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بوشهري :دول مجلس التعاون رائدة
في حتلية مياه البحر عاملي ًا

أكد أن إيران تزعزع االستقرار في الشرق األوسط

فوتيل :لن نتخلى عن شركائنا في املنطقة
ال� � �ف � ��ري � ��ق اخل � � �ض � � ��ر :ال� � �ت� � �ح � ��دي � ��ات األم � �ن � �ي� ��ة
ف � ��ي ال� � �ش � ��رق األوس � � � ��ط ت� �س� �ت ��وج ��ب ال �ت �ك ��ات ��ف
قال قائد القيادة املركزية األميركية الفريق
أول ركن جوزيف فوتيل ،أمس  ،ان الواليات
املتحدة لن تتخلى عن هذه املنطقة أو شركائها
فيها ،مشيرا الى ان «أولويات القيادة املركزية
األميركية هنا لم تتغير».
وأض��اف فوتيل في كلمة له خ�لال اجتماع
رؤس���اء أرك���ان دول مجلس ال��ت��ع��اون ل��دول
اخلليج العربية واململكة األردنية الهاشمية
الشقيقة وجمهورية مصر العربية والقيادة
املركزية األميركية الذي تستضيفه الكويت ان
منطقة اخلليج مليئة باحليوية والفرص اال انها
مليئة أيضا «بالتهديدات لألمن املشترك».
وأعرب فوتيل عن شكره للكويت واحلضور

الفريق اخلضر متوسطا ً رؤساء أركان دول التعاون واألردن ومصروقائد القيادة املركزية األميركية الفريق أول ركن جوزيف فوتيل

إض��اف��ة إل��ى شكره اخل��اص لرئيس األرك��ان
العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد
اخلضر على استضافة املؤمتر.
وق��ال ان «ه��ذه االجتماعات ال��دوري��ة مهمة
جدا لنا للحفاظ على العالقات الوثيقة وخطوط
االتصال املفتوحة وتعزيز التفاهم املتبادل
ودفع تعاوننا» .وأكد أهمية الوحدة العسكرية
للدول املشاركة باملؤمتر إضافة ال��ى حيوية
اسهاماتها ف��ي اجل��ه��ود املبذولة ف��ي العراق
وسورية وأفغانستان إضافة ال��ى ما يتعلق
باستقرار املنطقة بكاملها.

وزراء اخلارجية العرب يشيدون باملوقف الكويتي اإلنساني باليمن

وفد أميركي رفيع املستوى يثمن دور الكويت
في دعم السالم والتنمية

واضح إن استجواب احلجرف للروضان
مستحق ..حيث أن جناحة في تنظيم دورة
رياضية ال يعني أنه قادر على إدارة وزارة..
الرجل أخفق في وزارة الشباب وتخلى عنها
واليوم يتخبط في «التجارة» ..والدليل
على ذل��ك ع��دم تطبيقه ألحكام القانون..
اليعني مجاملة والده وأسرته أن نقبل به
وزي��را ً ..التجارة عمود االقتصاد الكويتي
وحتتاج إلى كفاءات ..واضح؟

أعرب وزراء اخلارجية العرب،امس،
ع��ن الشكر والتقدير للكويت لوفائها
بكامل تعهداتها ف��ي م��ؤمت��ر (جنيف)
لدعم األوضاع االنسانية في اليمن للعام

اجلاري مببلغ  250مليون دوالر.
كما وجه الوزراء في قرار بشأن اليمن
ص��ادر ع��ن اجتماعات ال���دورة ال��ـ 150
ملجلس جامعة ال���دول العربية الشكر

والتقدير الكويت لدورها في استضافة
وتسيير العملية السياسية اليمنية
ودوره���ا ف��ي دع��م اجل��ه��ود ال��رام��ي��ة الى
ال��وص��ول ال��ى س�لام شامل مستدام في

قال أنه من النواب الذين يشار لهم بالبنان في هذا املجلس

العربيد يرفض احلملة التي تشن ضد
احلجرف بعد إعالنه استجواب الروضان

مبارك احلجرف

رفض النائب فراج العربيد احلملة املبرمجة
التي تشن ضد النائب مبارك اجلحرف الذي أعلن
بأنه سيتقدم بإستجواب ضد وزي��ر التجارة
خالد الروضان األمر الذي دفع ببعض األصوات
ملهاجمة احلجرف ح��ال معرفة عزمة مسائلة
الوزير .
وق��ال العربيد عبر حسابه على تويتر  :إن
االستجواب حق دس��ت��وري لكل نائب الميكن
أن ينازعه فيه كائن من يكون  ،واليحق ألحد
االعتراض عليه س��واء من النواب أو احلكومة
فضالً عن املراقبني من خ��ارج السلطتني الذين
الميكن لهم بأي حال من األحوال االعتراض على
ذلك  ،مشددا ً إن السبيل الوحيد في ال��رد عليه
يتم عبر قاعة عبدالله السالم بعد أن يتم تقدميه

وعقد جلسة مناقشته .
وأضاف العربيد أن ممارسة الزمالء الداوتهم
الدستورية في الرقابة والتشريع  ،حق ضمنه
ال��دس��ت��ور وال�لائ��ح��ة والي��ن��ازع عليهم نائب
األمة مشيرا ً إلى أن النائب مبارك احلجرف هو
أح��د ال��ن��واب الذين يشار لهم بالبنان في هذا
املجلس  ،وما ميارس ضده في وسائل التواصل
اإلجتماعي أم��ر مرفوض ومستهجن من أجل
ثنيه عن القيام بواجبه الدستوري ونحن النقبل
الضغط على زميل لنا بشتى الوسائل من أجل
ثنيه عن القيام مبهامه فهذا النهج قد يتم إنتهاجه
مع اي نائب ميارس أدواته الرقابية  ،وهذا من
العلل التي أنتشرت بسبب الفهم اخلاطئ لثقافة
الشعب الدستورية .

أكد أن الوزارة ليست خزينة تفتح ويصرف منها متى ما أرادت اجلهات احلكومية

وزير املالية :االستمرار في معاجلة
الهدر بامليزانية
أك��د وزی���ر املالیة ال��دك��ت��ور ن��ای��ف احلجرف
ضرورة االستمرار في معاجلة مواطن الهدر في
املیزانیة مبا یكفل حق املواطننی واألجیال القادمة
مع االستمرار في اخلطوات اإلصالحیة اجلادة
للموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك في كلمة للحجرف في (ملتقى املالیة
ال��ع��ام��ة األول  )2018ال���ذي عقدته (امل��ال��ی��ة)
بحضور جمیع اجل��ه��ات احلكومیة املختصة
بإعداد میزانیة الدولة حلثهم على االلتزام بتطبیق
تعمیم قواعد إعداد املیزانیة بالنهج السلیم ووفق

األسقف احملددة وضبط االنفاق.
وشدد احلجرف على ض��رورة التزام اجلهات
احلكومیة بتقدمی املیزانیة القادمة لها في الوقت
احمل���دد م��ع م��راع��اة معاجلة م�لاح��ظ��ات دی��وان
احملاسبة ومجلس األم��ة تنفیذًا ل��ق��رار مجلس
الوزراء اخلاص في هذا الشأن.
وأضاف أن وزارة املالیة لیست خزینة تفتح
ویصرف منه متى ما أرادت اجلهات احلكومیة بل
هي املدیر املالي للدولة.

«الطيران املدني» :إعادة 2266
مسافرا ممن ألغيت رحالتهم
على «اخلطوط الوطنية»
أعلنت اإلدارة العامة للطيران املدني ،امس ،االنتهاء
من إعادة  2266مسافرا الى البالد ممن ألغيت رحالتهم
على شركة طيران اخلطوط الوطنية من ثماني مدن.
وأوضحت (الطيران املدني) في بيان صحافي أن املدن
الثماني هي اسطنبول وطرابزون وبيروت وملقا وأثينا
وباكو وسراييفو وتبليسي.

(طالع صفحة )3

(طالع صفحة )9

«األمم املتحدة»:
احلكومة السورية
استخدمت غاز الكلور
في الغوطة وإدلب
قال محققون من األمم املتحدة
يعملون في مجال حقوق اإلنسان
امس إن القوات احلكومية السورية
أطلقت غ��از ال��ك��ل��ور ،وه��و سالح
ك��ي��م��اوي م��ح��ظ��ور ،ف��ي الغوطة
ال��ش��رق��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت تخضع
لسيطرة املعارضة وفي محافظة
إدلب هذا العام،

التتمة 6

رفعت جهوزيتها بعد اكتشاف إصابة كوري قادما من الكويت بـ«كورونا»

الصحة تشكل جلنة حتقيق
في وفاة الطفلة درة احلرز
أعلنت وزارة الصحة أمس إتخاذ
جميع اإلجراءات االحترازية لضمان
سالمة املواطنني واملقيمني في البالد
م��ن ف��ي��روس (ك��ورون��ا) بعد اع�لان
كوريا اجلنوبية اصابة أحد مواطنيها
بالفيروس بعد وصوله الى سيؤول
قادما من الكويت عبر دولة شقيقة.
وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور

مصطفى رضا في مؤمتر صحافي ان
الوزارة رفعت بالتنسيق مع اجلهات
املعنية في الدولة حالة اجلهوزية في
كل قطاعاتها بعد تلقيها نبأ اصابة
وتشخيص املواطن الكوري اجلنوبي
من قبل احدى هيئات منظمة الصحة
العاملية.

(طالع صفحة )3

(طالع صفحتي 2و)5

ال�ق��وات امل��وال�ي��ة للحكومة اليمنية
ت �س�ي�ط��ر ع �ل��ى ط��ري �ق�ي�ن رئ�ي�س�ي�ين
قرب احلديدة

(تتمة  6و طالع صفحتي  5و )7

بني السطور

اليمن على أس���اس املرجعيات الثالث
املتفق عليها.
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