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 حتتجب غدًا
تعلن صحيفة »ال��وس��ط« أنها 
ستحتجب غدا اخلميس مبناسبة  
ذك���رى امل��ول��د ال��ن��ب��وي الشريف 
على أن تعاود الصدور يوم األحد 
املقبل.وترفع أسمى آيات التهاني 
والتبريكات ملقام صاحب السمو 
األم��ي��ر وسمو ول��ي عهده األم��ن 
واحل��ك��وم��ة وال��ش��ع��ب الكويتي 
وامل��ق��ي��م��ن واألم���ت���ن ال��ع��رب��ي��ة 

واإلسالمية بهذه املناسبة.
 وكل عام وأنتم بخير

»نزاهة«: استلمنا 11.831 إقرار 
ذمة مالية 
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مسؤول فلسطيني: هدم »اخلان األحمر« 
جرمية حرب وسنتصدى لها

محاوالت االحتالل مستمرة لهدم اخلان األحمر
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»التشريعية« توافق على اقتراحني بشأن األحوال الشخصية »اجلعفرية«

الشطي: الكويت بلد التسامح
وإعطاء احلرية العقائدية

بنك الكويت املركزي: ارتفاع 
عرض النقد واحد في املئة 

خالل سبتمبر املاضي
أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت املركزي أمس ارتفاع عرض النقد 
مبفهومه الواسع )ن2( مبقدار واحد في املئة في سبتمبر املاضي مقارنة 
باغسطس السابق مسجال 3ر38 مليار دينار كويتي )نحو 126.4 مليار 
دوالر أميركي(. وقالت إدارة البحوث االقتصادية التابعة للبنك في جداول 
إحصائية لوكالة األنباء الكويتية )كونا( إن ودائع القطاع اخلاص لدى 

البنوك احمللية بالدينار الكويتي ارتفعت في سبتمبر 

ملشاهدة الصفحات
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»السكنية« تستبعد مكتبًا هندسيًا و6 شركات منفذة للبنية التحتية في مدينة صباح األحمد من مناقصاتها 

بوشهري: سنحاسب املقصرين في متابعة املشاريع

الكويت م��ن أوائ���ل ال���دول اخلليجية التي 
أجرت جتارب على استخدام الطاقة الشمسية 
وأق��ام��ت محطة في منطقة »كبد« منذ خمسة 
عقود ودمرها العدوان عام 90 وبعد ذلك توقف 
امل��ش��روع.. اليوم اللجنة الفنية في املجلس 
البلدي تلزم ال��وزارات واملؤسسات احلكومية 
باستخدام خاليا الطاقة على أسطح املباني.. 
إحياء املشروع مصلحة بيئية ومادية.. ابدأوا 

باملساجد واملدارس واملباني احلكومية.

بني السطور

عودة الهدوء إلى جبهات القتال في »احلديدة«

السعودية واإلمارات تعلنان برنامج مساعدات 
500 مليون دوالر لليمن ب� 

تعهدت السعودية واإلم���ارات أمس 
بتقدمي 500 مليون دوالر إضافية ضمن 
ب��رن��ام��ج ج��دي��د للمساعدات الغذائية 

لليمن.

وأعلن عبد الله بن عبد العزيز الربيعة 
املشرف العام ملركز امللك سلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنسانية البرنامج في مؤمتر 
صحافي مشترك ف��ي ال��ري��اض م��ع رمي 

الهاشمي وزيرة الدولة اإلماراتية لشؤون 
التعاون الدولي. 

انتهت من التصويت على جميع االقتراحات برغبة املدرجة على جدول أعمالها

الرويعي: »التعليمية« ستطلب تفويض املجلس للتحقيق في »الشهادات املزورة«
ربيع �صكر

حددت جلنة شؤون التعليم والثقافة 
واإلرشاد خالل اجتماعها أبرز أولوياتها 
ف��ي دور االن��ع��ق��اد ال��ث��ال��ث، وانتهت من 
التصويت على جميع االقتراحات برغبة 

املدرجة على جدول أعمالها.
وق��ال رئيس اللجنة النائب د.ع��ودة 
الرويعي في تصريح باملركز اإلعالمي في 

مجلس األمة إن هذه االقتراحات تتناول 
مواضيع خاصة باملجاالت التعليمية 
والتربوية واإلعالمية واإلرشادية، كاشفا 
ع��ن م��واف��ق��ة اللجنة على معظمها، مع 
التوصية بعقد نقاش حولها مع اجلهات 

املعنية.
وأوضح الرويعي أنه مت االتفاق على 4 
أولويات للجنة، وهي مشروع القانون في 

شأن اجلامعات احلكومية، واالقتراحات 
واملوضوعات املتعلقة بالوظائف التربوية 
املساندة، وتنظيم االحت��ادات الطالبية، 

وتنظيم التعليم العالي.
وت���وق���ع أن ي��س��ت��غ��رق ب��ح��ث ه��ذه 
األولويات ما بن 12 إلى 15 اجتماعا ما لم 
تستجد مواضيع أخرى، معربا عن تفاؤله 
في أن تصل اللجنة إلى ذروة اإلجن��ازات 

اخلاصة بعملها خالل مدة قصيرة مقارنة 
باألدوار التشريعية السابقة.

وبن أنه مت االتفاق على أن تعقد اللجنة 
اجتماعاتها يومي االثنن والثالثاء في 
األسابيع التي ال تعقد فيها جلسات ملجلس 

األمة.

وافقت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
البرملانية ف��ي اجتماعها أم��س على االقتراحن 
بقانونن بشأن األح���وال الشخصية اجلعفرية 

بإجماع أعضاء اللجنة احلاضرين.   
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي باملركز 
اإلع��الم��ي ف��ي مجلس األم��ة إن اللجنة استكملت 
مناقشة ما مت في دور االنعقاد السابق بخصوص 

االقتراحن بقانونن عن مسائل األحوال الشخصية 
طبقا للمذهب اجلعفري.

وأضاف الشطي أن اللجنة وافقت باالجماع على 
قانون األح��وال الشخصية اجلعفرية مشيرا الى 
استماع اللجنة إل��ى جميع اآلراء ومناقشة بنود 

ومواد القانون.

قال رئيس هيئة مقاومة اجلدار واالستيطان وليد 
عساف إنه سيتم التصدي ألية محاولة لهدم )اخلان 

األحمر( من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي.
وأض��اف عساف في مؤمتر صحافي عقده مساء 
االثنن في خيمة االعتصام في قرية اخلان األحمر 
شرق القدس أن “هدم اخلان األحمر جرمية حرب 

وسنتصدى لها وم��ن حقنا ان ندافع عن وجودنا 
ومدارسنا وتعليمنا«.

وج��اء حديث عساف اث��ر تصريحات لرئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامن نتنياهو خالل اجتماع 

لكتلة حزبة “الليكود” البرملانية

وزير الدفاع الروسي: الوضع في إدلب يتطلب قرارات سريعة 

الكويت: االنتخابات في سورية يجب 
أن تتم مبشاركة جميع السوريني

فيما قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
أمس الثالثاء إن الوضع في مدينة إدلب يستدعي 
اتخاذ ق��رارات سريعة ملعاجلة ما سماه املشكالت 

التي نشبت فيها.
فقد أكد مندوب الكويت الدائم لدى األمم املتحدة 

السفير منصور العتيبي أن االنتخابات في سورية 
يجب أن تتم مبشاركة جميع السورين مبا في ذلك 

الالجئون السوريون في اخلارج.

إشادة سودانية بالعمل اخليري اإلنساني الكويتي

»الهالل األحمر الكويتي« وزعت كسوة 
الشتاء على األسر احملتاجة داخل الكويت

فيما أش��اد سفير ال��س��ودان ل��دى الكويت محيي 
الدين سالم  بالعمل االنساني اخليري الكويتي 
وبجهود جميع العاملن في جمعية الهالل األحمر 
الكويتي على ما يقدمونه من مساعدات إنسانية 

للمحتاجن واملنكوبن في العالم.

فقد أعلنت جمعية الهالل األحمر الكويتي أمس 
ت��وزي��ع كسوة الشتاء على 220 أس��رة محتاجة 
داخل البالد تضم اجهزة كهربائية وسالت غذائية 

متنوعة.

فيما دعا احتاد املكاتب الهندسية وال��دور االستشارية 
الكويتية مجلس الوزراء إلى التريث في اتخاذ قراراته إزاء 
املكاتب الهندسية والشركات ذات العالقة بتصميم وتنفيذ 
مشاريع البنية التحتية ، مؤكدا دعمه  النتظار نتائج جلان 
التحقيق في مسببات األزمة التي تسببت بها أمطار اخلير 

على البالد خالل الفترة املاضية. 
فقد أعلنت وزير الدولة لشؤون اإلسكان ووزير الدولة 
لشؤون للخدمات الدكتورة جنان بوشهري أنه تنفيذا لقرار 
مجلس الوزراء تقرر استبعاد ست شركات ومكتب هندسي 
من مناقصات املؤسسة العامة للرعاية السكنية املطروحة 
حاليا واملستقبلية بعد أن انتهى تقرير الفريق الفني حلصر 
أض��رار البنية التحتية ملدينة صباح األحمد السكنية الى 
وجود أضرار باملشاريع التي نفذتها نتيجة األمطار األخيرة.
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