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ملواجهتي البحرين وسورية
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تترجم  املرأة  متكني  مبادرة  الساير: 
خ���ط���ى ال����ك����وي����ت ل���ت���ن���ف���ي���ذ أه������داف 

التنمية املستدامة 

2

أردوغان: لن نقبل ب� »سايكس بيكو« 
جديدة في املنطقة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

5 من ربيع األول 1440 هـ/ 13 نوفمبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3313 الــــثــــاثــــاء

7 ومقتل ضابط من جيش االحتالل ارتفاع عدد الشهداء إلى 

كتائب القسام تعلن إحباط العملية 
الصهيونية في »خان يونس«

»امليزانيات« حتدد آلية وخطة 
العمل خالل دور االنعقاد احلالي

أكد رئيس جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي النائب عدنان عبدالصمد 
أن اللجنة أعدت في اجتماعها آلية وخطة العمل خالل دور االنعقاد الثالث 

من الفصل التشريعي اخلامس عشر. 
وأوضح عبد الصمد أن اللجنة اتفقت على أن تكون اجتماعاتها مبعدل 
3 أيام أسبوعيا باستثناء األسبوع املتضمن جلسات مجلس األمة لتكون 
بواقع اجتماعني، وقد ترتفع حصيلة االجتماعات واأليام املخطط لها وفق 
احلاجة.  وأضاف أن اللجنة رأت أن تبدأ اجتماعاتها مع اجلهات الرقابية 
لبحث املواضيع اخلالفية مع اجلهات احلكومية ومنها إعاقة ديــوان 

احملاسبة من القيام بأعماله الرقابية املكلف بها.
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الغامن يؤكد أن مناقشته ممكنة اليوم شرط موافقة املبارك واملجلس

املويزري يستجوب رئيس الوزراء على 
تعامل أجهزة الدولة مع كارثة السيول

يبدو أن النائب املــويــزري ال هــم له 
ــادة أصواته االنتخابية وان  ســوى زي
أوضــاع البلد تأتي في مراحل متأخرة 
من اهتمامه.. يحاول استغالل سخط 
الناس بسبب كارثة األمطار من خالل 
استجواب رئيس الوزراء بعد أن سحب 
استجوابه السابق.. الكارثة أكبر من 

جميع األجهزة وهي قدر غالب.. 
عايزين جنازة ويشبعوا فيها رقص!!

بني السطور

ربيع �صكر

فيما أعلن النائب شعيب املويزري عن تقدميه استجوابا 
لسمو رئيس مجلس الـــوزراء الشيخ جابر املبارك من 
محور واحد يتعلق بـ»فشل وزارات الدولة وإداراتها في 

إدارة الكوارث ومواجهة األزمات«. 
فقد أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن تسلمه أمس 
استجوابا مقدما من النائب شعيب املويزري لسمو رئيس 
مجلس الــوزراء الشيخ جابر املبارك يتكون من محور 
واحد هو فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث 
ومواجهة األزمـــات مشيرا الــى أنــه ســيــدرج فــي جــدول 

أعمال جلسة 27 اجلــاري وفقا للمادة 135 من الالئحة 
الداخلية«.

ــح الغامن انــه من املمكن مناقشة االستجواب  وأوض
بجلسة الــيــوم أو غــدا األربــعــاء فــي حالة االستعجال 
وموافقة املستجوب )من وجه اليه االستجواب( واملجلس 
وذلك وفق الالئحة الداخلية للمجلس. وزاد الغامن انه إذا 
لم يقدم طلب استعجال االستجواب فسيكون مدرجا على 

جدول أعمال جلسة 27 نوفمبر اجلاري.
وقال الغامن” جدول أعمال جلسة اليوم مت توزيعه، 
لكن ممكن إضافة االستجواب على جدول أعمال اجللسة 

في حال قدم طلب ملناقشة االستجواب ويحتاج ذلك إلى 
موافقة املستجوب وهــو سمو رئيس مجلس الـــوزراء 
واملجلس على غرار املتبع في احلاالت السابقة مبا يتوافق 

مع الالئحة الداخلية ملجلس األمة«.
وبــني أن املـــادة 135 مــن الالئحة تقول “ ال يناقش 
ــك فــي غير حالة  ــام وذل ــرور 8 أي االســتــجــواب إال بعد م
االستعجال مبوافقة املستجوب واملجلس وبالتالي 
مناقشته حتتاج إلــى قــراريــن مــن سمو رئيس مجلس 

الوزراء واملجلس«.

تشكيل فرق فنية حلصر أضرار البنية التحتية في مدينة »صباح األحمد«

بوشهري: الميكن تعريض حياة املواطنني للخطر  أو التهاون بحقوقهم
أكــدت وزيــر الــدولــة لــشــؤون اإلسكان 
ووزير الدولة لشؤون اخلدمات الدكتورة 
جــنــان بــوشــهــري أن حــقــوق املــواطــنــني ال 
ميكن الــتــهــاون بها أو القبول بتعريض 
ــوء تنفيذ  ــى اخلــطــر نتيجة س حياتهم ال

الشركات لعقود البنية التحتية.  وأضافت 
أنه ستتم محاسبة املسؤولني في املؤسسة 
إذا ثبت تراخيهم وتقصيرهم في متابعة 
األعمال اإلنشائية سواء كانوا من القيادات 
أواملــوظــفــني، مبينة أن املؤسسة بدورها 

ــراءات داخلية لتشديد الرقابة  ستتخذ إج
على تنفيذ العقود املستقبلية وتفعيل 
اللوائح جتاه الشركات املتعثرة في تنفيذ 
املشاريع أو التي لم تسلمها وفق اشتراطات 
التعاقد. وأعلنت تشكيل فرق فنية حلصر 

األضرار التي تعرضت لها البنية التحتية 
في )مدينة صباح األحمد( السكنية جراء 
األمطارالغزيرة والسيول التي شهدتها 

البالد.

أعلنت كتائب عز الدين القسام اجلناح العسكري 
حلركة )حــمــاس( أمــس إفــشــال عملية صهيونية 
كبيرة جليش االحتالل داخل قطاع غزة خالل ليلة 

االحد وادت الى استشهاد سبعة فلسطينيني.
وقالت الكتائب في بيان صحافي »اننا نعلن 
افشال مخطط صهيوني عدواني كبير استهدف خلط 

األوراق ومباغتة املقاومة وتسجيل إجناز نوعي« 
محملة تل ابيب املسؤولية الكاملة عن »اجلرمية 
اخلطيرة وتبعاتها«. وتعهد البيان بعدم السماح 

للمحتل استباحة الشعب الفلسطيني وارضه.

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان عن 
رفضه إجراء تقسيمات “سايكس بيكو” جديدة في 
املنطقة، داعًيا إلى مكافحة التنظيمات اإلرهابية مثل 

»داعش« و»بي كا كا« و»غولن«.
واعتبر الرئيس أردوغـــان أن ذلــك ما يقتضيه 
االحترام، الذي تبديه تركيا، جتاه جيرانها وأمن 

األمم األوروبية التي يتواجد بينها األتراك.
ــــان، لصحيفة  ــك فــي مــقــال كتبه أردوغ ــاء ذل ج
“لو فيغارو” الفرنسية، مبناسبة الذكرى املئوية 
النتهاء احلرب العاملية األولى. وأشار أردوغان إلى 

احتضان العاصمة الفرنسية باريس 

150 شخصًا في معارك بني املتمردين والقوات املوالية للحكومة في احلديدة مقتل 

بومبيو:  وقت التفاوض على وقف 
القتال في اليمن.. قد حان

فيما ُقتل نحو 150 شخصا بينهم مدنيون خالل 
الساعات الـ24 املاضية في املــعــارك بني القوات 
املوالية للحكومة اليمنية واملتمردين احلوثيني في 
مدينة احلديدة غرب اليمن، حسب ما أعلنت مصادر 

عسكرية وطبية لوكالة فرانس برس االثنني.
وقال مصدر عسكري من القوات املوالية للحكومة 

املدعومة من التحالف العسكري بقيادة السعودية، 
إن احلوثيني جنحوا في صــدّ هجوم واســع مساء 
األحد من اجلهة اجلنوبية ومتكنوا من وقف تقدم 

القوات نحو ميناء احلديدة.

اإلنشائية األعمال  متابعة  في  وتقصيرهم  تراخيهم  ثبت  إذا  »السكنية«   مسؤولي  محاسبة 

لضمان احملافظة على مستوى األداء ورفع الكفاءة القتالية 

»اجليش« ينفذ مترين »لؤلؤة الغرب 
2018« بالتعاون مع قوات فرنسية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أمس بدء مترين 
)لؤلؤة الغرب 2018( الذي ينفذه اجليش الكويتي 
بالتعاون مع القوات الفرنسية الصديقة ويستمر 

حتى 30 نوفمبر اجلاري.  
 وقــالــت الــــوزارة فــي بيان صحافي إن مترين 
)لؤلؤة الغرب 2018( من التمارين الدورية التي 

ــوات الفرنسية  ــق تنفذ بــني اجلــيــش الكويتي وال
لالرتقاء مبستوى األداء واجلاهزية القتالية للقوات 

املشاركة بالتمرين.
وأكــد البيان أن التمرين يأتي لتعزيز أوجــه 

التعاون املشترك بني اجليش 
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