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البشير: مندسون يقتلون املتظاهرين 
لنشر الفوضى في السودان

استمرار التظاهرات املنددة بنظام البشير في السودان

15 من جمادى األولى 1440 هـ/ 21 يناير  2019 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3360 االثــــنــــن

 5000 وزير الكهرباء: تشغيل 
عداد ذكي مطابقة للمواصفات 

»األوقاف« حتذر من إرهابيني جدد
في ثوب عصري

200 مليون دوالر  مبادرة كويتية سامية في القمة االقتصادية ببيروت إلنشائه بـ 

صندوق عربي لالستثمار في التكنولوجيا

تــراجــع ترتيب الكويت فــي مــؤشــر مــدركــات 
الفساد كان جرس إنــذار للحكومة حتى تستنفر 
قواها حملاربته واستئصاله ولكن ما حــدث هو 
العكس.. كلما انتشرت أخبار السرقات واستغالل 
املناصب من قبل ما أسماهم حمد اجلوعان - رحمه 
الله - باللصوص ذوي الياقات البيضاء، تبني أن 
وراءهم »عتوى عود«.. استقالل القضاء يوصلنا 
ا أَْهلََك اَلِّذيَن  َ إلى محاسبة الكبير والصغير.. »إَِنّ
ِريُف ، َتَرُكوُه ،  ُهْم َكاُنوا إَِذا َسَرَق ِفيِهُم الَشّ َقْبلَُكْم أََنّ

َدّ«! ِعيُف ، أََقاُموا َعلَْيِه اْلَ َوإَِذا َسَرَق ِفيِهُم الَضّ

بني السطور

مببادرة سامية لصاحب السمو االمير 
الشيخ صباح األحمد ، أعلن ممثل سموه 
في القمة العربية التنموية واالقتصادية 
واالجتماعية الرابعة املقامة في بيروت 
ــــوزراء وزيــر  ، نــائــُب رئــيــس مجلس ال
اخلارجية الشيخ صباح اخلــالــد امس 
االحد، عن إنشاء صندوق لالستثمار في 
مجاالت التكنولوجيا واالقتصاد الرقمي 

مبشاركة القطاع اخلاص.
واضاف اخلالد ان رأس مال الصندوق 
ــدره 200 مليون دوالر أميركي  يبلغ ق
تساهم الكويت بخمسني مليون دوالر 
منه مقترحا ايكال مسؤولية ادارة هذا 
الصندوق الى الصندوق العربي لالناء 

االقتصادي واالجتماعي.
ودعــا ممثل صاحب السمو مؤسسات 
التمويل العربية املشتركة الــى النظر 
في استقطاع نسب من صافي ارباحها 

السنوية لدعم االحتياجات املستقبلية 
 وضــمــان اســتــمــراريــة عمل الــصــنــدوق.
وعقب ممثل قطر في القمة علي شريف 
ـــالده في  ــالن مساهمة ب ــإع الــعــمــادي ب

الصندوق بخمسني مليونا.
ــن الــرئــيــس الــلــبــنــانــي ميشال  ــل وأع
عون في كلمة خالل اجللسة االفتتاحية 
للقمة عن تقدمه مببادرة إلعــادة اإلعمار 
تتضمن تأسيس مصرف عربي ملساعدة 

املتضررين.
من جهة ثانية، أشار عون الى أن لبنان 
دفع ثمنا غاليا جراء الــروب واإلرهــاب 
وتدفق الالجئني، ودعــا املجتمع الدولي 
لتأمني عــودة آمنة للنازحني السوريني 
إلى بلدهم.، مشيرا الى اقتراح حلول لهذه 

األزمة في البيان اخلتامي للقمة.

24 قضية  »اخلارجية«: 
مرفوعة  ضد مسيئني للكويت

  ارسل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ـــر اخلــارجــيــة الشيخ صباح  ووزي
اخلالد  اجابات على أسئلة النائب 
صفاء الهاشم التي قدمتها بتاريخ 
29نوفمبر 2018 حــيــث طالبت 
بتزويدها بعدد القضايا املرفوعة من 
قبـل البعثات الكويتية في اخلارج 
ضد املتطاولني على دولــة الكويت 

ورموزها باإلضافة

إلى بيـان أسماء من صدرت بحقهم 
أحكام قضائية نهائية في هذا الشان.

وأوضــحــت وزارة اخلارجية ان 
عــدد  الــاالت التي مت إتخاذ بحقها 
ــى 24 حــالــة  ولم  ـــراء وصــلــت ال إج
يــصــدر حتى اآلن أحــكــام قضائية 
ــراء  نهائية حيال مــن مت إتــخــاذ إج

بحقهم.

»كامكو«: أسعار النفط  خسرت 
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الـــــرئـــــيـــــس األمـــــيـــــركـــــي يــــســــاوم 
مقابل  »اجلــــدار   .. الــكــونــغــرس 

بعض املهاجرين«
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أكــد الرئيس الــســودانــي، عمر البشير، وجــود 
مندسني بني صفوف املتظاهرين يقومون بعمليات 

قتل إلثارة الفوضى في البالد.
ــالم تــتــآمــر على  ــإس ـــال إن قـــوى مــعــاديــة ل وق
االستقرار في السودان، محذرا  الشباب من املتاجرة 

بهم .
وشدد على أن مبادئ الكم لم تتغير منذ توليه 

السلطة، وجــاء ذلــك خــالل كلمة ألقاها الرئيس 
السوداني أثناء زيارة إلى والية النيل األبيض.

ـــى وجــــود عــنــاصــر مــنــدســة داخـــل  وأشـــــار إل
املتظاهرات تقوم بقتل املتظاهرين باستخدام أسلحة 

ال ميلكها اجليش أو الشرطة.

الطبطبائي يسحب استشكال »الدستورية«
أعلن احملامي مبارك الربي، وكيل النائب الدكتور 
وليد الطبطبائي، عن تقدمي طلب سحب االشكال 
ــذي سبق أن مت تقدميه للمحكمة  رقــم 2019/6 ال

الدستورية.
وأضاف الربي في تصريح صحافي أن هذا الطلب 
يأتي بعد قيام موكله بالتشاور مع عدد من زمالئه 
أعضاء مجلس األمة باعتبار أن سقوط عضوية أي 
عضو من أعضاء املجلس هو اختصاص أصيل ملجلس 
األمــة وباعتبار أن املجلس قد سبق في 30 أكتوبر 
2018 رفض اسقاط عضوية موكله مع زميله النائب 

الدكتور جمعان الربش. وأوضــح الربي أن ذلك 
يبقى إختصاصاً خالصاً ومنفرداً للمجلس وفقاً 
ألحكام الدستور ونصوص الالئحة الداخلية رقم 12 

لسنة 1963 وقانون اإلنتخابات 35 لسنة 1962.
وقال الربي : نؤمن بأن حكم احملكمة الدستورية 
موضوع االستشكال نص على إلغاء املــادة 16 من 
ــذي يجعل على مجلس األمة  الالئحة الداخلية وال
إيجاد مــادة بديلة لها ال تتعارض مع حكم احملكمة 
الدستورية سالف الذكر وأن تكون قــرارات املجلس 

الالحقة متناسقة مع أحكام احملكمة .

أكــد وزيــر النفط ووزيــر الكهرباء واملــاء الدكتور خالد الفاضل 
اكتمال خطة تشغيل 5000 عداد ذكي بعد اجراء االختبارات للتأكد من 

مطابقتها للمواصفات والشروط التي حددتها الوزارة.
ــي تصريح صحفي أدلـــى بــه على هــامــش افتتاح املعرض   وف
ــوزارة امس مبشاركة عدد من الشركات  الترشيدي الــذي نظمته ال
احمللية واحتاد اجلمعيات التعاونية لنشر ثقافة التوعية وترشيد 

استهالك الطاقة.

صورة جماعية للقادة وكبار الضور

حذرت وزارة األوقــاف والشؤون اإلسالمية امس 
من بروز نسخ فكرية ارهابية جديدة باسم التجديد 
الديني وخلق ارهابيني جدد بأثواب عصرية حديثة 
فيما كــان املتطرفون التقليديون يرفعون شعار 
اجلهاد العالء كلمة الله لشرعنة عملياتهم االرهابية 
مع أن أعمالهم افساد وليست جهادا، مؤكدة ان اجنح 
الوسائل في الوقاية من شر ما أسمتهم “اخلوارج 

املعاصرين” ومنهجهم ودعواتهم للعوام للخروج على 
الكام وسيلة اخلطاب الديني املعتدل وامللتزم مبنهج 

الوسطية منهج اهل السنة واجلماعة.
جاء ذلك في ورقة بحثية بعنوان “اخلطاب الديني 

وأثره في الوقاية من التطرف واالرهاب” .

عاشور: إسقاط الديون احلكومية 
عن املواطنني بعد وفاتهم

قدم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون 
بشأن إسقاط الديون الكومية عن املواطنني 

بعد وفاتهم.
ــرة اإليضاحية  ــذك ــي امل ــور ف ــاش ـــال ع وق
لــلــقــانــون إن الــدولــة تــقــوم مبــنــح الهبات 
والــقــروض واملــســاعــدات للعديد مــن الــدول 
واملنظمات اإلقليمية وغيرها من املؤسسات 
خــارج الكويت وتقوم كذلك بني حني وآخر 
بإسقاط القروض عنهم، وفي املقابل في دولة 

الكويت، هناك مواطنون عليهم ديون حكومية 
من قرض إسكاني أو استقطاع من املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية وغيرها من 
اجلهات الكومية وفــي حــال الــوفــاة يلتزم 
ورثتهم من زوجــة أو زوج وأبناء ووالدين 
بدفع تلك الديون مما يثقل كاهلهم ويزيد من 

أعبائهم املالية.
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11 طن أسماك قادمة من إيران إتالف 
أتلفت إدارة األغذية املستوردة في الهيئة العامة 
للغذاء والتغذية إرسالية أســمــاك غير صالة 

لالستهالك قادمة من إيران بوزن بلغ 11 طنا .
وقــال مدير اإلدارة علي اخلنفور  إن اإلرسالية 
التي مت ضبطها هي ألسماك مستوردة قادمة عبر 
منفذ املطار وقد تبني بعد الفحص من قبل اللجنة 
الفنية املختصة وجود تغير في اخلواص الطبيعية 

من حيث اللون وامللمس والرائحة.
وأوضـــح اخلــنــفــور أن االرســالــيــة املضبوطة 
والتي مت اتالفها شملت عــددا من االسماك تنوعت 

بــني الــزبــيــدي والــهــامــور والسبيطي والشعوم 
والــمــراء والــلــوا والــبــرطــام، مــؤكــدا أن أعضاء 
ــرورة التخلص من  اللجنة الفنية خلصوا إلــى ض

االرسالية بإتالفها.
وأكــد اخلنفور أن االرسالية تعد اكبر ضبطية 
ــدة بــوزن اجمالي  لـــالدارة يتم ضبطها كمرة واح
بلغ 11 الف كيلو، مشددا ان االدارة وانطالقا من 
مسؤوليتها تواصل جهودها في جميع املنافذ مبا 
يضمن عــدم تسرب أي من االغذية غير الصالة 

لالستهالك.


