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ك�����أس ف�������ي  ال�������ي�������وم  م�������واج�������ه�������ات   3 
 سمو ولي العهد
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»امل���واس���اة اجل��دي��د« اس��ت��ض��اف ل��ق��اًء 
ع��ل��م��ي��ًا ألط���ب���اء ال��ع��ق��م وامل���س���اع���دة 

على احلمل واجلراحة اإلجنابية 

3

»التقاعد املبكر«  و»خسائر الزور« بجلسة الثالثاء
ربيع �صكر

اعتمد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
جدول اعمال اجللسة العادية املقرر عقدها 
خ��الل يومي  الثالثاء واالرب��ع��اء املقبلني ، 

وأدرج على اجلدول التصويت على 3 طلبات 
للنيابة العامة برفع احلصانة عن النواب 
أح��م��د الفضل ف��ي قضية إع���الم “املباحث 
اإللكترونية” وخ��ال��د الشطي ف��ي قضية 

إعالم و محمد هايف في قضية متييز جنح 
مستأنف.
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»املواصالت«: إصالح معظم 
األعطال الهاتفية الناجتة 

عن األمطار
 أعلنت وزارة املواصالت امس، أنها قامت بإصالح معظم االعطال 
الهاتفية الناجتة عن األمطار الغزيرة، التي تعرضت لها البالد األسابيع 
 املاضية، وفقا لعقود الصيانة املبرمة بني ال��وزارة واملقاول املنفذ.
وأوضح وكيل الوزارة املساعد لقطاع االتصاالت واخلدمات املساندة 
املهندس راشد األذينة، في بيان صحفي، أن عددا من الكوابل النحاسية 

تعطلت عن العمل نتيجة امتالء املناهيل .

»الطيران املدني« تلغي شهادة 
املشغل اجلوي ل�»الوطنية«

أعلنت اإلدارة العامة للطيران املدني إلغاء شهادة املشغل اجلوي 
لشركة طيران اخلطوط الوطنية بعد انتهاء مهلة الثالثة أشهر 

املمنوحة لها لتعديل أوضاعها التشغيلية واإلدارية.

روحاني يتوقع »طوفانًا« 
من املخدرات والالجئني 

والهجمات على الغرب
اعتبر الرئيس اإلي��ران��ي حسن روح��ان��ي ام��س، أن العقوبات 
األمريكية على بالده تعد إرهابا اقتصاديا، وذلك في مؤمتر يحضره 

مسؤولون من دول عدة بينها روسيا والصني في طهران.
وق��ال روح��ان��ي في خطاب متلفز إن العقوبات األمريكية غير 
املنصفة، وغير القانونية بحق دولة إيران، استهدفت بلدنا في مثال 

واضح على اإلرهاب.
وأضاف أن اإلرهاب االقتصادي، مصمم خللق حالة ذعز في اقتصاد 
 بلد ما، واخلوف في بلدان أخرى، ملنع االستثمار في البلد املستهدف.
وقال الرئيس اإليراني نواجه هجوما شامال ال يهدد فقط استقاللنا 

وهويتنا، بل يهدف كذلك لضرب عالقاتنا التاريخية.

 12 »مكافحة الفساد« تسلمت 
ألف إقرار ذمة مالية حتى اآلن

علنت الهيئة العامة ملكافحة الفساد “نزاهة” امس، أن عدد إق��رارات 
الذمة املستلمة بلغت حتى اآلن 12 ألف إقرار شكلت ما نسبته 95 في املئة 

من إجمالي عدد اخلاضعني ألحكام القانون.
جاء ذلك في بيان صحافي ل�”نزاهة” مبناسبة االحتفال باليوم العاملي 
ملكافحة الفساد الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة ويصادف التاسع 
من ديسمبر سنويا ويهدف إلى نشر الوعي مبشكلة الفساد والعمل على 

مكافحته ومنع أسبابه والوقاية منه.
وقالت إن االحتفال بهذه املناسبة يأتي في وقت تتزايد فيه حتديات 
مخاطر الفساد وتتكثف اجلهود الدولية للحد من مخاطره ومواجهتها عبر 
اتخاذ كل التدابير الوقائية الالزمة جتاهها. وبينت أن هذه املناسبة حتل 
بعد مرور 15 عاما على صدور االتفاقية في ديسمبر 2003 وبالتزامن مع 
ما مت حتقيقه من مكتسبات إيجابية على صعيد عمل “نزاهة” بعد صدور 
قانون إنشائها في 2016 وما سجلته من تقدم ملحوظ في جهودها الرامية 

إلرساء مبدأ الشفافية .

ملشاهدة الصفحات
PDF

سمو األمير يترأس وفد الكويت

أمن املنطقة على طاولة قمة الرياض

تطوير البنية التشريعية لالقتصاد بات 
ض���رورة م��ن أج��ل م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ور العاملي 
املتسارع وتشجيع االستثمار.. نحن في دولة 
قانون ولدينا أجهزة قضائية قادرة على تأمني 
االستثمار إال أن أس��ل��وب تطبيق احلكومة 
للقوانني ه��و امل��ع��رق��ل ل��زي��ادة االس��ت��ث��م��ار.. 
املستثمر يؤسس قراره على ضمان االستثمار 
وحتقيق الفائدة وعندما يدخل السوق الكويتية 

يصدم بالروتني فيهرب إلى بيئة أفضل..
فهمتوا.

بني السطور

 ت��س��ت��ض��ي��ف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ال��ي��وم 
القمة ال��� 39 ل��ق��ادة دول مجلس التعاون ل��دول اخلليج 
 ال���ع���رب���ي���ة ف����ي ال���ع���اص���م���ة ال���س���ع���ودي���ة ال����ري����اض.
وستبحث قمة ال��ري��اض ع��ددا من املوضوعات املهمة في 
مسيرة العمل اخلليجي املشترك، وما مت إجن��ازه في إطار 
حتقيق التكامل والتعاون اخلليجي في املجاالت السياسية 

والدفاعية واالقتصادية والقانونية.
وينتظر من قمة الرياض املقبلة نتائج بناءة ومثمرة 
تعمق التعاون والتكامل اخلليجي في مختلف املجاالت 
وحتقق تطلعات مواطنيها ملزيد من التكاتف والتالحم 
والتآزر ملواجهة كافة التحديات واحلفاظ على أمن واستقرار 

دول املجلس واملنطقة عموما.
الى ذلك يغادر سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، 
والوفد الرسمي املرافق لسموه، أرض الوطن اليوم ، متوجهاً 

إلى الرياض، وذلك لترؤس وفد دولة الكويت  .
كما أعلن الديوان امللكي البحريني ، أن امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة، سيغادر  اململكة غدا متوجهاً إلى اململكة  ، ليترأس 

وفد مملكة البحرين  .

اعتقال املئات وصدامات وإطالق غاز مسيل للدموع ومدرعات مصفحة وسط باريس

فرنسا حتترق .. وبلجيكا وهولندا على خطاها
أطلقت ق��وات األم��ن الفرنسية ام��س، وابال 
من قنابل الغاز املسيلة للدموع على أنصار 
حركة السترات ال��ص��ف��راء، ال��ذي��ن تظاهروا 
وس����ط ال��ع��اص��م��ة، ب����اري����س، ف���ي ب��داي��ة 
أس��ب��وع ج��دي��د م��ن ت��ظ��اه��رات احل��رك��ة التي 
 خرجت احتجاجا على رف��ع أسعار الوقود.
الشرطة أطلقت قنابل ال��غ��از، ف��ي محاولة 
ل��ت��ف��ري��ق امل��ت��ظ��اه��ري��ن ال��ذي��ن جت��م��ع��وا في 
م��ح��ي��ط ق���وس ال��ن��ص��ر ال��ش��ه��ي��ر ب��ب��اري��س، 
حيث ك��ان��وا ي��ري��دون ال��وص��ول إل��ى القصر 
 ال��رئ��اس��ي، إال أن ق����وات األم����ن منعتهم .
وأظهرت لقطات فيديو تعرض عدد من أعضاء 
هذه احلركة إلى اإلغماء، نتيجة استنشاقهم 
للغاز املسيل للدموع. من جانبه، حتدث وزير 
الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستنير، عن 
اتباع السلطات ملا وصفه ب�»تكتيك مختلف« 
في التعامل مع املتظاهرين، من دون أن يدلي 
مبزيد من التفاصيل حول التكتيك.وقال في 
تصريحات، إن��ه »ال يتوقع أن يشارك سوى 
بضعة آالف في تظاهرات باريس، لكنه حتدث 
عن وج��ود »أف��راد يتسمون بالعنف الشديد« 

بينهم.
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كر وفر بني الشرطة واملتظاهرين في باريس

23.8 مليون دينار »االئتمان«: 
إجمالي القروض واملنح في نوفمبر

 ق���ال ب��ن��ك االئ��ت��م��ان ال��ك��وي��ت��ي ام����س، إن 
إجمالي ال��ق��روض العقارية وق���روض امل��رأة 
وامل��ن��ح املقدمة خ��الل شهر نوفمبر املاضي، 
 ب��ل��غ ن��ح��و 23.8 م��ل��ي��ون دي���ن���ار ك��وي��ت��ي .

وأض��اف البنك في بيان صحفي، أن إجمالي 
قروض احملفظة العقارية خالل الشهر ذاته بلغ 
119.5 ألف دينار، مبينا أن القروض املمنوحة 
لبناء قسائم خاصة بلغت 1.54 مليون دينار. 

وذك��ر أنه لبناء القسائم احلكومية مت صرف 
حوالي 14.8مليون دينار، ولقروض شراء 

بيوت حوالي 4.4 مليون دينار.

اإلمارات: املرأة متثل نصف 
املجلس الوطني االحتادي 

ذكرت وكالة أنباء اإلمارات أن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان أصدر ق��رارا برفع نسبة متثيل امل��رأة في املجلس الوطني 
االحتادي، وهو  مجلس استشاري، إلى 50 في املئة اعتبارا من الدورة 

املقبلة عام 2019. 
وبذلك سيزيد عدد النساء في املجلس الوطني االحتادي من تسع 

نساء إلى عشرين العام املقبل.
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