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أراض من الضفة :اعتداء خطير وصارخ على حقوق الفلسطينيني
دانت عزمه ضم ٍ

الكويت« :إعالن نتانياهو» ..باطل
«الخليجي» يطالب مجلس األمن الدولي بموقف حاسم لحماية الشعب الفلسطيني
السعودية تدعو إلى اجتماع إسالمي طارئ األحد ملواجهة التصعيد اإلسرائيلي

جمعية البيئة ترفض اتهامها
بـ «التطبيع مع إسرائيل»

ع ��واص ��م – ال� ��وك� ��االت :اث� ��ار اع� ��ان رئ �ي��س ال � ��وزراء
االسرائيلي بنيامني نتانياهو نيته ضم أراض من
الضفة الغربية املحتلة الى السيادة االسرائيلية في
ح��ال ف��وزه باالنتخابات املقبلة موجة من الغضب
ف��ي ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،ح�ي��ث اك ��دت ال�ك��وي��ت أن م��ا قد
يسفر عنه هذا االعان سيكون «باطا وال يرتب أي
آث��ار قانونية تمس الحقوق املشروعة والتاريخية
للشعب الفلسطيني» فيما طالب مجلس التعاون
الخليجي مجلس األم ��ن ال��دول��ي ب�ح�م��اي��ة الشعب
الفلسطيني ودع��ت السعودية ال��ى اجتماع ط��ارئ
ملنظمة التعاون االسامي(....طالع ص.)18
وأع� ��رب م �ص��در م �س��ؤول ف��ي وزارة ال�خ��ارج�ي��ة عن
ادانة واستنكار الكويت و«بأشد العبارات» ما أعلن
عنه رئيس ال��وزراء االسرائيلي بنيامني نتانياهو
ح��ول عزمه ضم أراض من الضفة الغربية املحتلة
عام  1967حال فوزه في االنتخابات القادمة .وأكد

ن �ف��ت ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة م��ا اش �ي��ع ح��ول
تطبيعها م��ع ال�ك�ي��ان الصهيوني وال �ت��ي تشير ال��ى توجه
بعض مؤسسات املجتمع املدني الكويتية الى التطبيع مع
الكيان الصهيوني.
واوض �ح��ت ف��ي ب�ي��ان لها ان املجتمع امل��دن��ي الكويتي كان
وال ي��زال متضامنا م��ع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا
وان��ه ليسوؤنا ان ترتفع اصابع االتهام في وج��وه اعضاء
الجمعية املتطوعني الذين لم يتوانوا يوما في اداء مهامهم
االدبية والبيئية .وعما يثار عن تطبيع الجمعية مع الكيان

عباس يهدد بإنهاء جميع
«االتفاقات وااللتزامات»

ِّ
األمم املتحدة تحذر
من تدمير السالم

رام الله  -الوكاالت :هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس
س�ل�ط��ات االح �ت��ال اإلس��رائ �ي �ل��ي ب��إن �ه��اء ج�م�ي��ع االت �ف��اق��ات
امل��وق�ع��ة معها اذا م��ا ق��ام��ت بتنفيذ خططها االستيطانية
على األراضي الفلسطينية .جاء ذلك في تصريح صحافي
للرئيس الفلسطيني تعقيبا على إع��ان رئ�ي��س حكومة
االحتال اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو أنه سيقوم ببسط
السيادة اإلسرائيلية على غور األردن وشمال البحر امليت
وعدد من املستوطنات حال فوزه باالنتخابات اإلسرائيلية.
وقال عباس إنه «إذا نفذ الجانب اإلسرائيلي فرض السيادة
اإلسرائيلية على غور األردن وشمال البحر امليت وأي جزء
من األراض��ي الفلسطينية املحتلة ع��ام  1967ف��إن «جميع

ع��واص��م – ال ��وك ��االت :وص ��ف م�ك�ت��ب األم� ��ني ال �ع��ام ل��أم��م
امل� �ت� �ح ��دة ،أن �ط��ون �ي��و غ ��وت �ي ��ري ��س ،خ �ط��ط رئ� �ي ��س ال � � ��وزراء
االسرائيلي بنيامني نتانياهو والتي تحدث فيها عن ضم
ك��ام��ل أراض��ي غ��ور األردن والضفة الغربية ال��ى اسرائيل
اذا ما أعيد انتخابه في  17سبتمبر الحالي ،بأنها «مدمرة
لعملية ال �س��ام» .فيما ح��ذر االت �ح��اد األوروب� ��ي أم��س من
أن تعهد نتانياهو بضم غ��ور األردن ف��ي الضفة الغربية
املحتلة ي�ق��وض ف��رص ال�س��ام ف��ي املنطقة .وق��ال االت�ح��اد
األوروب��ي انه لن يعترف بأي تغيير في حدود اسرائيل لم
يتفق عليه الطرفان .وفي أنقرة قال وزير الخارجية التركي
مولود جاويش أوغلو ،في تغريدة له على تويتر ،ان اعان

كتب عبداهلل جاسم

02#

02#

طفل فل�سطيني ينظر �إىل حمتليه �ملدججني بال�سالح وهم يهجرون ذويه جمدد�ً من م�ساكن �إيو�ء مولتها �أوروبا يف قرية يطا باخلليل
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(�أ .ف .ب)

 6.3مليارات دينار إجمالي اإليرادات ..و«املالية» :البيانات ال تعكس الواقع بشكل دقيق

 5.6مليارات دينار مصروفات الحكومة في  4أشهر
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السفير اإليراني :سمو
األمير يبذل جهود ًا حكيمة
الستتباب األمن في الخليج

احتياطي األجيال  630مليونًا و«الرأسمالي» اقترب من نصف مليار دينار
أكبر تراجع للبورصة في 2019
كتب عمر أبوالفتوح

فقدت القيمة السوقية الرأسمالية للبورصة  692مليون دينار
خ��ال ج�ل�س��ة واح� ��دة لتستقر ال�ق�ي�م��ة ال�س��وق�ي��ة ع�ن��د مستوى
 33.266مليار دينار مقابل  33.95مليارًا أول أمس ،فيما فقدت
القيمة السوقية للبنوك  337مليون دينار بالغة  19.67مليارًا من
مستواها البالغ  20.19مليارًا تمثل  48.7في املئة من إجمالي
خسائر السوق( .طالع ص )09
وقد تراجعت القيمة السوقية الرأسمالية لشركات االستثمار من
مستوى  2.7مليار إلى  2.6مليار ،فيما تراجعت القيمة السوقية
الرأسمالية ألسهم ال�ش��رك��ات العقارية م��ن  2.1مليار إل��ى 1.9
مليار دينار .وق��د شهدت البورصة أكبر وتيرة تراجع لها في
 ،2019حيث أنهت املؤشرات تداوالتها متراجعة بشكل جماعي،
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مشاريع الشمال تؤجل املخطط
الهيكلي الرابع إلى مايو 2020
كتب محمد المملوك

ارج��أت لجنة متابعة املخطط الهيكلي الرابع مناقشاتها خال
اجتماعها ال��ذي عقد أم��س ف��ي املجلس ال�ب�ل��دي إل��ى ال�ث��ان��ي من
اكتوبر القادم بسبب تأخير وصول ملف مشاريع الشمال وعدم
تسلمها ال�ت�ص��ور ال�ك��ام��ل ح��ول مدينة ال�ح��ري��ر وال �ج��زر وكذلك
مخططات امل�ش��اري��ع ال�ت�ج��اري��ة واالس�ت�ث�م��اري��ة وامل�ن��اط��ق ال�ح��رة
ومواقع ترانزيت النقل بالعبور ومحطاتها وكل ما هو مقرر من
مشاريع تخص تنمية التجارة الدولية( .طالع ص )09
وكشفت مصادر ذات صلة ل� «النهار» أن اللجنة لم تتمكن من
تقديم مقترحاتها ب�ش��أن مشاريع امل��دن االق�ت�ص��ادي��ة وال�ج��زر
ومشاريع البنى التحتية للمناطق الجديدة بسبب ع��دم وج��ود
اي ن �م��اذج او مخططات يمكن مناقشتها م��ا سيعطل ان�ج��از
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كتب حسام رجب

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة املالية عن أن اجمالي
مصروفات الحكومة خال  4األشهر املمتدة من أبريل وحتى
نهاية يوليو من العام املالي  2020/2019بلغت  5.6مليارات
دي �ن��ار ،ف�ي�م��ا ح�ق�ق��ت امل�ي��زان�ي��ة اي � ��رادات بقيمة  6.3م�ل�ي��ارات
دي�ن��ار .وق��د حققت امليزانية فائضًا ق��دره  44.7مليون دينار
بعد استقطاع احتياطي األجيال القادمة البالغ  630مليونًا.

(طالع ص )09

ووفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة املالية لشهر يوليو،
فقد شهدت فترة ال�  4أشهر املنتهية من العام املالي الحالي
 2020/2019تحصيل اي � ��رادات نفطية ق��دره��ا  5.8م�ل�ي��ارات
دينار تمثل  41.9باملئة من اجمالي املقدر في امليزانية البالغ
 13.86مليارًا ،فيما بلغت الضرائب والرسوم املحصلة 211.3
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ت�م�ث��ل  36.7ب��امل �ئ��ة .وخ ��ال  4أش �ه��ر املنتهية
م��ن ال�ع��ام امل��ال��ي ال�ح��ال��ي  ،2020/2019تمكنت الحكومة من
ت�ح�ص�ي��ل اي� � ��رادات غ �ي��ر ن�ف�ط�ي��ة ب�ل�غ��ت  495.6م �ل �ي��ون دي �ن��ار
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الخروج بـ«البيجامة»
ممنوع ..ومن السيارة
ال «تتفل»
قدم النائب ماجد املطيري اقتراحا بقانون الى مجلس االمة
بشأن حماية القيم واآلداب وال ��ذوق ال�ع��ام بحيث يلتزم كل
شخص على األراضي الكويتية سواء أكان مواطنا أو مقيما
بمراعاة الذوق واآلداب العامة وعدم اتيان أي عمل أو قول من
شأنه تهديد األمن املجتمعي أو اإلخال بالعادات والتقاليد
أو السخرية منها.
ون��ص ال�ق��ان��ون على ان يتقيد ك��ل م��ن ي��رت��اد األم��اك��ن العامة
بالقيم وال�ع��ادات والتقاليد والثقافة السائدة ل��دى املجتمع
الكويتي ومنها على سبيل امل�ث��ال ال ال�ح�ص��ر ،ع��دم الظهور
في األماكن العامة بزي أو لباس يحمل ص��ورا أو اشكاال أو
عبارات تسيء الى ال��ذوق العام وتخل ب��اآلداب العامة ،وعدم
التلفظ ب��أل�ف��اظ خ��ادش��ة للحياء ول�ك��رام��ة األش �خ��اص ،وع��دم
ال�ظ�ه��ور ف��ي األم��اك��ن ال�ع��ام��ة ب�م��اب��س داخ�ل�ي��ة أو م��ا يسمى
«بيجامة النوم» .واوجب املقترح كذلك عدم الكتابة أو الرسم
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الكويت نموذج للتعايش
والتسامح وحريصون على
إقامة عالقات جيدة مع دول
المنطقة
ال عالقة لنا بملف «البدون»..
شأن كويتي داخلي

05#

وكيل الداخلية لرجال األمن:
عالجوا االختناقات المرورية
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