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هايف يهدد باستجواب جديد لوزير املالية إذا لم ينفذ تعهده

احلجرف: لم يقدم أي مشروع قانون بخصوص نظام »االستبدال«

ما صرح به صاحب السمو امللكي ولي 
العهد السعودي األمير محمد بن سلمان 
هو املوقف احلقيقي جلميع دول التعاون 
حيث أننا ال نريد احلرب وجاهزون للرد 
إذا فرضت علينا.. احلرب في املنطقة كارثة 
علينا وعلى اإليرانيني وعلى العالم، فمن 
هو املستفيد منها؟ مصانع السالح في 

أميركا وروسيا والصني هم املستفيدون..
العقل زينة!!!

بني السطور

أكد وزير املالية د. نايف فالح احلجرف أمس على حرص 
احلكومة للتعاون مع مجلس األمة لكل ما يحقق الصالح 
العام، جــاء ذلــك في تصريح احلجرف لــدى وصوله الى 
مدينة لندن للمشاركة في مؤمتر االستثمار الــذي تنظمه 
هيئة تشجيع االستثمار املباشر في العاصمة البريطانية 

اليوم االثنني. 
وقال احلجرف في رده على ما أثاره أمس النائب محمد 
هايف املطيري حــول تعديل نظام  االستبدال في قانون 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية إنه لم يتم تقدمي 
أي مشروع بقانون أو اقتراح بقانون حتى تاريخه، كما 
لم توجه الدعوة إلى وزير املالية والتأمينات االجتماعية 
حلضور اجتماع جلنة الشؤون االقتصادية واملالية الذي 

عقد أمس.
 ومتت مناقشة عدد من املقترحات مع عدد من أعضاء 
مجلس األمــة املوقرين خــالل الفترة املاضية على أن تتم 
مناقشتها في اللجان املختصة وفقا ملا نص عليه الدستور 

والالئحة.

»امليزانيات« طالبت الشركة بتحسني أدائها التشغيلي 

عبد الصمد: تأخر بعض املشاريع يكبد 
»البترول الوطنية« خسائر كبيرة

ــس جلــنــة املــيــزانــيــات  ــي أكـــد رئ
ــي الــبــرملــانــيــة  ــام ــت واحلـــســـاب اخل
عدنان عبد الصمد أن شركة البترول 
الوطنية تتكبد خسائر نتيجة تأخر 
بعض املشاريع واملتمثلة باألرباح 
ــان بــاإلمــكــان حتصيلها في  الــتــي ك
حالة تشغيل تلك، وبــني أن اللجنة 
ناقشت تأخر مشروع الوقود البيئي 
ــذي يهدف إلــى توسيع وتطوير  وال
مصفاتي مــيــنــاء عــبــدالــلــه وميناء 
األحمدي إلنتاج منتجات بترولية 
نهائية عالية الربحية ومتوائمة من 
األنظمة البيئية العاملية ما سيسهم 
فــي خلق أســـواق جــديــدة لبيع تلك 
املنتجات لدولة الكويت.  وقــال: إن 
املشروع تأخر نتيجة لعدم انتهاء 
مقاولي احلزم من تنفيذ أعمال العقود 
املسندة إليهم ما أدى إلى تغيير تاريخ 
التشغيل من 12 ابريل 2018 إلى ما 
كان مفترًضا وهو تاريخ 13 يوليو 
2019 . وأضــاف عبد الصمد خالل 
مناقشة جلنة امليزانيات واحلساب 

اخلتامي بحضور وزير النفط وزير 
ـــاء د. خــالــد الفاضل  الــكــهــربــاء وامل
ميزانية شركة الــبــتــرول الوطنية 
للسنة املالية اجلديدة 2019/2020 

ومالحظات ديوان احملاسبة الواردة 
في تقريره السنوي عن السنة املالية 
2017/2018، أن مالحظات ديوان 
احملاسبة املسجلة على الشركة زادت 

12 % عما كانت عليه في السنة املالية 
السابقة لتصل إلى 163 مالحظة.

أردوغان: بدء وصول منظومة
400 الروسية في يوليو  إس- 
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في  ي��ع��س��ك��ر  ال��ن��اش��ئ��ني  ق����وى  »أزرق« 
تركيا استعدادا للبطولة العربية

ملشاهدة الصفحات
PDF

بن سلمان: السعودية التريد حربًا.. 
وجاهزون للرد على التهديدات

األمير محمد بن سلمان

»السكنية« تفتح غدًا باب 
التخصيص في مشروع 
»جنوب صباح األحمد«

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية فتح باب التخصيص في 
مشروع )جنوب مدينة صباح األحمد( ابتداء من الغد، داعية أصحاب 
الطلبات االسكانية حتى 31 مايو 2019 وما قبل مراجعة إدارة خدمة 

املواطن باملبنى الرئيسي للمؤسسة أو أحد الفروع.
وقالت املؤسسة أمس إن أوقات املراجعة باملبنى الرئيسي خالل 
الفترة من 8 صباحا حتى 45ر12 مساء وفي الفترتني الصباحية 
واملسائية بفرع احلكومة مول في منطقة جابر العلي وفرع احلكومة 
مول في برج التحرير في حني اقتصر وقت املراجعة في فرع اجلهراء 

على الفترة الصباحية.

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الــوزراء 
وزير الدفاع السعودي األمير محمد بن سلمان 
أن اململكة ال تريد حربا في املنطقة، لكنه أكد في 
الوقت نفسه “أننا لن نتردد في التعامل مع أي 

تهديد لشعبنا وسيادتنا ومصاحلنا احليوية«.
وأضــاف األمير محمد في حــوار مع صحيفة 

ــط( نشرته أمس أن “أولويتنا  )الشرق األوس
هي مصاحلنا الوطنية وحتقيق تطلعات شعبنا 
من خالل أهداف )رؤية اململكة 2030( وهو ما 
يتطلب بيئة مستقرة ومحفزة داخل اململكة وفي 

املنطقة«.

الكويت جتدد إدانة األعمال اإلجرامية في »اخلليج العربي«

بريطانيا: إيران جتر املنطقة إلى احلرب 
فيما أكد مندوب الكويت الدائم لدى األمم 
املتحدة السفير منصور العتيبي مطالبة 
الكويت بالعمل على وقف األعمال اإلجرامية 
في اخلليج العربي، والتحقيق في احلادثتني 
اللتني وقعتا مؤخرا واتخاذ ما يلزم من تدابير 
حلماية املمرات املائية ومحاسبة املسؤولني 

عن هذه االعمال اإلجرامية.

ـــر اخلــارجــيــة البريطاني  فــقــد حـــذر وزي
جيرميي هانت أمس من أن هناك “خطرا كبيرا 
من اإلجنــراف إلى احلــرب في منطقة اخلليج 

بسبب الهجمات األخيرة على ناقلتي النفط”.

128 ارتفاع قتلى األحداث إلى 

»العسكري السوداني«: فض االعتصام 
»فخ« لقوات »الدعم السريع«

اعــتــبــر نــائــب رئــيــس املــجــلــس العسكري 
االنتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان 
دقلو حميدتي، األحــد، أن فض االعتصام أمام 
مقر قيادة اجليش بالعاصمة اخلرطوم، هو “فخ 
ُنصب” واملقصود به قــوات “الدعم السريع” 

التابعة للجيش.
وتتهم “قوى إعالن احلرية والتغيير”، قائدة 

احلــراك الشعبي، تلك القوات بفض االعتصام، 
في 3 يونيو اجلاري؛ ما أسقط 128 قتيال خالل 
الفض وأحــداث عنف تلته، حسب ما أفادته به 
األحــد اللجنة املركزية ألطباء الــســودان، وهي 

تابعة للمعارضة.

تراجع حركة الركاب في مطار الكويت الشهر املاضي

»اخلطوط الكويتية« تقترب من تشغيل 
»4 رحالتها املباشرة إلى نيويورك من »تي 

أعلنت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية عن 
قــرب تشغيل رحالتها اخلــاصــة إلــى نيويورك 
بشكل مباشر مــن خــالل مبنى الــركــاب )تــي 4( 
بعد استكمال كافة االجـــراءات االمنية املتعلقة 
بالتشغيل مع إدارة أمن النقل االمريكية )تي أس 
أي(. وقــال الرئيس التنفيذي للشركة املهندس 
كامل العوضي أمس إن اطالق رحالت نيويورك 
من مبنى )تي 4( سيشهد استكمال جميع رحالت 

اخلطوط اجلوية الكويتية من املبنى نفسه ذهاب 
وعودة مؤكدا أن )الكويتية( تسعى لتحقيق مراكز 

متقدمة في قطاع الطيران التجاري. 
وذكــر أن وفــدا من اخلطوط اجلوية الكويتية 
ووزارة الداخلية واإلدارة العامة للطيران املدني 
اجتمع مع إدارة امن النقل األمريكية في نيويورك 

مؤخرا.

عدنان عبدالصمد متحدثاً خالل اجتماع جلنة امليزانيات
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