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من  6 ره��ائ��ن  ي��ف��رج ع��ن  »داع����ش« 
27 خطفهم في السويداء أصل  
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إشادات عربية ودولية بقرارات خادم احلرمني بعد تأكد الرياض من وفاة خاشقجي

رابطة العالم اإلسالمي: استقرار السعودية وأمنها خط أحمر

إعـــان الــســعــوديــة وفـــاة الصحافي 
ــار داخـــل  ــج ـــر ش ــال خــاشــقــجــي إث ــم ج
القنصلية شجاعة في حتمل املسؤولية 
ــوة نــحــو تطبيق الــعــدالــة على  ــط وخ
اجلناة... التحقيقات ستكشف تفاصيل 
ــح بــيــد الــنــائــب  ــب ــــر أص ــــادث واألم احل
الــعــام والــقــضــاء... جميع التحليات 
والتفسيرات التي راجت في اإلعام قائمة 

على معلومات غير دقيقة... حسمت!!

بني السطور

أّكدت الرياض أمس االول أّن الصحافي السعودي جمال 
خاشقجي توفي في قنصليتها باسطنبول اثر وقوع شجار 
و»اشتباك باأليدي« مع عدد من األشخاص داخلها. وعلى 
اإلثــر، قال الرئيس األميركي دونالد ترامب إن تفسيرات 

الرياض »جديرة بالثقة« معتبرا أنها »خطوة أولى مهمة«.
وبالتزامن مع االعان، أمر العاهل السعودي امللك سلمان 
بن عبد العزيز بإعفاء نائب رئيس االستخبارات العامة 

أحمد عسيري.

»سالم العلي للمعلوماتية«
تعلن الفائزين بجوائزها غدا

أعلنت جــائــزة سمو الشيخ ســالــم العلي الصباح 
للمعلوماتية عقدها مؤمترا صحافيا غدا االثنني لإلعان 
عن أسماء الفائزين باجلائزة في دورتها الـ18 لعام 2018 
عقب االنتهاء من اختيار افضل املشاريع التقنية على 

مستوى الوطن العربي.
وقال نائب رئيس اللجنة املنظمة العليا املهندس بسام 
الشمري في تصريح صحافي، امس ، إن مجلس حتكيم 
اجلائزة الذي يضم نخبة من أصحاب اخلبرات العربية في 
مجال املعلوماتية والبحثية حدد افضل املشاريع التقنية 
املتنافسة على اجلائزة بدقة وحسب الشروط واملعايير 

املتفق عليها.
وأوضح الشمري أن مجلس حتكيم اجلائزة في عامها 
الـــ 18 يضم تسعة أعضاء ميثلون ثماني دول عربية 
ــارات وقطر واالردن ومصر والبحرين  هي الكويت واإلم
وتونس وفلسطني، مشيدا مبجالس التحكيم السابقة والتي 

حققت جناحا مشهودا خال الدورات املاضية.
وثمن في هذا الصدد الرعاية األبوية السامية للجائزة 
من قبل سمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد قائد العمل 

اإلنساني.

روسيا: أميركا تختلق احلجج لفرض عقوبات علينا

»صورة أرشيفية« ترامب وبوتني  

»االستثمار املباشر« تشيد 
بتقدم الكويت في »مؤشر 

التنافسية العاملية«
قالت هيئة تشجيع االستثمار املباشر أمس إن مؤشر 
)التنافسية العاملية 2018( الذي أظهر في تقريره السنوي 
تقدم الكويت مرتبتني اعتمد على مقياس القرب من األداء 
األفضل )0-100(، إذ سجلت الدولة فيه 62.1 في املئة 
بارتفاع 0.5 فــي املئة عــن مستواها فــي 2017. وأكــدت 
)الهيئة( في بيان لوكالة األنباء الكويتية )كونا( أن التقرير 
السنوي لـ )التنافسية العاملية( يعد من أهــم مؤشرات 
القياس، مضيفة أن هذه هي املرة الرابعة عشرة على التوالي 
التي يتم فيها إدراج الكويت ضمن التقرير. وأوضحت أن 
املؤشر شهد هــذا العام تغيرا جوهريا لقياس سير تقدم 

الدول في تعزيز اإلنتاجية .

مجلس الوزراء يعتزم إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة 
نهاية الشهر اجلاري

»النقل«: األولوية لتحديث 
وتطوير شبكة الطرق على 

مستوى البالد
ريا�س عواد 

علمت “الوسط” من مصدر في  
الهيئة  العامة للطرق والنقل البري 
أن مجلس الوزراء وديوان اخلدمة 
املدنية سيعتمدان الهيكل التنظيمي 
للهيئة  العامة للطرق والنقل البري 
نهاية أكتوبر اجلـــاري موضحة 
أن الهيكل التنظيمي املزمع إقراره 
يتضمن جميع اإلدارات الفنية 

واملالية واإلداريــة  واختصاصاتها 
الرئيسية والتفصيلية مبا يحقق 
ــداف املرجوة من  الطموحات واأله
ــداده  إنــشــاء الهيئة إذ قــام على إع
وجتهيزه نخبة من ذوي اخلبرات 
واملــتــخــصــصــني فـــي هـــذا املــجــال 

واملشهود لهم بالكفاءة واخلبرة.

قالت وزارة اخلارجية الروسية إن الواليات املتحدة تختلق 
حججا لفرض عقوبات على روسيا من جديد.  جاء ذلك ردا على 
اتهامات واشنطن لروسيا بالتخطيط للتدخل في انتخابات 

التجديد النصفي للكونغرس األميركي الشهر املقبل. 
وكــانــت احلــكــومــة األميركية قــد اتهمت الــروســيــة إيلينا 
خوسيانوفا أمس اجلمعة بالقيام بدور مالي رئيسي في خطة 
يدعمها الكرملني لشن »حرب معلومات« على الواليات املتحدة 

تتضمن محاوالت مستمرة للتأثير على انتخابات الكونغرس. 
وخوسيانوفا كانت كبيرة احملاسبني ملشروع أسسه رجل 
األعمال الروسي البارز يفجيني فيكتوروفيتش بريجوجني 
مع شركتني يسيطر عليهما كانا من بني ثاثة كيانات وجه لها 
احملقق األميركي اخلاص روبرت مولر اتهامات في فبراير فبراير 
إلى جانب 13 روسيا فيما يتعلق بالتدخل في انتخابات الرئاسة 
األميركية في 2016 دعما للرئيس األميركي دونالد ترامب على 

حساب منافسته الدميوقراطية هياري كلينتون.

مهلة دولية جديدة إليران 
في مكافحة متويل اإلرهاب 

وتبييض األموال
أعطت مجموعة العمل املالي أمس االول إيران مهلة جديدة 
حتى فبراير املقبل للتقّيد باملعايير الدولية ملكافحة تبييض 
األموال ومتويل اإلرهاب، ومّددت بذلك فترة تعليق العقوبات 

بحّق ايران السارية منذ نحو سنتني.
وأعلنت مجموعة العمل املالي على هامش اجتماعها املنعقد 
في باريس أنها تعرب عن »خيبة أمل« إزاء موقف إيران، البلد 
الوحيد مع كوريا الشمالية على الئحتها السوداء للدول غير 
املتعاونة. والهدف األساسي لهذه املجموعة هو تنسيق مكافحة 

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.

فريق الضبطية القضائية 
يرصد عشرات املخالفات 

الكهربائية في »جليب الشيوخ«
ريا�س عواد 

ـــق الــضــبــطــيــة  ـــري اكـــتـــشـــف ف
القضائية خال حملة واسعة شنها 
أمــس على منطقة جليب الشيوخ 
حتت إشراف رئيس الفريق عدنان 
ــب شبكات توزيع  ــراق دشــتــي وم
ــة م . عــمــاد  ــي ــروان ــف مــحــافــظــة ال
اجلطيلي عشرات املخالفات التي 
تخص توصيات مباشرة للكهرباء 
ـــدات مخالفة  دون عــــداد ومتـــدي

تهدد السامة العامة للمواطنيني 
واملقيمني تسبب فيها قاطنو هذه 
العقارات. وقد نفذ الفريق محاضر 
مخالفات وفق القانون 48/ 200٥ 
ــرار الــــوزاري 121/ 201٧  ــق وال
وقــام بقطع اخلدمة عن املخالفني، 
كما مت أثناء احلملة دفن الكيبات 

الكهربائية احملترقة املكشوفة.
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رحبت بإجراء االنتخابات في »مالي« بشفافية ومصداقية

الكويت تساند دور األمم املتحدة 
للسالم في الدول اإلفريقية

فيما رحبت الكويت باجراء االنتخابات املاضية في جمهورية مالي 
بشكل شفاف وذي مصداقية مشيدة بجهود احلكومة وجميع األطراف 

السياسية والشركاء الدوليني لضمان ذلك.
وخال كلمة الكويت في جلسة مجلس األمن حول جمهورية مالي 
قال مندوب الكويت الدائم لدى األمم املتحدة السفير منصور العتيبي 
ــاع في مالي  مساء اجلمعة املاضي: “لقد تابعنا مستجدات األوض
ببالغ االهتمام واستمعنا إلى خطاب رئيس مالي أمام اجلمعية العامة 
الشهر املاضي في املناقشة العامة والذي استعرض خاله أولويات 
حكومته للفترة القادمة مبا في ذلك التركيز على تنفيذ اتفاق السام 

واملصاحلة«.
وثمن هذا التطور اإليجابي خال األشهر املاضية من خال إعادة 
السلطات احلكومية للمناطق في وسط مالي وشمالها وإعداد احلكومة 

استراتيجية وطنية إلصاح قطاع األمن.
من جانب آخر قالت الكويت إنها تعول على األمم املتحدة وأجهزتها 
لتعزيز قدرة الدول اإلفريقية على تنفيذ مبادرة إسكات البنادق في 
افريقيا وأجندة االحتــاد االفريقي لعام 2063 بالتعاون مع الدول 

املانحة.
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