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طالب األعضاء بتحمل مسؤولياتهم في التصويت 

الغامن: حل املجلس بيد سمو األمير فقط

بث اإلشاعات مرض خطير فمن املستفيد 
من نشرها وإيقاع الضرر على األبرياء؟.. 
في السابق يطرحونها وال يعرف مصدرها 
أمــا الــيــوم وحسب التطور التكنولوجي 
َها اَلِّذيَن  فباإلمكان معرفة مصدرها.. »َيا أَُيّ
ُنوا أَن  آَمُنوا إِن َجــاَءُكــْم َفاِسٌق ِبَنَبإٍ َفَتَبَيّ
ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما 

َفَعلُْتْم َناِدِمني«.
يجب صدور قانون يجرم بث اإلشاعات!!

بني السطور

أعرب رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن عن ثقته بفطنة 
غالبيية أعضاء مجلس األمة الذين سيتحملون مسؤولياتهم 
في التصويت الدميقراطي على طلب طرح الثقة بوزير املالية 
د.نايف احلجرف ، والتصدي حملاوالت ترهيبهم التي تقوم 

بها أطراف نيابية وغيرها . 
وأضــاف الغامن بعد جلسة أمس: أنا ذكرت أمس األول 
خيارات االستجواب فاختار الوزير احلجرف أحدها باعتالء 
املنصة بعد موافقة املجلس وبعد نهاية االستجواب تقدم 
عشرة نــواب بطلب طرح الثقة سيتم التصويت عليه في 
3 يوليو وسيحدد كل نائب رأيه في اجللسة في ممارسة 

دميقراطية .
وأشــار إلــى ما كــان يؤكد عليه على الـــدوام من وجود 
أجندات أكبر من استجواب وغيره بدليل نشر اإلشاعات التي 
تلي تقدمي طلب طرح الثقة ظنا من مروجيها أن بإمكانهم 
خــداع النواب ودفعهم للتسابق على تأييد طــرح الثقة ، 

كإشاعة حل املجلس واستقالة الوزير التي نفاها بنفسه .

هايف قدم استجوابًا جديدًا لوزير املالية

التصويت على طرح الثقة في احلجرف األربعاء املقبل

ريا�س عواد

ــدم 10 نــــواب بــطــلــب لــطــرح  ــق ت
الثقة في وزير املالية الدكتور نايف 
احلجرف، بعد جلسة مجلس األمة 
العادية أمــس. بعد موافقة املجلس 
على إدراج استجواب وزيــر املالية 
ــف احلــجــرف املــقــدم  ــاي ــور ن ــت ــدك ال

مــن النائب محمد هايف فــي جلسة 
الثالثاء ومناقشته فيها، بناء على 

طلب الوزير.
وأعلن رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن أمس الثالثاء تقدم 10 نواب 
بطلب لطرح الثقة في وزيــر املالية 

الدكتور نايف احلجرف.

وقــال الغامن إن الــنــواب املوقعني 
على الطلب هــم ريـــاض العدساني 
والدكتور عبدالكرمي الكندري وثامر 
السويط وخالد العتيبي والدكتور 
ــال والــدكــتــور عـــادل الدمخي  ــدر امل ب
وعبدالوهاب البابطني وفراج العربيد 
ــد املــطــيــري ومــحــمــد املــطــيــر.  ــاج وم

وأوضـــح أنــه “وفقا للمادة )102( 
من الدستور الكويتي واملــادة )144( 
من الالئحة الداخلية ملجلس األمة ال 
يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا 

الطلب قبل سبعة أيام من تقدميه”.
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يسعى  »ال��ف��راع��ن��ة«  إف��ري��ق��ي��ا..  أمم 
حلسم التأهل مبكرا أمام الكونغو 

ملشاهدة الصفحات
PDF

إضراب شامل يعم »غزة« 

تواصل الوقفات االحتجاجية في األراضي 
الفلسطينية رفضًا ل�»ورشة البحرين«

الوقفات االحتجاجية جتتاح األراضي الفلسطينية

احلجرف: أحترم ممارسة الدميقراطية.. 
واستقالتي كام عاٍر عن الصحة

املوافقة على  اعتماد احلسابات 
8 جهات حكومية اخلتامية ل� 

وافق مجلس األمة في جلسته العادية أمس على مشاريع قوانني 
بشأن اعتماد احلسابات اخلتامية لثماني جهات حكومية عن السنة 
املالية )2018/2017( ومشاريع قوانني ربط ميزانيات تلك اجلهات 

للسنة املالية )2020/2019( وقرر إحالتهم إلى احلكومة.
وأقــر املجلس مشاريع قــوانــني احلــســابــات اخلتامية وربــط 
امليزانيات بعد التصويت عليها للجهات التالية: )مؤسسة املوانئ 
الكويتية( و)الهيئة العامة للصناعة( و)الهيئة العامة لالتصاالت 
وتقنية املعلومات( و)مجلس األمــة( و)بنك االئتمان الكويتي( 
و)الهيئة العامة للطرق والنقل البري( و)الهيئة العامة للعناية 
بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومهما( و)الهيئة 

العامة للشباب(. 

أكد وزير املالية الدكتور نايف احلجرف أنه لم 
يقدم استقالته عن منصبه، مؤكدا احترامه الكامل 

للممارسة الدميقراطية.
وذكر الدكتور احلجرف بشأن ما أثير حول 
تقدمي استقالته “لم أقــدم استقالتي وأحترم 
املمارسة الدميقراطية وحق النائب في تقدمي 
االستجواب وواجب الوزير الوقوف وتفنيده عدا 

ذلك كالم عار عن الصحة”.
وأضــاف أن االستجواب انتهى إلى ما انتهى 
إليه، ففي الدميقراطية تبقى الكويت دائما هي 

الكاسبة ونحمد الله على نعمة الكويت التي 
تتم فيها هذه املمارسات التي تساهم في تأصيل 
التجربة الدميقراطية”. وأوضــح أن رائــده في 
عمله دائما هو مصلحة الوطن واحلفاظ على 
أداء أعماله باألمانة والصدق فهو “قسم أديناه 
ــب علينا االلــتــزام به ولــن يتغير موقفنا  وواج
أيــا كانت الظروف”. وجــدد التأكيد على أن 
أي تعديل ألي قــانــون يجب أن يتم مــن خالل 
القنوات الدستورية واملؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية كبقية املؤسسات األخرى في البلد.

فيما أصيب 12 فلسطينيا، أمــس، جراء 
اعتداء اجليش اإلسرائيلي، على متظاهرين 
قـــرب احلــــدود الــشــرقــيــة لــقــطــاع غـــزة مع 

إسرائيل. 
واندلعت مواجهات بني عشرات الشبان 

الفلسطينيني والــقــوات اإلسرائيلية، قرب 
السياج الفاصل بني قطاع غزة وإسرائيل، 

رفضا لعقد مؤمتر املنامة االقتصادي.

أكد أن قانون منع االختاط ساري املفعول

العازمي: »اجلامعات احلكومية« يوفر 
فرص تعليم متنوعة أمام الشباب الكويتي

ــر التربية ووزيـــر التعليم العالي  أكــد وزي
الدكتور حامد العازمي أن قانون اجلامعات 
احلكومية الذي أقره مجلس األمة أمس من شأنه 
توفير فرص تعليم عالي متعددة ومتنوعة أمام 
الشباب الكويتي عبر انشاء جامعات حكومية 

جديدة حيث ستنشأ جامعة حكومية جديدة بال 
تكلفة تذكر في املباني احلالية جلامعة الكويت 
التي ستبقى جــاهــزة للتشغيل الــفــوري بعد 

االنتقال للشدادية.

وزراء دفاع »ناتو« يبحثون اليوم 
تطورات األوضاع في اخلليج

يبحث وزراء دفاع دول حلف شمال األطلسي 
)ناتو( في اجتماع يبدأ اليوم ويستمر يومني 
تطورات األوضــاع في اخلليج والتوتر القائم 

بني إيران والواليات املتحدة.
ــني الــعــام ينس شتولتنبرغ في  ــال األم وق
مؤمتر صحفي أمس: إننا قلقون إزاء الوضع 
في اخلليج وأنشطة إيران املزعزعة الستقرار 

املنطقة ودعمها للجماعات اإلرهابية”.
وتوقع شتولتنبرغ أن يقوم وزيــر الدفاع 
األمريكي بالوكالة مــارك إسبر بتقدمي إيجاز 
لــوزراء دفــاع حلف )ناتو( بشأن التحديات 

القائمة في منطقة اخلليج.

محمد هايف د. نايف احلجرف
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