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الدالل يدعو إلى تطبيق جتربة االحتاد األوروبي في االنفتاح الوظيفي على املواطنني اخلليجيني

3 آالف وافد في اجلهات احلكومية إنهاء خدمات 

دعوة ترامب للدول املنتجة للنفط بزيادة 
اإلنتاج خلفض األسعار »بلطجة« جديدة 
وتدخل سافر في سيادة ال��دول.. من يجرؤ 
أن يطلب من الشركات األميركية زي��ادة 
اإلنتاج خلفض أسعارها؟.. النفط ثروة 
وطنية لشعوب ال��دول والعرض والطلب 
يحدد السعر.. تهديدنا برفع احلماية أمر 

مخز وقلة لياقة في العالقات الدولية..
انحدار في السياسة العاملية!

بني السطور

هيييزمييييتيييان انيييتيييخيييابيييييييتيييان لييلييكييرمييلييني 
سن  رفع  من  الغضب  تصاعد  وسط 

التقاعد
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احليييييميييييود: اجلييييهييييات احليييكيييومييييييية فييي 
اليييكيييوييييت تيييبيييذل جييييهييييودًا مييضيياعييفيية 

لتعزيز أمن وسالمة املسافرين

3

استشهاد فلسطيني في مواجهات مع االحتالل 

إضراب في مؤسسات األونروا احتجاجا
على تقليص خدماتها في غزة

تشييع جثمان شهيد قتل أثناء احتجاج على طول احلدود بني إسرائيل وغزة 

استشهد فلسطيني  ف��ي م��واج��ه��ات ج��دي��دة م��ع اجليش 
اإلسرائيلي على طول احلدود بني قطاع غزة وإسرائيل، وفق 
ما أف��ادت وزارة الصحة في غ��زة. وُقتل عماد اشتيوي )21 
عاما( برصاصة في ال��رأس في شرق مدينة غ��زة، بحسب ما 
أوضحت ال��وزارة في بيان، في وقت كان شبان من القطاع قد 
جتمعوا مجددا إللقاء إط��ارات مشتعلة وحجارة في اجتاه 
اجلنود اإلسرائيليني، ومنذ 30 مارس، ينّظم الفلسطينيون في 
قطاع غزة »مسيرات العودة« لتأكيد حق الالجئني بالعودة الى 

أراضيهم ومنازلهم .
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14 طالب  »التربية«: فوز 
وطالبة في جائزة آل مكتوم 

إلبداعات الطفولة
أعلنت وزارة التربية الكويتية عن ف��وز 14 طالب وطالبة في 
املرحلة الثانوية مبراكز متقدمة في جائزة لطيفة بنت محمد أل مكتوم 

إلبداعات الطفولة لعام 2018 في مجاالت متنوعة.
وقال الوكيل املساعد للتنمية التربوية واألنشطة فيصل املقصيد 
في بيان صحافي  ان اجلهود املبذولة والتميز والعمل املستمر هو سر 
جناح طلبة الكويت من مدارس التعليم العام واخلاص واملعهد الديني 

وحتقيق مراكز متقدمة في اجلائزة.
وقال املقصيد ان الفائزين في مجال البحوث التاريخية هم الطالبة 
وف��اء عبد ال��رزاق من ثانوية الساملية وحصلت على املركز األول 
والطالبة بتول عادل من ثانوية الساملية وحصلت على املركز األول 

مكرر والطالبة عهد العازمي.

»الداخلية«: التماس كهربائي وراء حريق مركبات
في مواقف العقيلة

األمن اجلنائي ُيسقط حرامي 
ماكينات السحب اآللي 

قالت وزارة الداخلية أن حريق املركبات في مواقف أحد املجمعات 
التجارية مبنطقة العقيلة ن��اجت عن التماس كهربائي في إحدى 
املركبات وامتد إلى مركبتني أخريني، مؤكدة ان األضرار اقتصرت على 

املاديات.
وفي بيان توضيحي ملقطع الفيديو املتداول على مواقع التواصل 
االجتماعي ع��ن حريق ف��ي ع��دة مركبات مب��واق��ف أح��د املجمعات 
التجارية مبنطقة العقيلة، قالت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 

األمني بالوزارة إنه ورد بالغ بشأن احلريق إلى غرفة 

70 دوالرا  العدساني:  
للبرميل سعر عادل 

للمنتجني واملستهلكني
ق��ال ال��رئ��ي��س التنفيذي ملؤسسة البترول 
الكويتية نزار العدساني  إن أسعار النفط العاملية 
ستكون جيدة للمنتجني واملستهلكني عند حوالي 
70 دوالرا للبرميل حيث ستسمح باستثمارات 

النفط والغاز دون اإلضرار بالطلب.
وخالل مؤمتر البترول آلسيا واحمليط الهادي 
قال العدساني »نحتاج إلى حتقيق توازن بحيث 
ال تضر األسعار املرتفعة بالطلب... وفي الوقت 
ذات��ه تشجع أيضا على االستثمار. لذا أعتقد أن 
أسعارا عند حوالي 70 دوالرا ستكون مقبولة 

للموردين واملستهلكني على حد سواء«

»نزاهة«: نسعى إلصدار مدونة سلوك مهني وأخالقي للنواب 

إنشاء اللجنة الشعبية للتضامن
مع محكومي »قضية دخول املجلس«

ملشاهدة الصفحات
PDF
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انطلقت امس حتت رعاية رئيس 
مجلس األم��ة م��رزوق علي الغامن 
أعمال ال��ن��دوة اإلقليمية )توطني 
الوظائف واالستثمار في امل��وارد 
البشرية ل��دول مجلس التعاون 
اخلليجي( مبشاركة ممثلني عن 
امل��ج��ال��س التشريعية ف��ي دول 

مجلس ال��ت��ع��اون ل���دول اخلليج 
ال��ع��رب��ي��ة. و أك���دت م��دي��رة ادارة 
ترتيب الوظائف وامليزانيات في 
ديوان اخلدمة املدنية عائشة املطوع 
أن إحالل الكويتيني محل الوافدين 
في الوظائف احلكومية يأتي ضمن 
خطة وضعتها احلكومة ملعاجلة 
اخللل في التركيبة السكانية عبر 

مجموعة من االجراءات من ضمنها 
التوطني واإلح��الل. وقالت املطوع 
ف��ي كلمتها أم���ام ن���دوة )ت��وط��ني 
ال��وظ��ائ��ف( إن عملية التوطني 
واإلح���الل ب��دأ تطبيقها في بعض 

اجلهات احلكومية.

وزير اخلارجية بحث مع نظيره العراقي 
العالقات الثنائية واملستجدات إقليميا ودوليا

ب��ح��ث ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال��وزراء وزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد مع وزير خارجية 
ج��م��ه��وري��ة ال���ع���راق ال��دك��ت��ور 
إبراهيم اجلعفري سبل تعزيز 
العالقات الثنائية الوثيقة التي 
تربط البلدين في املجاالت كافة 
وعلى مختلف األصعدة باإلضافة 
إلى مناقشة آخر املستجدات على 

الساحتني اإلقليمية والدولية 
وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا 
املنطقة، وذلك خالل لقاء مت أمس 
االول في مقر بعثة دولة الكويت 
مبدينة ن��ي��وي��ورك على هامش 
أعمال ال���دورة ال��� 73 للجمعية 

العامة لألمم املتحدة،
وحضر اللقاء مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون مكتب نائب 

رئ��ي��س مجلس ال����وزراء وزي��ر 
اخلارجية السفير الشيخ الدكتور 
أح��م��د ن��اص��ر احمل��م��د ال��ص��ب��اح 
ومساعد وزير اخلارجية لشؤون 
مجلس التعاون ل��دول اخلليج 

العربية السفير ناصر املزين.
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القطاع املصرفي متكن من مواجهة أزمة هبوط أسعار النفط

البنك املركزي: احلكومة 
14 مليار دوالر اقترضت 

من بنوك محلية وأجنبية 
ه�صام املن�صاوي

أكد محافظ بنك الكويت املركزي الدكتور محمد الهاشل ان القطاع 
املصرفي متكن في 2017 من مواجهة ازمة هبوط اسعار النفط التي 

حدثت في الفترة من 2014 حتى 2016 واثارها السلبية 
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فيما عقد 5 نواب أمس اجتماعا مغلقا 
مبكتب النائب خالد العتييي مبجلس االمة 
وه��م م��ب��ارك احل��ج��رف  وخ��ال��د العتيبي 
وعبدالوهاب البابطني  وعمر الطبطبائي  

وثامر السويط
 لتنسيق مواقفهم من االستجوابات 
وع��ض��وي��ة ال��ل��ج��ان قبيل ان��ط��الق دور 
االنعقاد اجلديد نهاية أكتوبر املقبل ، مت 
أمس االع��الن عن انشاء اللجنة الشعبية 
للتضامن م��ع محكومي قضية دخ��ول 
املجلس ، وسيعقد اليوم اولى الفعاليات 
التضمانية مع احملكومني وذلك في املؤمتر 

الصحافي بجمعية احملامني لالعالن عن 
انشاء اللحنة الشعبية.

ال��ى ذل��ك أك��د رئ��ي��س الهيئة العامة 
مل��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد ال��ك��وي��ت��ي��ة )ن��زاه��ة( 
امل��س��ت��ش��ار ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ن��م��ش أم��س 
التنسيق وال��ت��ش��اور م��ع رئيس مجلس 
األم��ة م��رزوق الغامن من أجل العمل على 
إص���دار م��دون��ة س��ل��وك مهني وأخ��الق��ي 

ألعضاء املجلس.
وق��ال النمش في تصريح صحافي ان 
التنسيق مع مجلس االمة الصدار املدونة 

يأتي في إطار استكمال 

»تصوير: محمد صابر« جانب من املتحدثني في مؤمتر توطني الوظائف بدول مجلس التعاون اخلليجي 

في  األميية  مجلس  تبناها  قضية  الوظائف  توطني  الدقباسي: 
البطالة شبح  على  للقضاء  التشريعية  فصوله  ميين  العديد 
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