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مناقشة االستجوابات بعد انتخاب أمني السر واملراقب باجللسة االفتتاحية 

عودة اجلناسي وعدم إسقاط عضوية 
النواب والعفو اخلاص في الطريق

عودة اجلناسي وعدم إسقاط عضوية 
النواب والعفو اخلاص مؤشرات إيجابية 
على انفراج األزمــة الداخلية.. إنسانية 
الوالد القائد وعفوه فعل الرجال العظام.. 
في مثل هذه الظروف العاملية واإلقليمية 
احلرجة ما أحوجنا إلى ترتيب جبهتنا 

الداخلية ملواجهة التحديات..
»هذا اهو الكويتي«!!!

بني السطور

ربيع �صكر  

كشفت مصادر برملانية مطلعة ان اجتماعا بني قطب 
برملاني ونائبني مــن الــنــواب اإلصــاحــيــني بديوانية 
ــود تطمينات حكومية حملها  احدهما انتهى الــى وج
القطب البرملاني بحدوث انفراجة في امللفات الساخنة 
التي تعترض طريق السلطتني وأبرزها اعادة اجلناسي 
وعضوية النائبني جمعان احلربش ووليد الطبطبائي و 

العفو عن محكومي دخول املجلس .

سمو األمير: جائزة محافظي البنوك املركزية 
األعلى تقييمًا تعكس مكانة الكويت العاملية

أشـــاد صــاحــب السمو أمــيــر الباد 
الشيخ صباح األحــمــد بحصول بنك 
الكويت املركزي على جائزة محافظي 
البنوك املركزية األعــلــى تقييما على 
مستوى العالم والتي منحت من قبل 

مجلة )غلوبال فاينانس( األميركية.
 وأشــار سموه خال استقباله أمس 
محافظ البنك املركزي الدكتور محمد 
الــهــاشــل، حيث أهـــدى ســمــوه جائزة 
محافظي البنوك املركزية األعلى تقييما 
على مستوى العالم والتي منحت من 
قبل مجلة )غلوبال فاينانس( األميركية 
ـــاًزا لــدولــة الكويت  إلــى أنــه ميثل إجن

ويعكس مكانتها العاملية.
وكانت مجلة )غلوبال فاينانس( 
األميركية قد كرمت في الثالث عشر من 
أكتوبر اجلاري محافظ ورئيس مجلس 

ادارة بنك الكويت املــركــزي الدكتور 
محمد الهاشل ضمن محافظي البنوك 
املركزية األعلى تقييما على مستوى 
العالم والذين بلغ عددهم هذا العام 10 

محافظني.
 وأقــيــم حفل الــتــكــرمي على هامش 
فعاليات االجتماعات السنوية املشتركة 
للبنك وصندوق النقد الدوليني املنعقدة 
حاليا فــي جــزيــرة بالي بإندونيسيا 
حيث تصدر املجلة في تقريرها السنوي 
منذ عــام 1994 أداء محافظي البنوك 
املركزية في 85 دولة رئيسية باالضافة 
الى االحتاد األوروبــي والبنك املركزي 
لــشــرق الــكــاريــبــي وبــنــك دول وســط 
ــدول غرب  أفريقيا والبنك املــركــزي ل

أفريقيا.

وفد أمني مصري في غزة إلجراء مباحثات مع قادة حماس

استشهاد شاب فلسطيني في اخلليل

جنود االحتال بجانب جثة الشهيد الفلسطيني

قلد كوكبة منهم رتبهم اجلديدة

اجلراح لضباط اجليش:
ضعوا مصلحة الوطن 

والدفاع عنه نصب أعينكم
تفضل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير 
الدفاع باإلنابة الفريق ركن متقاعد الشيخ خالد اجلــراح ، 
بنادي ضباط اجليش صباح أمس، بتقليد كوكبة جديدة من 
الضباط رتبهم، وذلك بعد صدور املرسوم األميري بتوليتهم 

ضباطاً باجليش الكويتي.

دعا إلى إقرار البديل اإلستراتيجي للرواتب وحماية 
املواطنني بالقطاع اخلاص

الدالل : ضغوط خارجية من دول عربية 
وأجنبية لتعطيل عملية التكويت 

ربيع �صكر

أكــد عضو جلنة االحــال وأزمــة 
ــة الــنــائــب  ــي ــان ــرمل ــب ــف ال ــي ــوظ ــت ال
ـــدالل ان اللجنة  ناقشت  محمد ال
أمس مسودة تقريرها عن البطالة 
والتكويت بعد اجتماعات خلصت 
الى فشل احلكومة في ادارة هذا امللف 

وعدم تزويد اللجنة باألرقام، وعدم 
وجود رؤية لتوظيف الكويتيني في 
القطاع اخلاص الذي أصبح طاردا 
للكويتيني ولذلك يتجه الكويتيون 

الى العمل في القطاع احلكومي

وصل وفد أمني مصري مجددا 
أمس ، إلى قطاع غزة، وذلك إلجراء 
مباحثات مع قيادة حركة حماس، 
فيما تعد هــذه ثالث زيـــارة لوفد 
أمني مصري إلى القطاع منذ يوم 

الثاثاء املاضي.
ودخل الوفد إلى غزة عبر معبر 
بيت حــانــون )إيــــرز(، اخلاضع 
للسيطرة اإلسرائيلية، وكــان في 
استقباله مسؤولون أمنيون من 

حركة حماس.
وأعلن مسؤولون في حماس أن 
رئيس جهاز املخابرات املصرية 
عباس كامل، سيزور قطاع غزة 
قريبا، بعد أن كان مقررا زيارته 

اخلميس املاضي، ومت تأجيلها.

وزير الطاقة السعودي: النضمن
100 دوالر عدم ارتفاعه  فوق ال� 

أسعار النفط ترتفع بسبب 
قرب سريان العقوبات 
األميركية على إيران

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، امس ، إنه ال ميكن 
أن يعطي ضمانا بأال يرتفع النفط فوق 100 دوالر للبرميل.
وأشــار الفالح إلى أن السعودية ال تنوي فرض حظر نفطي 
على املستهلكني الغربيني على غرار ما حدث عام 1973 وإنها 

ستفصل النفط عن السياسة.

»األشغال«: مت التعامل مع الشكاوى نتيجة تراكم املياه

غرق الشوارع باألمطار يثير 
غضب النواب 

ربيع �صكر و كونا

ـــدد مــن نــــواب الــدائــرة  عــبــر ع
اخلامسة عن استيائهم من جتمع 
مياه األمــطــار فــي مناطق الــدائــرة 
وعــدم تصريفها ، وطالبوا وزير 
االشغال حسام الرومي مبحاسبة 

املسؤولني عن ذلك .
و أكــدت وزارة االشغال العامة 
امس انه مت التعامل مع الشكاوى 
الناجتة عن تراكم مياه االمطار في 

بعض مناطق الباد.
وقالت الوزارة في بيان صحافي 
انــه نتج عــن موجة األمــطــار التي 
تعرضت لها الــبــاد الــيــوم والتي 
مليمتر   14.50 نسبتها  بلغت 
بالساعة تراكم لكميات من املياه فى 
بعض مناطق الباد وذلــك نتيجة 

الجنراف مخلفات األشجار 

سمو األمير يتسلم من الهاشل جائزة محافظي البنوك املركزية )طالع صفحة 2(

امللك سلمان يأمر بإعادة العالوة السنوية ملوظفي الدولة

خادم احلرمني وولي العهد يعزيان أسرة خاشقجي
أعرب خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود عن بالغ تعازيه ومواساته ألســرة وذوي الفقيد 
جمال خاشقجي رحمه الله. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه 
خادم احلرمني الشريفني بابن الفقيد صاح جمال خاشقجي، 

حسبما أوردته وكالة األنباء السعودية »واس«.
وقد عبر صاح خاشقجي عن عظيم شكره خلادم احلرمني 

الشريفني على مواساته لهم في الفقيد.
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