيونغ يانغ

كوريا الشمالية تعلن وقف جتاربها النووية

ربيع �صكر

فيما مــن املرتقب ان يتقدم النائب 
صــالح عاشور اليوم باستجوابه الى 
وزيـــرة الــشــؤون االجتماعية والعمل 
وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية هند 
الصبيح ، توقعت مــصــادر نيابية أن 
عاشور رمبا يؤجل استجوابه ملدة أطول 
في حــال تلقى عرضا بتشكيل جمعية 
جــديــدة غير جمعية الثقلني الــتــي مت 
حلها نظرا الستحالة عودة الصبيح عن 
قرارها بحل اجلمعية اال في حال صدور 

حكم قضائي نهائي فقط.
ــك ذكــرت مــصــادر نيابية أن  ــى ذل ال
عاصفة االستجوابات هذه غير بعيدة 
عما يتردد عن قــرب حــدوث تغيير في 
تشكيل احلكومة بتصعيد النائب االول 
وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح الى 
منصب رئــيــس احلــكــومــة وأن وصلة 

الــغــزل بــني نــواب املــعــارضــة والشيخ 
ــالل جلسة مناقشة  ناصرالصباح خ
برنامج عمل احلكومة يــوم االربــعــاء 
ــي هـــذا السياق  ــي رمبـــا تــأتــي ف ــاض امل
وان هــذا هــو الــوقــت املناسب للتغيير 

احلكومي.
في املقابل ، مصادر نيابية مغايرة 
ــك على األقــل  نفت امكانية حـــدوث ذل
ــت الـــراهـــن عــلــى اعــتــبــار أن  ــوق ــي ال ف
االرض التــزال غير ممهدة لهذا التغيير 
النوعي في تشكيل احلكومة وان سيل 
ــا يــخــرب على هذا  االســتــجــوابــات رمب
السيناريو خاصة ان استجواب سمو 
رئيس مجلس الــــوزراء الشيخ جابر 
املبارك جاء قبل حكم التمييز في قضية 
» دخول املجلس » والذي سيكون فارقا 

بني مرحلتني.
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سموه أكد على ضرورة مكافحة الفساد بجدية واهتمام

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 
وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
ــني العام ملجلس  مجلس الـــوزراء أنــس خالد الصالح واألم
الوزراء عبداللطيف عبدالله الروضان في قصر السيف رئيس 
اللجنة الدائمة لتحسني بيئة األعمال وتعزيز التنافسية 
الشيخ الدكتور مشعل جابر االحمد الصباح والسادة أعضاء 

اللجنة.
وقد استهل سمو رئيس مجلس الــوزراء اللقاء بالترحيب 
باحلضور، مؤكدا على أهمية األعمال التي تقوم بها اللجنة 
في مجال حتسني بيئة األعمال وتعزيز التنافسية مشيدا مبا 
حققته من إجنازات مشهودة في تسهيل إجراءات التراخيص 
واختصار الدورة املستندية وتعزيز التنافسية والتي تسهم 
في تنشيط االقتصاد وجذب االستثمارات األجنبية ذات القيمة 
املضافة والتي حتقق التنويع االقتصادي واالستفادة من 
التكنولوجيا املتطورة في الدول املتقدمة وتوفير فرص عمل 
حقيقية ألبنائنا الشباب، مؤكدا سموه بأن مثل هذه اإلجنازات 
تأتي مكملة للتوجهات التي تقودها احلكومة ملواجهة آفة 

الفساد واإلصالح االقتصادي.

حملة »حجابي به حتلو حياتي« 
اإلعالنية تأتي في الوقت املناسب 
ألنــنــا فــي بلد محافظ والشعب 
متدين وقــبــل رمــضــان، حيث إن 
أغلب البنات الصغيرات يتحجنب 
فــي هــذا الــوقــت.. احلــجــاب عزة 
واستجابة ألمر إلهي.. عفية على 

بناتنا الله يستر عليكن.

بن السطور

ناصر الصباح: مشروع املنطقة االقتصادية الشمالية يعزز األمن 

املبارك: ال تهاون في محاسبة املتقاعسن

قــال النائب األول لرئيس مجلس 
ــوزراء ووزيــر الدفاع رئيس مجلس  ال
أمــنــاء املنطقة االقــتــصــاديــة الدولية 
ــخ نــاصــر صــبــاح  ــي ــش الــشــمــالــيــة ال
ـــل اخلــطــط  ـــد الــصــبــاح إن ك ـــم األح
واالستراتيجيات التنموية في البالد 
تعتبر أن شراكة القطاع اخلــاص من 

ركائزها ومنطلقاتها.
جاء ذلك في تصريح للشيخ ناصر 
الصباح نقله بيان صحافي صادر عن 

غرفة جتــارة وصناعة الكويت أمس 
السبت عقب لقائه مجلس ادارة الغرفة 
ـــح الشيخ  ــي. وأوض ــاض اخلميس امل
نــاصــر الصباح أن مــشــروع املنطقة 
االقــتــصــاديــة الــدولــيــة الشمالية مبا 
فيها مدينة احلرير )الصبية(  واجلزر 
يساعد في تعزيز األمن اخلارجي وفي 

توثيق العالقات والتعاون مع اجلوار.

سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع جلنة حتسني بيئة األعمال

بسبب تصرفاته وجتاوزاته 
لألعراف والقواعد الدبلوماسية

تستدعي  اخلارجية 
ال���س���ف���ي���ر ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي 

للمرة الثانية
صــــرح مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي وزارة 
ــابــعــة  ـــة أن الـــــــــوزارة ومــت ـــي ـــارج اخل
منها لتداعيات التصريحات الفلبينية 
والتصرفات التي قام بها بعض العاملني في 
السفارة الفلبينية لدى دولة الكويت والتي 
ـــاوزا على ســيــادة دولــة  متثل تعديا وجت
الكويت وقوانينها فقد استدعت الوزارة ظهر 
أمس السبت وللمرة الثانية سفير جمهورية 
الفلبني لدى البالد على اثر تصريحه باألمس 
إلحــدى الصحف الكويتية والــذي أكــد فيه 
على تلك التصرفات املتجاوزة لألعراف 
والقواعد الدبلوماسية وفقا ملا نصت عليه 

اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية.
ــة الكويت  ــالغ السفير بــأن دول ومت إب
التي تدين وتشجب تلك التصريحات فإنها 
حتتفظ بحقها في اتخاذ كافة اإلجــراءات 
القانونية التي من شأنها احلد من التطاول 
على سيادة الدولة وقوانينها كما مت اطالعه 

على طبيعة تلك االجراءات.
وكــانــت وزارة اخلــارجــيــة استدعت 
أمس اجلمعة السفير الفلبيني لدى البالد 
وســلــمــتــه مــذكــرتــي احــتــجــاج تتعلقان 
بالتصريحات الــتــي صـــدرت مــن بعض 

الشيخ ناصر صباح األحمد الصباحاملسؤولني الفلبينني.
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