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نواب استمعوا إلى توجيهات سموه أمس .. وآخرون أعلنوا اجللوس في مقاعد الوزراء خالل جلسة اليوم

لقاء ولي العهد.. صراحة وإصالح

محاوالت احلكومة بالتعاون مع رئيس مجلس األمة، 
للسعي وبكل الوسائل لعقد جلستني إلقرار امليزانيات، 
مــن خــال التخويف وإيــجــاد ضغط شعبي على نــواب 
املعارضة، تكتيكات مكشوفة للموافقة على امليزانيات 
واحلساب اخلتامي قبل اإلجازة الصيفية ، هذه التكتيكات 
مقبولة على صعيد النقابات واالحتادات الطابية، وليس 
على مستوى إدارة ميزانية دولة، متثيلية عدم احلضور 
سوف يتجاوزونها لفض دور االنعقاد، واتخاذ قرارات 
متويلية خال الصيف، تترتب عليها ديــون تثقل كاهل 
البلد لعقود قــادمــة ، يجب استشارة متخصصني في 

اقتصاد األزمات، وطرح احللول على املأل ..
سياسة »اخلش و الدس« باتت عير مقبولة  .

بني السطور

�صمري خ�رض وريا�س عواد

 أعلن أمس عدد من النواب عن لقاء 
جمعهم وسمو ولــي العهد الشيخ 
مشعل األحــمــد ، فقال النائب أحمد 
مطيع تشرفت مع مجموعة من الزماء 
النواب بلقاء سموه واستمعنا بعناية 
لتوجيهاته احلكيمة  وأفكاره النيرة 
السديدة  ورؤيته اإلصاحية الشاملة 
 وتــبــادلــنــا األحـــاديـــث حـــول الــشــأن 
الــعــام.. فشكرا لسموه  على حسن 
استقباله  وكــرم ضيافته ورحابة 

صدره.
وشكر النائب أسامة املناور سمو 
ولــي العهد لسعة صـــدره وصــدق 
نــصــحــه، و قـــال الــنــائــب الصيفي 
الصيفي أن لقاء سموه مع مجموعة 
من اخــوانــه الــنــواب اتسم باحلديث 
الصريح من اجــل مصلحة الكويت، 

واستمعنا لتوجيهات وأفكار سموه، 
وسموه رجل إصاحي ومتخذ للقرار 
ومستمع جيد، بدوره قال النائب فايز 
اجلمهور أن اللقاء اتسم مع سموه 
باحلديث الصريح والشفاف الذي 

يصب ملصلحة الكويت وأهلها.
 إلــى ذلــك، أعلن عــدد مــن النواب 
اجللوس على مقاعد الـــوزراء خال 
جلسة الــيــوم ، منهم الــنــواب محمد 
الراجحي ومساعد العارضي ومبارك 
احلجرف ومرزوق اخلليفة وسعود 
بو صليب ومحمد املطير وعبدالكرمي 
الــكــنــدري وثــامــر الــســويــط وخالد 
العتيبي وقـــال النائب عبدالكرمي 
ــدري “ احــتــرامــاً للتفويض  ــن ــك ال
الــشــعــبــي، ســأجــلــس عــلــى املــقــاعــد 
األمامية  بإذن الله، ثابتون.. ال جلسة 

إال بصعود املنصة.

الكويت  ف��ي  األج��ن��ب��ي  االح��ت��ي��اط��ي 
يتجاوز 13 مليار دينار بنهاية مايو
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الرئيس اللبناني يعرب عن تقديره 
ل���ل���ك���وي���ت  ع���ل���ى م���س���اع���دة ودع��م��ه��ا 

املستمر لبالده

2

مواجهة  قبل  األزرق  صفوف  اكتمال 
البحرين في ملحق كأس العرب

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

بخال�ص العزاء واملوا�ساة من

اأ�سرة جريدة تتقدم 

عائلة الع�سعو�سي الكرام

لوفاة املغفور له باإذن اهلل 

خليفة عبدالعزيز خليفة الع�سعو�سي

�سائلني العلي القدير اأن يتغمد الفقيد

بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته

ببالغ احلزن والأ�سى وبقلوب موؤمنة بالق�ساء والقدر األردن .. أولى محاكمات قضية »الفتنة«

املتهمان الشريف حسن وباسم عوض الله أنكرا التهم

»موديز«: تقدم متواضع لتنويع 
االقتصاديات اخلليجية

أوضـــحـــت وكـــالـــة التصنيف 
االئتماني »موديز« أن صدمة الطلب 
على النفط وأســعــاره الناجمة عن 
ــا الــعــام املــاضــي،  ــورون فــيــروس ك
سلطت الضوء على االنكشاف الكبير 
ـــدول اخلــلــيــج عــلــى تقلبات  جـــداً ل

أسواق النفط،  .
ـــدت الــوكــالــة أن الــتــقــدم في  وأك
تنويع االقــتــصــاديــات اخلليجية 
بني 2015 و2019 كان متواضعاً، 
السيما في الكويت التي تعد األقل 

تقدماً في التنويع االقتصادي، إذ 
ــاجت احمللي  ــن ــو ال ــع فيها من ــراج ت
اإلجــمــالــي اإلســمــي بنسبة 10.7 
ــــال تــلــك الــفــتــرة،  ـــي املـــئـــة خ ف
وكانت الــزيــادة في اإليـــرادات غير 
الهيدروكربونية كنسبة من الناجت 
احمللي اإلجمالي أكثر تواضعاً بشكل 
ملحوظ فــي بعض دول اخلليج، 
بينما شهدت انخفاضاً في بعض 
ــي الكويت  احلــــاالت، وحتـــديـــداً ف

وُعمان واإلمارات.

الرئيسي اإليراني اجلديد: 
أرفض لقاء بايدن

طالب الرئيس االيــرانــي اجلــديــد ابراهيم 
رئيسي الــواليــات املتحدة برفع العقوبات 
املفروضة على باده والعودة الى التزاماتها 
باالتفاق النووي داعيا الــدول االوروبية الى 
ــدم التأثر بالضغوط االمريكية والــوفــاء  ع

بتعهداتها.
واعلن رئيسي في أول مؤمتر صحفي يعقده 
عقب فوزه في االنتخابات الرئاسية اإليرانية 
رفضه اللقاء بالرئيس االمريكي جو بايدن حتى 
في حال رفع العقوبات داعيا اياه الى االلتزام 

بتعهدات باده في اطار االتفاق النووي. 

240 مليار دوالر.. جتارة الصني والدول العربية
ذكرت وزارة التجارة الصينية امس ان 
حجم التجارة الثنائية بني الصني والدول 
العربية بلغ 239.8 مليار دوالر أمريكي 
في عام 2020 لتستمرالصني بذلك اكبر 

شريك جتاري لهذه الدول.
وقــال نائب وزيــر الــتــجــارة الصيني 
تشيان كــه مينغ فــي مؤمتر صحفي ان 
الــصــادرات الصينية الى الــدول العربية 

بلغت  123.1 مليار دوالر في عام 2020 
بــزيــادة 2.2 باملئة على أســاس سنوي 
رغــم تأثيرات جائحة فــيــروس  كورونا 

املستجد .

2.4 مليار دوالر استثمارات 
2020 كويتية خارجية في 

قــال تقرير االستثمار العاملي 
2021 الصادر أخيراً عن مؤمتر 
األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
“أونكتاد” إن تدفق االستثمارات 
ــة  ــارج ــبــيــة املــبــاشــرة اخل األجــن
مــن الكويت زاد بشكل كبير إلى 
2.4 مليار دوالر في 2020 رغم 

اجلائحة.
وتراجعت تدفقات االستثمار 

األجنبي املباشر إلى الكويت 319 
مليون دوالر فــي الــعــام املاضي، 
ــتــقــريــر أن مــخــزون  وأضـــــاف ال
االستثمار األجنبي املباشر الكويتي 
ــة الــعــام  ــي ــارج ــي األســـــواق اخل ف
املاضي 34 مليار دوالر بينما بلغ 
مخزون االستثمار األجنبي املباشر 
فــي الكويت 14 مليار دوالر في 

.2020

»الصحة« تعلن وصول 
شحنة لقاحات »غافي«

أعــلــنــت وزارة الصحة 
وصــول الشحنة األولــى من 
لــقــاحــات فــيــروس كــورونــا 
)كــوفــيــد- 19( مــن منصة 
فايزر عبر التحالف العاملي 
للقاحات والتحصني “غافي” 
الــذي تعاقدت معه الــوزارة 
ــق لــتــوريــد  ــاب ـــت س فـــي وق
ــات عــبــر منصات  ــاح ــق ــل ال

ــقــاحــات  ــل ـــن ال مــتــنــوعــة م
املعتمدة.

ــــح وكــيــل وزارة  وأوض
الــصــحــة املــســاعــد لــشــؤون 
األدوية والتجهيزات الطبية 
الدكتور عبدالله البدر انه 
يجري حاليا التنسيق مع 
“غافي” لتوريد شحنات من 

منصات اخرى قريبا.

دمج مكتب وزير »شؤون 
الشباب« و»هيئة الشباب«

قال وزيــر االعــام والثقافة وزير 
الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيري إن دمج الوحدات التنظيمية 
القائمة مبكتب وزير الدولة لشؤون 
الــشــبــاب والــعــامــلــني بــهــا وكــذلــك 
ميزانيتها اجلديدة مع الهيئة العامة 
للشباب يستهدف ترشيد االنفاق 
احلكومي وتعظيم املــوارد وتوحيد 
اجلــهــود لرعاية الشباب الكويتي 

وتنميتهم ومتكينهم.
وقــــال املــطــيــري إن هـــذا الــدمــج 
سيعمل على االستدامة املؤسسية 
لــلــعــمــل الــشــبــابــي دون تــضــارب 
باالختصاصات ويكفل استمراريته 
بأقل عوائق ممكنة معتمدين على 
التخطيط االستراتيجي والبناء 
املــؤســســي للعمل الــشــبــابــي وفــق 

استراتيجية الهيئة العامة للشباب.

قال، محمد  العفيف، محامي الدفاع في 
قضية »الفتنة« في األردن، إن املتهمني باسم 
عوض الله والشريف حسن، أكــدا بأنهما 
»غير مذنبني« في التهم املسندة اليهما، 
ــي »الــتــحــريــض على مناهضة نظام  وه
احلكم السياسي، والقيام بأعمال من شأنها 

زعزعة أمن واستقرار الباد«.
 وانتهت اجللسة األولـــى حملكمة أمن 
الــدولــة والــتــي خصصت لــتــاوة الئحة 
االتهام واالستماع الثنني من شهود النيابة 
العامة من أصل ستة وهما باسم عوض الله 

والشريف حسن.  

وكانت السلطات األردنية، قد أشارت في 
الرابع من أبريل املاضي إلى ضلوع األمير 
حمزة وآخرين في “مخططات آثمة” هدفها 

“زعزعة أمن األردن واستقراره«.
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