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إدانات خليجية لقانون »الدولة القومية اليهودية« 

اجلامعة العربية تطالب بتحقيق دولي في جرائم الكيان الصهيوني

مساندة وزير التربية الدكتور حامد العازمي 
في حملته على الشهادات املزورة واجب وطني 
و نصرة للحق.. استمرار ه��ؤالء املزورين في 
أعمالهم دون محاسبة يجعل املزورين يستمرون 
في دمار البلد ويشجعون غيرهم على السير في 
الطريق ذات���ه.. ما ذن��ب من بذلوا اجلهود من 
أجل احلصول على الشهادات أن تتم مساواتهم 
باملزورين؟ .. فزعة املتنفذين وحججهم الواهية 
في نصرة هؤالء هما الفساد بعينه .. معاقبتهم 

متنع غيرهم من التزوير !!

بني السطور

طالب األم��ن ال��ع��ام جلامعة ال���دول العربية 
أحمد أبو الغيط أمس بإجراء حتقيق دول��ي في 
اجل��رائ��م التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب 
الفلسطيني واحلصار ال��ذي تفرضه على قطاع 
غزة.جاء ذلك في كلمة أبو الغيط ألقاها نيابة عنه 
األمن العام املساعد لشؤون فلسطن واالراضي 
العربية احملتلة في جامعة الدول العربية السفير 
سعيد أبو علي لدى افتتاح أعمال ال��دورة ال� 28 
االستثنائية لالحتاد البرملاني العربي بناء على 
طلب من رئيس مجلس األم��ة الكويتي م��رزوق 

الغامن.
الى ذلك  دانت السعودية والبحرين ومجلس 

التعاون اخلليجي اقرار البرملان االسرائيلي قانونا 
ينص على ان اسرائيل هي »الدولة القومية للشعب 
اليهودي«.  ونقلت وكالة االنباء السعودية عن 
مصدر مسؤول  في وزارة اخلارجية السعودية  

»رفض اململكة واستنكارها« القرار القانون. 
 من جانبه اك��د رئيس مجلس االم��ة م��رزوق 
الغامن ان بقاء القضية الفلسطينية بال حل وتأجيل 
استحقاقاتها سيكون لها عواقب »وخيمة« وهو ما 
اك��ده سمو امير البالد ام��ام القمة االسالمية في 

اسطنبول قبل شهرين .

40 بالغا قدمتها »التعليم العالي« عن جرائم التزوير أكد أن آخرها  

الوزير العازمي: أحلنا إلى النيابة العامة
مئات الشهادات الوهمية

كشف وزي���ر التربية وزي���ر التعليم 
العالي الدكتور حامد العازمي أمس عن 
تقدمي )التعليم العالي( ما يقارب 40 بالغا 
حلاالت من الشهادات املزورة خالل العام 

احلالي، مؤكدا جناح اجلهود املبذولة في 
كشف عدد من الشهادات املزورة والوهمية 
وإحالتها ال��ى النيابة العامة الستكمال 

اإلجراءات القانونية.

وق���ال ال��ع��ازم��ي ف��ي تصريح لوكالة 
االنباء الكويتية أن الدفعة األخيرة من 
ال��ش��ه��ادات امل����زورة ال��ت��ي مت اكتشافها 
جاءت نتيجة تعاون واسع ما بن اجلهات 

احلكومية وعلى رأسها وزارة الداخلية 
وديوان اخلدمة املدنية.
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بسالح أبيض واعتقال املهاجم
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فهد املبارك: نقلة نوعية قادمة في 
إذاعة الكويت
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»ستاندرد اند بورز« تثبت التصنيف 
السيادي للكويت عند »ايه.ايه«
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املعتوق يدعو املتبرعني إلدخال البهجة والسرورعلى قلوب احملتاجني

الهيئة اخليرية تطلق حملة »أضحيتك 
خير تلقاه« إلطعام الالجئني والفقراء

د. عبدالله املعتوق

اجلالوي: ربع مليون حاوية أخضعت ألعمال التفتيش 

613 حاوية مشتبه  إيقاف 
أنها مخالفة في اجلمارك

اعتبر املدير العام لإلدارة العامة للجمارك املستشار جمال 
اجلالوي منفذ ميناء الشويخ اجلمركي البحري من اهم املنافذ 
اجلمركية والتي تشهد حركة كبيرة لتنقل البضائع واحلاويات 
من مختلف بقاع العالم ،مثمنا جهودكافة العاملن به ومن 
كافة الوظائف اجلمركية والفنية املساندة واالداري��ة االخرى 
على مايبذلونه من عمل جبار في االسهام بتطوير العجلة 
االقتصادية من جهة وبالعمل على منع اي من البضائع واملواد 

املمنوعة  من الدخول الى الكويت . 

االستدامة االقتصادية واالستقرار السياسي مرتبطان 
بنجاح عالقتنا مع العراق وإيران

»الشال«: على الكويت أخذ أقصى 
درجات احلذر من »حروب الوكالة«

ق��ال تقرير ال��ش��ال االسبوعي 
الصادر عن الشراكة الكويتية  مع 
ال��ص��ن ، أن��ه اس��ت��ك��م��االً ملوضوع 
الشراكة مع الصن الذي عرض له 
في تقريره لألسبوع الفائت، اعاد 
التذكير بأنها ش��راك��ة سعت لها 
الكويت في توجه صحيح، ولكنها 

شراكة ضمن استراتيجية صينية 
بعيدة املدى، هدفها عودة السيادة 
االق��ت��ص��ادي��ة إل��ى ال��ش��رق بتفوق 
وقيادة الصن ليعود الوضع كما 

كان منذ قرنن من الزمن.

أطلقت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية، حملة 
www. أضحيتك خير تلقاه” عبر موقعها االلكتروني“
iico.org وفي مقرها الرئيس وجميع فروعها باحملافظات 
وبالتنسيق والتعاون مع فرقها التطوعية ومكاتبها 

اخلارجية وشركائها في عشرات الدول املستفيدة.
وق��ال رئيس الهيئة اخليرية، املستشار بالديوان 
األميري د. عبدالله املعتوق في تصريح صحافي مبناسبة 
اطالق احلملة إن األضحية شعيرة إسالمية ثابتة بالكتاب 
والسنة واإلجماع، ولعظم مكانتها في اإلسالم، فقد حثَّ 
عليها ديننا احلنيف ورغب في القيام بها ، وشرع لها وقتاً 
محدداً ووضع لها شروطاً وأحكاماً خاصة كأن تكون من 
بهيمة األنعام، وأن يراعى فيها سن محددة، وأن تكون 
سليمة من العيوب، وأن يقصد صاحبها األجر من الله، 

ويطلب منه تعالى القبول. 
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ميليشيا احلوثي تختطف أطفااًل 
مينيني للمطالبة بفديات مالية 

أقدمت ميليشيا احلوثي االنقالبية، على اختطاف عدد من 
األطفال في مديرية خدير شرقي تعز، للمطالبة بفدية مالية.

وق��ال مصدر ميني ُمطلع بحسب موقع »نيوز مي��ن«، إن 
امليليشيات احلوثية أقدمت على اختطاف أكثر من 12 طفالً 
بينهم طفلة، في املنطقة الواقعة بن مثلث ورزان ومفرق حيفان 
في مديرية خدير، بتهم غريبة وكيدية، منها: “أنهم يسخرون 
منهم كلما مروا بأطقمهم، أو تزويد املقاومة بالقات، أو أنهم 
أوالد دواعش، أو للتحقيق معهم حول نوع القنوات التلفزيونية 

التي يشاهدونها هم وآباؤهم”.
ونقالً عن مصادر محلية، فإن األطفال الذين مت اختطافهم 

تتراوح أعمارهم بن 10 و14 عاماً.

املالكي واحلكيم يدعوان إلى 
تشكيل حكومة أغلبية وطنية 

دعا قياديان عراقيان شيعيان، 
اليوم السبت، إل��ى إفساح املجال 
ملنهج األغلبية الوطنية في حوارات 
تشكيل احلكومة العراقية املقبلة، 
كونها متثل احلل الواقعي للكثير 
من املشاكل في النظام السياسي 

العراقي.
وذكر التحالف الوطني العراقي، 
في بيان صحافي أم��س، أن رئيس 
تيار احلكمة الوطني عمار احلكيم، 
وزعيم ائتالف دولة القانون نوري 

املالكي، اجتمعا في مكتب احلكيم، 
ون��اق��ش��ا ق��ض��اي��ا مختلفة حيث 
تطابقت وجهات نظر الطرفن في 

ملف تشكيل احلكومة القادمة.
وحسب البيان، شدد القياديان 
على ض��رورة إفساح املجال ملنهج 
األغلبية الوطنية كونه ميثل حالً 
واقعياً لكثير من مشاكل النظام 

السياسي في العراق.
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