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انطالق مسابقة مبارك احلمد للتميز
ال�ص�ح�ف��ي حت��ت ش�ع��ار «اإلع ل��ام بني
التحديات واألمنيات»

سموه حث النواب على املساهمة في تعزيز أمن واستقرار الوطن

األمير :اعتبروا مما حولنا
الغامن  :حل املجلس ..
اسطوانة مشروخة

3
مباحثات أميركية سعودية ملواجهة
إيران

�سمري خ�رض وريا�ض عواد

قال رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن انه ال توجد
أي بوادر حلل مجلس االمة اثر االستجوابني الذين مت
تقدميهما أخيرا مؤكدا في الوقت ذاته ان االستجواب
حق دستوري واصيل للنائب وعلى الوزير مواجهته
وتفنيده.
واضاف الغامن في تصريح للصحفيني في مجلس
االمة ان حل مجلس االمة بيد سمو األمير  ،ونحن من
نلتقي به ونتحدث معه واالمور بكل تأكيد طيبة”.
وتساءل “هل هذه امل��رة الوحيدة التي نسمع فيها
بإشاعات حل مجلس االمة .
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ت� �ب� ��اي� ��ن م� � ��ؤش� � ��رات ب � ��ورص � ��ة ع �ن��د
اإلغالق

بني السطور

سمو األمير مستقبال الغامن وأعضاء الشعبة البرملانية

واستقبل سمو أمير البالد الشيخ
صباح األح��م��د رئيس مجلس األم��ة
م����رزوق ال��غ��امن وال���ن���واب أع��ض��اء
الشعبة البرملانية املشاركني في أعمال
مؤمتر االحت��اد البرملاني الدولي الـ
 141والذي عقد في العاصمة بلغراد
بجمهورية صربيا.

وق��د زوده���م س��م��وه بتوجيهاته
السامية وحثهم على املساهمة في
تعزيز أمن واستقرار الوطن العزيز
من خالل العمل كأسرة واحدة وأخذ
العبر وال��دروس حول ما يجري في
دول املنطقة مؤكدا سموه لهم ضرورة
استذكار النعم التي من الله سبحانه

الطبطبائي يستجوب وزيرة
األشغال :أهدرت املال العام
أعلن النائب عمر الطبطبائي تقدميه استجواب لوزيرة
األش��غ��ال واإلس��ك��ان جنان رمضان من خمس م��ح��اور ،قائال:
تدرجت في العمل ..فقدمت أوال  23سؤاال برملانيا بعضها جاء
الرد عليها وأخرى تالعب بالرد وأسئلة ال ميكن الرد عليها.ولفت
الى ان هناك تالعب في التعيينات والتأخير في املشاريع مثل
املطالع وجنوب سعدالعبدالله.
وأوض��ح أن االستجواب من  5محاور :التراخي في تطبيق
القانون وإهدار املال العام واإلضرار مبرفق حيوي وهو موضوع
املطار ومخالفة مواد في الدستور وعرقلة املشاريع التنموية
وإس��اءة استخدام السلطة والتعسف إاه��دار املال العام وسوء
إدارة الوزيرة ألزمة الطرق واإلدالء مبعلومات غير صحيحة،
مبينا ان هذا االستجواب جاهز منذ شهر أغسطس املاضي واطلع
عليه بعض النواب وكنا ننتظر الوقت املناسب
ب��دوره��ا رحبت ال��وزي��رة باالستجواب مؤكدة حق اعضاء
مجلس األمة في الرقابة البرملانية واملساءلة وفق ما نصت عليه
مواد الدستور.
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هجوم نيابي ضد القنصلية
املصرية  :متارس البلطجة
قال النائب أحمد نبيل الفضل إن أعمال البلطجة واملافيا
التي متارسها البعثة الدبلوماسية املصرية بالكويت أصبح
أم��را ً متكررا ً يدعو الى القلق وهو أمر ال يعكس حتماً عمق
وجتذر العالقات الكويتية املصرية وال أخالق أبناء النيل.فمن
االعتداء على عسكري كويتي و حجز مدنيني وضربهم واخذ
ثبوتياتهم عنوة ،الى شتم الدولة والتعدي على رموزها بحجة
مصرية أراضي السفارة والقنصلية!
وق��ال :نطالب األخ��وة في جلنة اخلارجية استدعاء وزير
اخلارجية ومطالبته اتخاذ أقصى التدابير االحتجاجية
واعالن عدم التعاون مع البعثة احلالية وخصوصا اعضاء
القنصلية واستبدالهم مبن يقدر ويصون عمق العالقات
التاريخية بني البلدين.
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قانون خليجي ملكافحة
الغش التجاري
قالت وكيل إدارة الفتوى والتشريع املستشار هدى الشايجي
إن مسؤولي إدارات التشريع اخلليجية أقروا خالل اجتماعهم في
مسقط مشروع تعديالت على قانون مكافحة الغش التجاري.
وأوضحت الشايجي على هامش مشاركتها باالجتماع ال 15
ملسؤولي ادارات التشريع اخلليجية إن املجتمعني أقروا كذلك
تعديالت خاصة مبشروع قانون حماية املستهلك الى جانب
تعديالت على مشروع القانون املوحد بالعالمات التجارية
وم��ش��روع ق��ان��ون ال��ب��ذور والشتالت ال��زراع��ي��ة ب��دول مجلس
التعاون اخلليجي.
واش��ارت الى ان مشاريع القوانني التي أق��رت في االجتماع
سترفع للمجلس الوزاري العتمادها ومن ثم رفعها لقادة مجلس
التعاون اخلليجي إلقرارها.

وتعالى بها على وطننا والعمل على
دعم مكانة دولة الكويت التي حتظى
باحترام وتقدير دول العالم.
معربا سموه عن أهمية التعاون
ال��ب��ن��اء ب�ين السلطتني التشريعية
والتنفيذية لتعزيز دولة املؤسسات
وس��ي��ادة ال��ق��ان��ون وذل���ك ف��ي إط��ار

ال��ت��م��س��ك ب���ال���دس���ت���ور وال��ن��ه��ج
الدميقراطي الذي توارثه أهل الكويت
وجبلوا عليه مبا يكفل حرية النقد
والتعبير في إطار القانون.
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رفض نصرالله زعيم احلزب حل احلكومة
يعني أن إيران تريد أن يزداد الوضع اشتعاال
في لبنان دون أدنى شعور باألوضاع السيئة
التي يعاني منها الشعب اللبناني  ..نصر
الشيطان عميل ال��ف��رس يتلقى األوام���ر من
ط��ه��ران ال��ت��ي ظ��ه��رت عليها آث���ار احلصار
األميركي وبدأت بإشعال الساحات العربية
 ..مكر الفرس نفس مكر اليهود ومكر أوالئك
هو يبور !!

اللبنانيون :إسقاط احلكومة وإلغاء الضرائب

حشود ضخمة في ساحتي الشهداء ورياض الصلح

طالب بيان للمتظاهرين في لبنان أمس
باجراء انتخابات نيابية مبكرة وإلغاء كل
زي��ادات الضرائب في موازنة  ،2019داعيًا
إلى إسقاط حكومة العهد والدعوة لتشكيل
حكومة ت��ك��ن��وق��راط ،وإل���ى ض���رورة حترك
ال��ق��ض��اء الس��ت��ع��ادة امل���ال امل��ن��ه��وب ،وإج���راء
انتخابات نيابية مبكرة.
ال��ى ذل��ك شهدت ساحتا الشهداء وري��اض
الصلح وس��ط ب��ي��روت أم��س ح��ش��ودا هائلة
من اللبنانيني املطالبني “بإسقاط احلكومة
واس��ت��ع��ادة االم�����وال امل��ن��ه��وب��ة ومحاسبة
املسؤولني عن الهدر والفساد”.
وش��ه��دت ال��ط��رق��ات امل���ؤدي���ة ال���ى وس��ط
العاصمة زحاما كبيرا منذ ساعات الصباح
ولم متنع االمطار املتفرقة التي هطلت اليوم
املعتصمني من الوصول الى أماكن االعتصام
سيرا على االقدام.
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مجلس الوزراء يدعم احلجرف
ملواجهة استجواب هايف
عقد مجلس ال���وزراء أم��س اجتماعه األسبوعي في
قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس الوزراء ،وبعد االجتماع قال نائب رئيس مجلس
ال���وزراء وزي��ر الدولـة لشؤون مجلس ال���وزراء أنس
الصالح ان مجلس الوزراء اطلع على كتاب رئيس مجلس
األم��ة املوجه إل��ى سمو رئيس مجلس ال���وزراء املرفق
به االستجواب املقدم من العضو محمد هايف املطيري
لوزير املالية د .نايف احلجرف ،وإعماال ألحكام املادة
( )135من الالئحة الداخلية ملجلس األمة سوف يدرج
هذا االستجواب على جدول األعمال بأول جلسة قادمة
ملجلس األمة.
وأض�����اف إن مجلــس ال��ـ��ـ��ـ��وزراء ي��ؤك��ـ��ـ��ـ��د على
أن االس��ت��ج��واب ح��ق دس��ت��وري لعضو مجلس األم��ة،
ليعرب عن تأييـده ودعمـه لوزيـر املاليـة في مواجهــة
االستـجواب املقدم لـه ،مؤكـدا ً ثقته الكـامـلة فيـه وفي
قـدرته عـلى تأكيـد سـالمة موقفـه والـرد علـى ما تضمنتـه
صحيفة االستجواب من محاور.

