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حشود نسائية نظمت وقفة احتجاجية في ساحة اإلرادة مطالبة بالقصاص العادل

من التالية؟ .. أعدموا قاتل فرح

اقتراح النائب مساعد العارضي برفع الرسوم 
على األراض��ي الفضاء في املناطق السكنية ليس 
في محله ، م��اك ه��ذه القسائم من التجار الذين ال 
جتبرهم الرسوم على البيع وسوف يحملون الزيادة 
على سعر البيع، احلل األمثل هو زي��ادة املعروض 
فتنخفض األسعار، ما سبب تأخر الدولة في فتح 
مناطق جديدة تكفي جميع طلبات اإلسكان وتزيد ؟  
األراضي موجودة واالمكانيات متوفرة،  فما املانع 

من تلبية احتياجات املواطنني للسكن؟

بني السطور

�صمري خ�رض

توافدت أمس حشود نسائية إلى ساحة اإلرادة 
للمشاركة في اعتصام من التالية؟ احتجاجا على 
جرمية »صباح السالم« التي راحت ضحيتها احدى 
املواطنات ، وشهد االعتصام تواجدا ومشاركة 
من أه��ل الفقيدة.  وطالبت املعتصمات بقوانني 
حلماية النساء من العنف والتحرش، مؤكدات على 

ضرورة القصاص العادل من القاتل . وتواجد في 
االعتصام عدد من النواب ، حيث قال النائب عبدالله 
املضف: لن نقبل بغير القصاص العادل وسنحاسب 
املقصرين.. ولن نتردد في أداء دورنا إلعادة احلق 

إلى أهله.
بينما قال النائب مهند الساير: سنطالب بإنشاء 
إدارة مؤقتة حلماية الضحايا ب��إش��راف وزارة 

الداخلية حلني إقرار قانون حماية الضحية.
وشدد النائب عبدالعزيز الصقعبي على ضرورة 
تفعيل ال��دور املجتمعي في زرع القيم في نفوس 
األبناء والبنات إلى جانب تصحيح واقع تشريعي 
باإلضافة إلى تشكيل جلنة حتقيق تقدمت بها عبر 
رسالة واردة باجللسة القادمة بضرورة النظر في 

جرمية  صباح السالم حتديداً.
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نساء حول الرسول

تزوجت   ... عميس  بنت  أسماء 
ثالثة من املبشرين باجلنة
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ح���دث ف���ي رم��ض��ان 

وفاة أم املؤمنني السيدة خديجة 
رضي الله عنها
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20 مرشحًا ل� »تكميلية اخلامسة«  

احد املرشحني خال تقدمي اوراقه امس

ت��ق��دم ث��اث��ة مرشحني 
ام���س إل���ى إدارة ش��ؤون 
االنتخابات التابعة لوزارة 
الداخلية بطلبات ترشح 
ل��ان��ت��خ��اب��ات البرملانية 
التكميلية ع���ن ال���دائ���رة 
اخلامسة )2021( وذلك في 
ثامن أيام فتح باب الترشح.
وامل��رش��ح��ون ه��م محمد 
ح��س��ني ال��ع��ج��م��ي وأح��م��د 
ج���دي العتيبي وسلمان 
مبارك الشقير ليرتفع بذلك 
عدد املتقدمني منذ فتح باب 
ال��ت��رش��ح ي���وم اخلميس 
املاضي إلى 20 مرشحا مع 
تسجيل حالة تنازل ألحد 
امل��رش��ح��ني ع���ن ال��ت��رش��ح 

لانتخبات التكميلية. 

 16 األردن.. اإلفراج عن 
متهمًا بقضية »الفتنة«

اعلنت نيابة أمن الدولة األردنية امس إنه مت اإلفراج عن 16 
من املوقوفني في األح��داث األخيرة، التي باتت تعرف بقضية 

الفتنة وذلك بعد توجيهات العاهل األردني امللك عبدالله الثاني
واش��ار النائب العام حملكمة أمن الدولة القاضي العسكري 
العميد حازم املجالي أنه في ما يتعلق باملتهمني »باسم عوض 
الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد« لم يتم اإلفراج عنهما، 
ارتباطاً باختاف أدوارهما وتباينها والوقائع املنسوبة إليهما 
ودرج��ة التحريض، التي تختلف عن بقية املتهمني الذين مت 

اإلفراج عنهم.ڈ

»نزاهة«: ملف ضيافة احلج 
مازال قيد التحقيق

أعلنت الهيئة العامة ملكافحة الفساد أنها ما زالت تدرس ملف 
ضيافة احلج ملوسم العام 2018، ولم يتم إحالته حتى اآلن 

للنيابة العامة.
وك��ان قطاع كشف الفساد في الهيئة قد تولى التحقق من 
شبهات االعتداء على املال العام من قبل بعض املسؤولني وما زال 

التحقيق مستمرا في هذا امللف.
 وبينت الهيئة أنها ستواصل العمل على الدراسة املفصلة 
للشبهات املثارة في هذا امللف وفقا لإلجراءات القانونية املتبعة 

فى القانون والائحة.

قصف سوري-
إسرائيلي متبادل

فيما أعلن جيش االحتال اإلسرائيلي عن إط��اق صافرات 
اإلنذار«دميونا« في قرية بالقرب من املفاعل النووي املوجود 
باملنطقة. ذكرت وكالة األنباء السورية »سانا« أن أربعة جنود 
جرحوا خ��ال تصدي دف��اع��ات اجل��و السورية فجر اخلميس 

لعدوان إسرائيلي بالصواريخ في محيط العاصمة دمشق.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري القول في بيان إنه »بحوالي 
الساعة 1.38 فجرا نفذ العدو اإلسرائيلي عدوانا جويا برشقات 
من الصواريخ من اجتاه اجلوالن السوري احملتل ، ما أدى إلى 

جرح أربعة جنود ووقوع بعض اخلسائر املادية«.  

»الكاراكال« تدخل
25 اجلاري اخلدمة 

قام سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء مساء 
امس االول بزيارة إلى الرئاسة العامة للحرس الوطني، وقال 
سموه في كلمة باملناسبة ان احل��رس الوطني ك��ان منذ اليوم 
األول لألزمة الصحية خير سند وعون لنا في الفريق احلكومي. 
وخال كلمته أشار وكيل احلرس الوطني الفريق ركن مهندس 
هاشم عبدالرزاق الرفاعي الى أن طائرات الكاركال في طريقها من 
جمهورية فرنسا الصديقة إلى دولة الكويت الستقبالها ودخولها 
اخلدمة في 25 ابريل اجلاري ضمن منظومة التسليح في احلرس 
الوطني في إط��ار مشروع الطيران العمودي لتنفيذ مهام نقل 
القوات والبحث واإلنقاذ واإلخاء الطبي السريع إلسناد أجهزة 

الدولة في الطوارئ واألزمات.

 املعتصمات طالنب بقوانني حلماية املرأة من التحرش والعنف

»اخلط األخضر« حتذر من 
ارتفاع امللوثات املسرطنة

أعلنت جماعة اخلط األخضر البيئية أن أجواء الكويت حالياً 
ملوثة، مشيرة إلى وصول التلوث إلى الفئة الرابعة وهو مستوى 

غير صحي ألفراد املجتمع.
ورص��دت اخلط األخضر ارتفاع للجسيمات الدقيقة قياس 
»pm 2،5« وه��ي ملوثات مسرطنة ال ت��رى بالعني املجردة 

وأصغر من الغبار.
كما أشارت إلى أن الهيئة العامة للبيئة هي املسؤولة قانوناً 

عن عاج مشكلة تلوث الهواء.

»الداخلية«: 
احذروا بلوك 
عدم الوصول

نوهت اإلدارة العامة للعاقات 
واإلع��ام األمني في وزارة الداخلية 
بأنه لتفادي وضع »بلوك« على طلب 
اخل��روج وق��ت احلظر، يتوجب على 
صاحب التصريح عند الوصول إلى 
اجلهة املطلوبة تأكيد ال��وص��ول من 

.»CurfewPermits« خال تطبيق
وقالت ال���وزارة: التطبيق سيقوم 
مب��ق��ارن��ة م��وق��ع ال��ش��خ��ص صاحب 
التصريح مع موقع اجلهة املوجودة 
في التصريح، وف��ي حالة االختاف 
سيمنع الشخص من احلصول على أي 
تصريح مستقباً، باإلضافة لتعرضه 

للمساءلة القانونية.
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