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خلفض  مقترحا  تبحث  ال��س��ع��ودي��ة 
مليون  ح��ت��ى  وح��ل��ف��ائ��ه��ا  أوب���ك  إن��ت��اج 

برميل يوميًا

11

عمل  ورش���ة  نظمت  ال��ص��ح��ة  وزارة 
خليجية  لوضع التشريعات اخلاصة 

باألمن النووي 

3

قادة العالم يحتفلون في باريس مبئوية نهايتها 

ماكرون: آثار احلرب العاملية األولى
لم متح من الذاكرة

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون يلقي كلمة خالل االحتفالية

4 من ربيع األول 1440 هـ/ 12 نوفمبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3312 االثــــنــــن

وقعت عقدين إنشائيني للبنية التحتية في »صباح األحمد« و»املساكن منخفضة التكاليف«

بوشهري: »السكنية« حريصة على تنفيذ مشاريعها 
اإلسكانية وفق خطة الدولة اإلمنائية الثانية

»املركزي«: خاطبنا »التجارة« 
منع زيادة األسعار بعد تعليمات 

منح القروض اجلديدة
أكد بنك الكويت املركزي أمس أنه خاطب وزارة التجارة والصناعة 
الكويتية واخطرها بتطبيقه تعليمات جديدة في مايخص منح القروض 
وعمليات التمويل الشخصي كي يتسنى لها مراقبة األسواق ملنع أي زيادة 

مصطنعة في أسعار السلع واخلدمات على ضوء التعليمات اجلديدة.
وقال نائب محافظ بنك الكويت املركزي يوسف العبيد على هامش اللقاء 

اخلاص الذي عقده )املركزي( مع كبار املسؤولني في 

ملشاهدة الصفحات
PDF

سموه شكر ها على جهودها في التعامل مع تداعيات األمطار

أمير البالد: ثقتنا كبيرة في اجلهات الرسمية و دورها اإليجابي

تعويض املتضررين من السيول يحتاج 
ــراء سريعا ودقيقا حلصر املتضررين  إج
ــوس مــن اســتــغــالل  ــف ــن ــاف ال ــع ــع ض ــن وم
الــفــرصــة.. كما أنــه مــن الــواجــب تعويض 
الــوافــديــن فالكارثة لــم تفرق بــني مواطن 
ومقيم.. وبالقدر الذي حترص الدولة على 
جبر الضرر جتب محاسبة املقصرين من 

املقاولني املنفذين ومقاولي الصيانة..
القرار يحتاج »جبر وكسر«!.

بني السطور

» الطرق« تعلن انتهاء شفط مياه نفق املنقف

»األركان« حتذر من العبث باألجسام 
الغريبة بعد اجنراف التربة 

فيما أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري االنتهاء من شفط مياه نفق املنقف، 
ــى العمل على فتح خــط اجتــاه  مشيرة إل
الكويت على أن يعقبه فتح االجتاه اآلخر بعد 

تنظيفه لضمان سالمة مرتادي الطريق.
فقد دعت رئاسة األركــان العامة للجيش 
الكويتي املواطنني واملقيمني مرتادي البر 

وأصحاب املخيمات إلى ضرورة أخذ احليطة 
واحلذر عند التجول في املناطق الصحراوية 
وعدم العبث أو ملس أي من األجسام الغريبة 
ــراف األتــربــة بسبب  التي قد تظهر إثــر اجن

األمطار الغزيرة التي تشهدها البالد.

طلب نيابي بتخصيص جلسة الغد ملناقشة األزمة 

 احلكومة واملجلس ناقشا تداعيات السيول 

ربيع �صكر

فيما تقدم 12 نائبا بطلب بتخصيص 
جلسة الغد ملناقشة أزمــة االمطار، عقدت 

السلطتان التشريعية والتنفيذية أمس 
اجتماعا مشتركا مبكتب مجلس االمــة 
برئاسة رئيس املجلس مـــرزوق الغامن  

وبحضور النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح 
األحمد ، ومتت مناقشة وبحث تداعيات آثار 

هطول األمطار الغزيرة على البالد وتعاطي 
اجلهاز احلكومي وتعاملهم 

احتفلت فرنسا أمس بالهدنة التي وضعت نهاية 
للحرب العاملية األولى وتكرميا ملاليني اجلنود الذين 
القوا حتفهم في الصراع وذلك بحضور حوالي 70 
ــدول ورؤســاء حكومات باالضافة الى  من قــادة ال
وفود دبلوماسية. وقدم الرئيس الفرنسي إميانويل 

مــاكــرون التحية لــهــؤالء اجلــنــود وعائالتهم في 
خطاب القاه عند قوس النصر حيث يقام قبر اجلندي 

املجهول الذي يرمز لقتلى احلرب العاملية األولى.

اندالع حرب شوارع في 
أحد أحياء »احلديدة«

اندلعت حرب شوارع للمرة األولى األحد في 
حي سكني في شــرق احلــديــدة اليمنية متكنت 
الــقــوات املوالية للحكومة مــن دخــولــه وتعمل 
على »تطهيره« من املتمردين، في املدينة التي 
تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملاليني السكان، 
حسبما أفادت مصادر عسكرية. وقال مسؤولون 
عسكريون في القوات املوالية للحكومة املعترف 
بها دوليا، إن هذه القوات املدعومة من حتالف 
عسكري بقيادة السعودية، تعمل على »تطهير« 

املناطق السكنية.

أكــدت وزيــرة الدولة لشؤون اإلسكان ووزيــرة 
الدولة لشؤون اخلدمات الدكتورة جنان بوشهري 
حرص املؤسسة العامة للرعاية السكنية على تنفيذ 
مشاريعها اإلسكانية وفق اخلطة اإلمنائية الثانية 
للدولة 2016/2015 - 2020/2019 فيما يتعلق 

بالرعاية السكنية.

وأوضحت خالل توقيع عقدين إنشائيني وللبنية 
التحتية فــي مــشــاريــع مدينة )صــبــاح األحــمــد( 
و)املساكن منخفضة التكاليف( أن العقد األول 
خــاص بإنشاء وإجنــاز وصيانة البنية التحتية 

والطرق الرئيسية .

ــرب صاحب السمو أمير البالد  أع
الشيخ صباح األحمد عن بالغ شكره 
وتقديره الكبير على ما أولته اجلهات 
الرسمية التي سخرت كافة جهودها 
وطــاقــاتــهــا للتعامل مــع الــتــداعــيــات 
واملستجدات املصاحبة لهطول األمطار 
الغزيرة التي شهدتها البالد واملنطقة 
وعلى وجه اخلصوص وزارة الدفاع 
ــرس الوطني  ووزارة الداخلية واحل
ــال الــعــامــة واالدارة  ــغ ووزارة األش
العامة لالطفاء ووزارة الصحة ووزارة 
الكهرباء واملاء ووزارة االعالم ووزارة 
التربية والتعليم الــعــالــي وبلدية 
الكويت تنفيذا للخطط التي رسمها 
مجلس الوزراء واللجان املشكلة لذلك، 
مثمنا سموه املتابعة احلثيثة لسمو 
الشيخ جابر املــبــارك رئيس مجلس 
الــوزراء وإخوانه الــوزراء لهذا احلدث 

واتــخــاذ كــل مايلزم مــن أجــل احلفاظ 
على سالمة املواطنني الكرام واملقيمني 
وللمحافظة على املمتلكات اخلاصة 
والعامة ووضعهم بالصورة أوال بأول 
بكل وضوح وشفافية من خالل وسائل 
اإلعالم الرسمية املختلفة، مثمنا سموه 
ــذه اجلــهــود وتنسيقها بني  تظافر ه
مختلف هذه اجلهات واالدوار الكبيرة 
ــدرة الــتــي قــامــوا بها على مــدار  ــق وامل
الساعة بكل تفان وإخالص ومن خالل 
رفــع درجـــات االســتــعــدادات للتعامل 
ــروف اجلــويــة الطارئة  ــظ ــذه ال مــع ه
والتي كانت على قدر املسؤولية ومحل 
االشـــادة، مؤكدا سموه ثقته الكبيرة 
في مواصلة هذه اجلهود وهــذا الدور 

االيجابي والبناء.

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

األمطار آثار  معاجلة  في  املعنية  اجلهات  به  قامت  الذي  الكبير  اجلهد  مدى  السمو  لصاحب  نقلت  الغامن: 
وجاهزون م��وج��ودون  نحن  ذل��ك  وم��ع  العاصفة..  ق��وة  وال  األرب��ع��اء  املتوقع  املطر  حجم  نعلم  ال  اجل���راح: 

الرشيدي: زيادة حجم 
الطاقة الكهربائية املتبادلة 

بني دول مجلس التعاون 
اخلليجي الفترة املقبلة

أكد وزير النفط وزير الكهرباء واملاء الكويتي 
بخيت الرشيدي أنــه سيتم خــالل الفترة املقبلة 
زيادة حجم الطاقة الكهربائية املتبادلة بني دول 
مجلس التعاون اخلليجي عبر مشروع الربط 

اخلليجي.

»نزاهة«: إقرار الذمة املالية ضرورة 
للوقاية من الفساد وحماية األموال العامة

أكد مدير إدارة استالم اإلقرارات ومتابعة قواعد 
البيانات في )نزاهة( ميثاء الدهام أهمية إقرار الذمة 
املالية في مكافحة الفساد باعتباره إجــراًء وقائياً 
للحفاظ على األموال العامة وعدم التشكيك في الذمة 

املالية لألشخاص.   
وأضافت  خالل الندوة التوعوية السابعة املنظمة 

من قبل وزارة الدولة لشؤون مجلس األمة بعنوان 
)دور إقــرار الذمة املالية في مكافحة الفساد(،أن 
تقدمي إقرار الذمة املالية ضرورة للوقاية من الفساد 
وحماية األموال العامة وتعزيز الرقابة على كل من 

يتولى وظيفة عامة.
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