
ريا�ض عواد

قال رئيس جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي 
ع��دن��ان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت 
ملناقشة أهم املالحظات التي أسفرت عنها الرقابة 
املسبقة عن السنة املالية 2019/2018 وأهم 
املخالفات املالية املسجلة على اجلهات احلكومية 

واحملاكمات التأديبية وما مت بشأنها.
وأض��اف: قدم دي��وان احملاسبة عرضا مرئيا 
يتضمن أه��م الظواهر التي رص��ده��ا ال��دي��وان 

خ��الل فحصه ودراس��ت��ه لعدد من املوضوعات 
كرقابة مسبقة والبالغ 1,989 موضوع وبقيمة 
مالية بلغت نحو 4 مليارات دينار خالل السنة 
املالية املشار إليها أعاله على مستوى القطاعات 

للجهات احلكومية.
وقال : ناقشت اللجنة أهم تلك املالحظات وما 
حققته من وف��ورات لبعض املوضوعات بلغت 

نحو 31 مليون دينار

جنح املتظاهرون اللبنانيون, أم��س, في منع 
النواب اللبنانيني من الوصول إلى البرملان, رغم 
االنتشار األمني الكثيف في الشوارع احمليطة مبقر 
البرملان, األم��ر ال��ذي أدى إلى إرج��اء اجللسة إلى 

موعد الحق.
وأعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري, 
إرج��اء اجللسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب 

القانوني, على أن يصار إلى حتديدها الحقا.
وشهدت مداخل مجلس النواب اللبناني عمليات 
كر وفر بني املتظاهرين والقوى األمنية, قبل أن 
يتمكن املتظاهرون من قطع كل الطرق املؤدية إلى 

البرملان ومنع انعقاد اجللسة.
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43 عقارًا مخالفًا 120 محاًل وقطع التيار الكهربائي عن  بعد إغالق 

3 أشهر حلل مشاكل اجلليب

تعيني سمو الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د رئيساً 
للوزراء اختيار موفق وجاء في الوقت الصحيح.. 
الرجل مؤهل علمياَ ولديه خبرة ممتدة في العمل 
السياسي والدبلوماسي ويتصف بالرزانة 
والهدوء واجلدية وال يقبل اخلطأ.. الواجب بعد 
تكليف الرجل اعطاءه الفرصة الختيار حكومة 
»تكنوقراط« بعيداً عن احملاصصة وتكون قادرة 
على مكافحة الفساد وعدم اخلوف من الضغوط.. 

كملوا احسانكم وفكونا من مجلس بوصوت.

بني السطور

أكد املدير العام لبلدية الكويت أحمد املنفوحي, وضع 
حلول جذرية ملشكالت منطقة جليب الشيوخ خالل مدة ال 
تزيد عن ثالثة اشهر وإرسالها بعد ذلك إلى مجلس الوزراء 

للبت فيها.
وق��ال املنفوحي في تصريح للصحافيني عقب جولة 
ميدانية قام بها الفريق احلكومي املكلف في حل مشكلة 
منطقة جليب الشيوخ, بحضور وكيل وزارة الداخلية 
عصام النهام, أنه »بعد انقضاء الثالثة أشهر األولى سيتم 
دراسة النتائج وتقييمها ومن ثم وضع خطة لثالثة أشهر 

أخرى لوضع تصور وحل نهائي يقدم لتلك املشاكل«.
وأشاد بأداء الفريق احلكومي املشترك إذ استطاع خالل 
مدة قصيرة من حل الكثير من مشاكل النظافة واألسواق 
العشوائية, مبينا أن الفريق أغلق 120 محال وقطع التيار 

الكهربائي عن 43 عقار مخالف.
وذكر ان الفريق قام ايضا برفع نحو 10 اآلف طن من 
املواد االنشائية واملهمالت وازال 223 مظلة جتارية داخل 
املنطقة الى جانب ضبط نحو 140 بائعا جائال واحالتهم 

الى اجلهات املختصة.

سالح العمالء.. التهديد األبرز أمام 
املقاومة الفلسطينية االن 

13

8

الكويت: إسرائيل عائق مينع إنشاء
م����ن����ط����ق����ة خ�����ال�����ي�����ة م�������ن األس����ل����ح����ة 

النووية 

3

املطوع يقود األزرق لفوز ثمني
على نيبال

صباح اخلالد رئيسًا ملجلس الوزراء 
اس��ت��ق��ب��ل صاحب 
ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد 
الشيخ صباح األحمد 
ب����دار س��ل��وى م��س��اء 
أم������س وب���ح���ض���ور 
س��م��و ول����ي ال��ع��ه��د 
الشيخ ن��واف االحمد 
, سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس 
ال���وزراء ألداء اليمني 
الدستورية أمام سموه 
, وذل�����ك مب��ن��اس��ب��ة 
تعيينه رئيسا ملجلس 

الوزراء.
وك���ان س��م��و أمير 
البالد الشيخ صباح 
األحمد قد أصدر أمس 
أم���را أم��ي��ري��ا بتعيني 
سمو الشيخ صباح 
خالد احلمد الصباح 
رئيسا ملجلس الوزراء 
, على أن يكلف اخلالد 
ب��ت��رش��ي��ح أع��ض��اء 
الوزارة اجلديدة ومن 
ث��م ع���رض اسمائهم 
ع��ل��ى س��م��و االم��ي��ر 
الص��������دار م���رس���وم 

تعيينهم. 

لبنان.. املتظاهرون منعوا انعقاد 
جلسات البرملان

مصادمات بني األمن واملتظاهرين أمس

املظاهرات  إلخماد  وزارية  تعديالت  العراق.. 
أكد مكتب رئاسة ال��وزراء في العراق, أمس 
أن عادل عبد املهدي, سيقدم تعديالت وزاري��ة, 
في مسعى إلى إخماد املظاهرات الغاضبة التي 

جتتاح الشارع منذ أكتوبر املاضي.
وذك��ر املتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس 
ال��وزراء العراقي, سعد احلديثي, أن عبد املهدي 
سيتوجه عما قريب إل��ى مجلس ال��ن��واب حتى 

يطرح رغبته في تعديل وزاري.
وأوضح احلديثي, أن عبد املهدي سيقدم قائمة 
بعدد من ال��وزراء حتى يشغلوا حقائب مرتبطة 

باخلدمات واالق��ت��ص��اد, مب��ا يستجيب ملطالب 
املتظاهرين.

ال���ى ذل���ك أع��ل��ن وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��ع��راق��ي 
ياسني الطاهري الياسري, إنهاء حالة »اإلنذار 
القصوى«, مؤكدا عودة الدوام االعتيادي ملوظفي 

الوزارة.
وأوردت وزارة الداخلية العراقية, أن هذا 
القرار يأتي بعدما بذل موظفو ال��وزارة جهودا 
كبيرة, خالل األيام املاضية, في إشارة إلى عملهم 
ملواكبة االحتجاجات التي تعم البالد منذ شهرين.

شرعية غير  اإلسرائيلية  املستوطنات  اجلارالله: 
ق��ال نائب وزي��ر اخل��ارج��ي��ة خالد اجلارالله 
أم��س ان الكويت تؤكد ع��دم قانونية وشرعية 
املستوطنات االسرائيلية وت��دع��و ال��ى االل��ت��زام 

بقرارات الشرعية الدولية املتعلقة بهذا الشأن.
جاء ذلك في تصريح صحفي للجارالله تعليقا 
على تصريحات وزير اخلارجية االميركي مايك 

بومبيو بخصوص شرعية املستوطنات.
ودع��ا اجلارالله لاللتزام بالقرارات الدولية 
»ح��ت��ى ال ي��ك��ون ه��ن��اك اخ���الل« م��ش��ددا على ان 
التحلل من تلك االلتزامات سيقوض فرص السالم 

ويجهض اجلهود الهادفة الى حتقيقه.
وكانت جامعة ال��دول العربية ادان��ت في وقت 
س��اب��ق ال��ي��وم امل��وق��ف االم��ري��ك��ي ب��ش��أن تراجع 
االدارة االمريكية عن موقفها جتاه املستوطنات 
اإلسرائيلية في الضفة الغربية احملتلة مؤكدة ان 
تغيير املوقف االمريكي يقوض اي احتمال للسالم. 
وكان وزير اخلارجية االمريكي مايك بومبيو اعلن 
امس االول ان ادارة الرئيس دونالد ترامب تعمل 
على تغيير نهج االدارات االمريكية السابقة فيما 

يتعلق بقضية املستوطنات االسرائيلية. 

املسبقة  الرقابة  »احملاسبة«: 
دينار مليون   31 وفرت 

أردوغان: لن نتخلى 
S400 الصاروخية عن منظومة 

ذك��ر الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ���ان إن��ه أبلغ نظيره 
األميركي دونالد ترامب خالل محادثاتهما في واشنطن األسبوع 
املاضي ب��أن أنقرة لن تتخلى عن منظومة ال��دف��اع الصاروخي 
S400 التي اشترتها هذا العام من روسيا على الرغم من احتجاج 
شريكتها في حلف شمال األطلسي. وأضاف أردوغان خالل حديثه 
إلى أعضاء حزبه العدالة والتنمية في البرملان إنه أبلغ ترامب 
كذلك أنه إذا أصرت الواليات املتحدة على »موقفها املتصلب« بشأن 
طائرات إف35-, فإن تركيا ستسعى للحصول على بدائل للوفاء 

باحتياجاتها الدفاعية على األمد املتوسط.

سمو أمير البالد وسمو ولي العهد مع سمو الشيخ صباح اخلالد عقب أدائه اليمني الدستورية
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