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مثل سمو األمير للمشاركة في املنظمة الدولية

 املبارك: األمم املتحدة املظلة الشرعية حلفظ السالم في العالم

دعوة محافظ البنك املركزي بضرورة 
اإلصالح االقتصادي تأتي مبثابة وضع 
اإلصبع على اجلرح.. كم دعونا لضرورة 
اإلصالح وإعادة برمجة االقتصاد ويبدو 
أن »أمنا احلكومة« مو فاهمة املعنى أو 
أنها تراعي مصالح قوى اقتصادية فتبقي 
الوضع على »طمام املرحوم«.. إذا استمر 
الوضع احلالي فسيأتي يوم نصاب فيه 

بالعجز واالنكسار.. الله يستر!!!

بني السطور

ال������ن������ظ������ام ال���������س���������وري ن������ق������ل م����ئ����ات 
اجلهاديني من دير الزور إلى إدلب

7

ص����ب����اح ال����ن����اص����ر: »ن����ق����در ت��ع��ب��ك��م« 
جنحت في رسالتها الوطنية
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طالب ممثل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صــبــاح األحــمــد اجلــابــر الصباح 
ــاه- سمو الشيخ جابر  -حفظه الله ورع
ــارك احلــمــد الــصــبــاح رئــيــس مجلس  ــب امل
ـــوزراء املجتمع الــدولــي مبساندة األمم  ال
املتحدة باعتبارها املظلة الشرعية الوحيدة 

حلفظ السالم في العالم.
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به 
سمو الشيخ جابر املــبــارك لــدى وصوله 
ــى نــيــويــورك أمس  ــق لــه ال ــراف ــد امل ــوف وال
ــة الكويت املــشــارك في  لــتــرؤس وفــد دول
اجتماعات الــدورة الـ73 للجمعية العامة 

لألمم املتحدة.
كما طالب سمو الشيخ جابر املبارك 
املجتمع الدولي بدعم جهود األمم املتحدة 
فــي مــجــاالت تعزيز التنمية ومحاربة 
اإلرهـــاب الــى جانب “وقف نزيف الدماء 
الذي تشهده الكثير من املناطق خاصة في 
منطقة الشرق األوســط بسبب احلــروب 

ــات السياسية والعمليات  ــراب ــط واالض
اإلرهابية«.

وشدد سموه على ضرورة تكاتف دول 
العالم ملكافحة اإلرهـــاب “الذي تصاعد 
بشكل غير مسبوق في السنوات األخيرة 
وأصبح يهدد استقرار العالم ومقدرات 

الدول وحياة شعوبها«.
وأكد سموه اعتزاز دولة الكويت بالدور 
ــذي تقوم به األمم املتحدة حلفظ  املهم ال
األمن والسالم ودعم االستقرار في العالم 
ــدول لتوفير احلياة  ومساعدة مختلف ال

الكرمية لشعوبها.
وأشاد سموه باجلهود التي يبذلها األمني 
العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس 
من أجل إنهاء االزمات التي تشهدها بعض 
الدول وحرصه على تعزيز جهود التنمية 

في العديد من دول العالم.
وأكــد سموه حرص دولــة الكويت على 
تعزيز التعاون مع األمم املتحدة ومساندة 

اجلهود كافة التي تبذلها لتحقيق السالم 
في العالم مشيدا بالتعاون الفعال بني 
الكويت واملنظمة الــدولــيــة فــي معاجلة 

االزمات الدولية.
وقال إن دولة الكويت ستواصل دورها 
اإلنــســانــي املتميز فــي معاجلة الــكــوارث 
ــات التي تتعرض لها بعض الدول  واألزم
ــم بــرامــج األمم  الشقيقة والصديقة ودع
ــدول املنكوبة وتقدمي  املتحدة ملساعدة ال

العون لشعوبها.
وأضاف سموه إن انتخاب دولة الكويت 
لعضوية مجلس األمن غير الدائمة للعامني 
2018 و2019 سيمكنها من تعزيز مكانتها 
ــراز  الدولية وإظــهــار وجهها املشرق وإب
الــدور اإلنساني الكبير الذي تقوم به منذ 
سنوات طويلة وامتد إلــى كثير من دول 

العالم.
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عقدوا مؤمترا صحافيا حذروا فيه من اإلحالة للمحكمة الدستورية

5 نواب يطالبون بالعفو الشامل ورفض 
إسقاط عضوية احلربش والطبطبائي

»هيومن رايتس ووتش« 
تتهم احلوثيني باحتجاز 
رهائن وتعذيب معتقلني

ــش« غير احلكومية  اتهمت منظمة »هيومن رايتس ووت
املدافعة عن حقوق اإلنسان، املتمردين احلوثيني باحتجاز 
رهائن وارتكاب »انتهاكات خطيرة« بحق محتجزين لديهم، مبا 

في ذلك التعذيب.
وأوضحت أن »محتجزين سابقني وصفوا كيف ضربهم 
املسؤولون احلوثيون بقضبان حديد وخشب وبالبنادق وقالوا 
إن احلــراس جلدوا املساجني وكّبلوهم باجلدران وضربوهم 
باخليزران على أقدامهم كما هــددوا باغتصابهم أو اغتصاب 

أفراد من أُسرهم«.

تطوير أنظمة االستثمار ملواكبة مستجدات أسواق املال العاملية

احلجرف : القيام بإصالحات 
اقتصادية لتفعيل دور القطاع اخلاص

ه�صام املن�صاوي 

أكد وزيــر املالية الدكتور نايف 
ــرف امـــس ضــــرورة القيام  ــج احل
بإصالحات اقتصادية مدروسة 
بدقة لتفعيل دور القطاع اخلاص 
ــة في  ــوم ــك ــل احل ــدخ و”تقليل ت

االقتصاد«.
وقال الوزير احلجرف في كلمته 
االفتتاحية للدورة العاشرة ملؤمتر 
)يــورومــونــي - الكويت 2018( 

إن الكويت متتلك إمكانات كبيرة 
مبؤسساتها ومــواردهــا البشرية 

واملالية وخبراتها التجارية.
ــم 20 من  وأضـــاف أن املـــادة رق
دستور الكويت تؤكد ان االقتصاد 
الوطني أساسه العدالة االجتماعية 
وقوامه التعاون العادل بني النشاط 

العام والنشاط اخلاص.

ربيع �صكر

عقد 5 نواب مؤمترا صحافيا للحديث عن 
قانون العفو الشامل و رفض اسقاط عضوية 

النائبني جمعان احلربش ووليد الطبطبائي .
وقال النائب مبارك احلجرف : لألمير حق 
في العفو ولنا كممثلي األمة حق العفو الشامل 

عن احلربش والطبطبائي وهذا اوانه.

وتابع احلجرف : نحترم احكام القضاء 
لكن من حق املتخصصني انتقاد االحكام ومدى 
موافقتها صحيح القانون. واضاف احلجرف 
: نحن ضد إسقاط عضوية النائبني احلربش 
والطبطبائي ونرفض احالة املــوضــوع إلى 
الدستورية. بدوره قال النائب عمر الطبطبائي 
: صــاحــب السمو قـــادر على قــيــادة االمــور 

بحكمته. واضــاف الطبطبائي : عندما يكون 
املجلس مختطفا والغالبية ليست مع الشعب 
فإننا نلجأ الــى االمـــة. وتــابــع الطبطبائي: 
اختلف فكريا مع احلربش والطبطبائي لكني 
لم اجــد منهما اال كل تعاون خصوصا داخل 

اللجان.

الغامن : استجواب اخلرافي 
بعد استجواب املبارك في 

أول جلسة مقبلة
أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق  الغامن عن تسلمه أمس استجوابا 
مقدما من النائب رياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون مجلس 

األمة عادل اجلارالله اخلرافي مكون من ثالثة محاور.
وقـــال الــغــامن فــي تصريح صحافي مبجلس األمـــة الــيــوم ان 
االستجواب مت تسليمه وفق الالئحة الداخلية وعمال باملادة 135 من 

الالئحة الداخلية وبقية املواد ذات الصلة.

خالل لقائه اخلالد في الواليات املتحدة 

عباس يثمن دور الكويت اإلقليمي 
والدولي الداعم للقضية الفلسطينية

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد مساء أمس األول على هامش أعمال الدورة 
الـ73 للجمعية العامة لألمم املتحدة في نيويورك. 
وأعــرب الرئيس عباس عن شكره وتقديره للدعم 
الــذي تقدمه الكويت إلى فلسطني في كل املجاالت 

ـــا اإلقليمي  وعــلــى مختلف الــصــعــد، مثمنا دوره
والدولي الداعم للقضية الفلسطينية. وأشاد بجهود 
الكويت في إطار مجلس األمن ودعمها لوكاالت األمم 
املتحدة املتخصصة ووقوفها إلى جانب أشقائها 

الفلسطينيني حول العالم.

ترامب: قادة إيران ينشرون املوت وميولون اإلرهاب في الشرق األوسط

أميركا تعمل مع دول اخلليج إلقامة حتالف استراتيجي
أكد الرئيس األميركي دونالد ترامب أن زعماء 
إيران ينشرون الفوضى واملوت والدمار، مشددا 
على أن بالده سترد إذا استخدم نظام األسد في 

سورية أسلحة كيماوية.
ــام  ـــالده أم ــب خـــالل كلمة ب ــرام وأضــــاف ت
اجلمعية العامة لألمم املتحدة أن أميركا تعمل 
مع دول اخلليج واألردن ومصر إلقامة حتالف 

استراتيجي إقليمي.
وتابع: “نهجنا اجلديد في الشرق األوسط 
بدأ ُيحدث تغييرا تاريخيا”، مؤكداً أن أميركا 
تدعم “احلرية و االستقالل ونرفض الطغيان 

بكل أنواعه”.
وشــدد ترمب على أن “قادة إيــران ميولون 

اإلرهاب في الشرق األوسط”، 
الرئيس األميركي دونالد ترامب يلقي كلمته في األمم املتحدة
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