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% للقطاعات غير النفطية 2020.. و6  % خالل   8 »صندوق النقد« توقع انكماش الناجت احمللي 

2021 تعافٍ تدريجي لالقتصاد الكويتي في 

ال��ن��ائ��ب احمل��ت��رم أح��م��د مطيع جانبه 
الصواب عندما ذكر مثالب على عمل وزارة 
الصحة، معتبراً إياها أح��د أه��م محاور 
استجوابه ل��وزي��ر الصحة، مستشهداً 
بأعداد الوفيات ج��راء الوباء، هذا وباء 
عاملي لم تسلم منه أي دولة ، هو يعرف 
يقيناً أن امل��وت ق��در محتوم وأن ك��ل ما 
يبذل هو من األسباب ، الوزير والفرق 
العاملة يبذلون أقصى اجلهود، والكويت 
ولله احلمد من أقل النسب في الوفيات، 
قارن بني ربع مليون إصابة تعافوا وعدد 
ال��وف��ي��ات  .. استجوابك مدفع ص��وت ال 

يطلق قذائف.

بني السطور

أعلن بنك الكويت املركزي عن انتهاء مهمة بعثة 
خبراء صندوق النقد الدولي بالكويت، التي أجريت 

عبر اإلنترنت خالل الفترة من 4 إلى 8 أبريل اجلاري.
وقال محافظ بنك الكويت املركزي د.محمد الهاشل، 
إن البعثة أش��ادت مبواصلة بنك الكويت املركزي 
ال��رق��اب��ة االستباقية املستمرة ملخاطر االئتمان، 
وباجلهود املبذولة لتقوية األطر التنظيمية والرقابية 

التي تهدف إلى تعزيز االستقرار املالي.
وع��ل��ى صعيد األداء االق��ت��ص��ادي ل��ع��ام 2020، 
فقد ق��درت البعثة انكماش الناجت احمللي اإلجمالي 
احلقيقي للكويت بنحو 8 % )وانكماشه بنحو 6% 
للقطاعات غير النفطية( في عام 2020، كما تدهور 
رصيد املوازنة العامة الكلي بشكل ملحوظ مقارنة 

بالعام السابق.

الغامن: كذب وافتراء ادعاء أحد النواب
أنني شتمت والدته

ريا�س عواد

أك��د رئيس مجلس االم��ة م��رزوق 
ال��غ��امن ان مكتب مجلس االم���ة لن 
يقف مكتوف االي���دي ومتفرجا من 
األح����داث امل��ؤس��ف��ة ال��ت��ي ح��دث��ت في 
اجللسة املاضية والتي يزعم البعض 
أن��ه سيحاول تكرارها في اجللسات 

املقبلة.
وق��ال الغامن في تصريح صحفي 
ان��ه بعد استعراض كافة املواضيع 
والتفاصيل قرر مكتب املجلس اتخاذ 
كافة اإلج��راءات الالئحية والقانونية 
الالزمة جتاه ما حدث في اجللسة من 

أحداث مؤسفة وملنع تكراره مستقبال.
وأوض���ح ال��غ��امن ان اح��د ال��ن��واب 
ادعى وهذا موثق ومسجل بأن رئيس 
املجلس أطلق العنان للسانه شتما 
للنواب وأمهاتهم، وهذا والله محض 
اف��ت��راء وك��ذب��ة بلهاء، مبينا ان هذا 
النائب بدأ اجللسة منذ يوم الثالثاء 
بتوجيه السباب والشتائم واإلساءات 
للرئاسة وغير الرئاسة ورديت عليه 
كما شاهد كل أبناء الشعب الكويتي 
»اللهم إني صائم«، واستمر في هذا 

الغامن مؤكدا اتخاذ االجراءات الالئحية والقانونية جتاه أحداث اجللسة األخيرةالسلوك طوال يوم الثالثاء .
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نساء حول الرسول

لقبها  ال���ت���ي  امل������رأة   ... ورق�����ة  أم 
الرسول بالشهيدة
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ح���دث ف���ي رم��ض��ان 

معركة عني جالوت.. 
نهاية املغول

7

4400 موظف في »املطاحن« تطعيم 

أحد موظفي شركة املطاحن بعد تلقي التطعيم أمس

18 مليار دوالر استثمارات 
كويتية في األردن

أك��د ب��رمل��ان��ي��ون أردن��ي��ون أمس 
احل��رص ض��رورة تطوير العالقات 
“املتميزة” مع دول��ة الكويت نحو 
آف���اق أوس���ع معربني ع��ن تطلعهم 
لتعاون اقتصادي ثنائي متكامل 

ضمن إطار العمل العربي املشترك.
جاء ذلك خالل لقاء أعضاء جلنة 
الشؤون اخلارجية مبجلس النواب 
األردني مع سفير دولة الكويت لدى 
األردن عزيز الديحاني حيث قال 

رئيس اللجنة النائب ميرزا بوالد أن 
ما يعزز هذه العالقة أيضا التعاون 
امل��ش��ت��رك ف��ي ق��ط��اع��ات التعليم 
والطب واألم��ن فضال عن التعاون 
التجاري واالقتصادي الذي تتوجه 
استثمارات كويتية هي األكبر عربيا 
ف��ي األردن بنحو 18 مليار دوالر 

أمريكي في مجاالت عدة.

النيابة العامة
تطلب رفع احلصانة 

عن نائبني
أحالت النيابة العامة طلبا إلى مجلس األمة 
برفع احلصانة عن النائبني صالح الشالحي 
وخالد املونس في قضيتني منفصلتني حتت بند 

جنايات املباحث.
وطلبت النياية رف��ع احلصانة عن املونس 
في القضية رقم 524/2020، والشالحي في 
القضية 525/2020، حصر العاصمة جنايات 

املباحث.

أعلن املتحدث الرسمي باسم وزارة 
الصحة الدكتور عبدالله السند االنتهاء 
من تطعيم 4400 موظف في شركة 
مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية من 
جميع اجلنسيات ضد فيروس كورونا 

املستجد )كوفيد19-(.
وأك��د السند استمرار ف��رق وزارة 
الصحة امليدانية املتنقلة لتطعيم 
العاملني ف��ي اجلمعيات التعاونية 
واألن��ش��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة التابعة لها 
وأم��اك��ن تقدمي اخل��دم��ات في املناطق 

السكنية.
وأش���ار ال��ى استمرار ال���وزارة في 
تطعيم ك��اف��ة ال��ع��ام��ل��ني م��ن جميع 
اجل��ن��س��ي��ات ف���ي ب��ق��ي��ة اجل��م��ع��ي��ات 
التعاونية واألنشطة التجارية وأماكن 
تقدمي اخل��دم��ات باملناطق السكنية 
وذل��ك في إط��ار احل��رص على توسيع 
شريحة املستفيدين من اللقاح املضاد 
ل)كوفيد–19( اض��اف��ة ال��ى تسريع 

وتيرة التطعيم.

4 مرشحني تقدموا
ل�»تكميلية اخلامسة«

تقدم أربعة مرشحني إلى إدارة 
شؤون االنتخابات التابعة لوزارة 
الداخلية بطلبات الترشح في أول 
أيام فتح باب الترشح لالنتخابات 
التكميلية للدائرة اخلامسة وهم: 
بكر بادي الرشيدي وحماد مناحي 
الدوسري وخالد عبدالعزيز العجمي 

ونهار ثقل العتيبي.
وأك��د مدير ش��ؤون االنتخابات 

ب��وزارة الداخلية العقيد احلقوقي 
الدكتور أحمد الهاجري أن استقبال 
الطلبات سيستمر عشرة أي��ام في 
مقر إدارة شؤون االنتخابات وذلك 
خ��الل س��اع��ات العمل الرسمي من 
الساعة 10 صباحا الى 30ر1 ظهرا 
مع احلرص على اتباع االشتراطات 

الصحية

مدير »املوانئ«:
للمال العام حرمة

يجب حمايتها
ق��ال امل��دي��ر ال��ع��ام ملؤسسة امل��وان��ئ الكويتية 
الشيخ يوسف العبدالله الصباح إن ألموال الدولة 
حرمة يجب على كل مواطن حمايتها تطبيقا لبنود 
الدستور الكويتي. وأض��اف العبدالله أن عملية 
محاربة الفساد ال زال��ت قائمة بسواعد ك��وادر 
املؤسسة معربا عن تفاؤله مبستقبل واعد ومشرق 
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