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أكد أن الكويت عملت بشكل دؤوب على إيجاد حلول مناسبة لها

الجار اهلل :األزمات أنهكت املنطقة العربية

األوضاع في الخليج تستوجب ضبط النفس واحترام القانون الدولي
الحل السياسي هو السبيل
األمثل ملعالجة األزمة
اليمنية

العفاسي استقبل السفير األميركي

ال حل عسكريًا للوضع
في سورية والبد من
استئناف العملية السياسية
أكل للد نللائللب وزي ل للر ال لخللارج ليللة خللالللد ال لجللارال لللله ان
اللكللويللت اول للت خ للالل علضللويلتلهللا غليللر الللدائ لمللة في
ملجللللس األم للن «ج للل اهلتلمللاملهللا» فللي دع للم ونلصللرة
القضايا العربية.
ج للاء ذل للك فللي كلللمللة ل لل لجللارال لللله ل للدى تللرؤسلله وفللد
الكويت امام الدورة العادية ( )152لمجلس جامعة
الدول العربية على المستوى الوزاري.
وقللال ان الكويت «عملت بشكل دؤوب على ايجاد
ح للللول ملنللاسلبللة ل للألزم للات ال لتللي ان له لكللت منطقتنا
العربية ونالت من امنها واستقرارها وازدهارها».
واشار في هذا السياق الى ان القضية الفلسطينية
«ت لصللدرت سلم اولللويللاتلنللا واهلتلمللاملنللا» الفلتللا الى
ان مجلس األمللن استضاف في فبراير  2018خالل
رئللاسللة ال لكللويللت للللملجللللس الللرئ ليللس الفلسطيني
مل لحل لم للود ع ل لبل للاس .واضل ل ل للاف ان الل لك للوي للت ت لقللدمللت
بمشروع قرار لحماية المدنيين الفلسطينيين في
يللونليللو  2018وطلللبللت علقللد عللدة جلللسللات لمجلس
األم للن «ت لحللت بلنللد مللا يلسلتلجللد مللن اع لمللال» لبحث
تداعيات عدد من التطورات.

انتهاكات إسرائيل
واوض ل للح ان ملنلهللا قل للرار االدارة االم ليللرك ليللة بنقل
س لفللارت لهللا ال للى ال لقللدس وال لم لجللازر ال لتللي ترتكبها
اس للرائ لي للل ض للد ال لم لت لظللاهللريللن اللفلللسلطليلنليليللن في
مل لسل لي للرات ال ل لعل للودة ال ل للى ج للان للب ع لقللد اج لت لمللاعللات
بصيغة «آريللا» لتسليط اللضللوء على حالة تنفيذ
القرار ( )2334وعلى المستوطنين والمستوطنات
االسرائيلية.
ولفت الى ان مواقف الكويت في مداوالت المجلس
ون لتللائ لجلله «ارت ل لك ل للزت ف للي ال لتللأك ليللد ع للللى مللوقلفلهللا
الثابت والراسخ تجاه نصرة القضية الفلسطينية

استقبل وزيللر اللعللدل وزيللر الللدولللة لشؤون
مجلس األمللة المستشار د .فهد العفاسي
فللي مكتبه بالهيئة العامة للشللؤون القصر
س لف ليللر الل للواليل للات ال لم لت لحللدة لل للدى ال لكللويللت
لللورانللس سيلفرمان بمناسبة انتهاء فترة
ً
عمله سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأش ل للار ال لع لفللاسللي خل للالل ال لل لقللاء الل للى عمق
خالد اجلاراهلل مدليا ً بت�رصيحه لو�سائل الإعالم

وال لم لت لم لثللل بل لض للرورة ح للل ال لق لض ليللة وفل للق ق ل للرارات
اللشللرعليللة الللدولليللة وم لبللادرة ال لسللالم اللعللربليللة وفللي
حللق الشعب الفلسطيني باقامة دوللتلله المستقلة
وعاصمتها القدس الشرقية».
وفيما يتعلق بالوضع في اليمن قال الجار الله ان
مللواقللف الكويت فللي مللداوالت المجلس ومنتجاته
تركزت بالدفاع عن مصالح اليمن الشقيق ودول
التحالف العربي والتأكيد على ان الحل السياسي
«هو السبيل األمثل لمعالجة تداعيات هذه األزمة».
واش ل للار ال للى ان ال لحللل ال لس ليللاسللي االم لثللل «اللملبلنللي
ع للللى ال لمللرج لع ليللات ال ل لث للالث ال لم لع لت لمللدة وق ل ل للرارات
مجلس األم للن ذات اللصللللة السليلمللا ال لقللرار ()2216
اضللافللة لللدعلملنللا ل لقللرارات مجلس األم للن ( )2451و
( )2452اللتللي صللادقللت على (اتفاقية ستوكهولم)
بعناصرها الثالثة».
وقال الجار الله «في هذا الصدد تعرب بالدي عن
بللالللغ قلقها مللن ال لت لطللورات األخ ليللرة اللحللاصللللة في
اليمن والتي ال تصب في مصلحة امنه واستقراره
ودعم دولة الكويت للجهود الخيرة التي تقوم بها
المملكة العربية السعودية الشقيقة لجمع األطراف
اليمنية عللللى طللاولللة ال لحللوار مللع االرت ليللاح للبيان
الذي صدر الجتماع جدة عن تلك األطراف».
الملف السوري
وعن الوضع في سورية اكد الجار الله ان «الكويت
شاركت في حمل القلم للملف االنساني السوري
وأث لمللرت جلهللودهللا فللي اص للدار ال لقللرار رقللم ()2401
ال للذي يلطللالللب فليلله جميع األطل للراف بللوقللف األعلمللال
اللقلتللالليللة بل للدون تللأخ ليللر وال لتللواصللل بلشلكللل فللوري
لضمان التطبيق اللكللامللل واللشللامللل للهللذا المطلب
من قبل جميع األطراف لفرض هدنة انسانية لمدة
 30يوما».

نائب وزير الخارجية التقى املفوض العام لـ«أونروا»
التقى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله المفوض
العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين «أون ل للروا» بيير كللريلنلبللول وذل للك على
هللامللش أعل لم للال اج لت لمللاعللات الل ل للدورة ال لعللاديللة ال ل لل152
ل لم لج للللس جللام لعللة ال ل ل للدول ال لعللرب ليللة ع للللى ال لم لس لتللوى
الوزاري بالقاهرة.
وقللالللت وزارة ال لخللارج ليللة فللي ب ليللان إن ال لل لقللاء تلطللرق
إلللى بحث عللدد مللن القضايا ذات االهلتلمللام المشترك

بما فللي ذلللك وضللع «أون للروا» ومسألة دعللم الالجئين
اللفلللسلطليلنليليللن .وأع ل للرب ال لم لفللوض ال لعللام عللن شلكللره
وام لت لنللانلله ل لح لكللومللة ال لكللويللت ع للللى دع لم لهللا لللوكللالللة
«أون ل ل ل للروا» .ح لضللر ال لل لقللاء م لسللاعللد وزي ل للر ال لخللارج ليللة
لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي وسفير
الكويت لدى جمهورية مصر العربية محمد الذويخ
ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير
المستشار طالل الشطي.

كما اوضح ان الكويت شاركت في تقديم القرار رقم
( )2449مللع مملكة السويد والللذي تللم اعتماده من
قبل مجلس األمللن واللخللاص بتمديد الليللة وصللول
المساعدات االنسانية لمدة  12شهرا.
وقل للال ال لجللار ال لللله «أك ل للدت بل للالدي دائ لمللا مللن خللالل
مداخالتها بأن ليس هناك حل عسكري في سورية
وأن الحل الوحيد هو عبر تسوية سياسية مبنية
على قللرار مجلس األمللن رقم ( )2254وبيان جنيف
( )1ل لعللام  2012ودعل للم ج لهللود ال لم لب لعللوث االم لمللي
للسللوريللة غليللر ب ليللدرسللون فللي مساعيه الستئناف
اللعلمللليللة اللسليللاسليللة واس لت لك لمللال تلشلكليللل اللللجلنللة
الللدسلتللوريللة» .وحللول الللوضللع فللي ليبيا قللال نائب
وزير الخارجية ان مواقف الكويت اكدت اهمية دعم
خطة الممثل الخاص لألمين العام ورئيس بعثة
األمللم المتحدة في ليبيا غسان سالمة والتشديد
في ذات الوقت بأنه «ال حل عسكريا لهذه األزمة».

سالم السودان
وفيما يتعلق بدعم السالم في المناطق المضطربة
في السودان لفت الجار الله الى ان الكويت تمكنت
من خالل عضويتها في مجلس األمن وباالشتراك
مع عدد من االعضاء من تحديد عام  2020كهدف
لخروج بعثة (يوناميد) من دارفور بشكل متدرج.
واش ل ل للار ال ل للى ان ذل ل للك ب لمللا «ي لت لمللاشللى مل للع سللرعللة
التطورات االيجابية في االقليم الى جانب السعي
منذ بدء عضوية الكويت بمجلس االمن الى الغاء
نظام العقوبات المفروض على السودان».
وفيما يتعلق بالعراق اوضح الجار الله ان الكويت
ب ل للادرت الل للى تلنلظليللم «زي ل ل للارة تللاري لخ ليللة» لمجلس
األمن الى جمهورية العراق الشقيق في  29يونيو
ال لمللاضللي وذلل للك خ للالل رئللاس لت لهللا للللملجللللس «عللللى
اعتبار انها الزيارة األولى الى العراق».
ونللوه بللان الللزيللارة تمت بللرئللاسللة مشتركة مللا بين
اللكللويللت وال للوالي للات اللملتلحللدة فلضللال عللن اللحللرص
ع للللى اصل ل للدار ب لي للان ص لحللافللي ع لقللب الل للزيل للارة علبللر
ال لم لج للللس م للن خ للالل لله ع للن «دعل لم لله ل لل لج لهللود ال لتللي
تل لق للوده للا ال لح لكللومللة ال لع للراق لي للة ف للي الل لقل لض للاء عللللى
االرهل ل للاب ومللرح للللة م للا ب لعللد ال لق لضللاء ع للللى تنظيم
«داعش» والمباشرة باعادة البناء واالعمار».
وحللول لبنان نللوه الجارالله بللأن الكويت حرصت
خل للالل فل لت للرة ع لضللوي لت لهللا ف للي م لج للللس األم ل للن عللللى
ال لت لضللامللن م للع ل لب لنللان ودع ل للم مللوق لفلله ف للي ملطللاللبللة
ملجللللس األمل للن بلتلنلفليللذ الل ل لق ل للرار( )1701لللوضللع حد
النتهاكات اسرائيل على السيادة اللبنانية.

اللعللالقللات بين البلدين واسلتلعللراض أوجلله
التعاون على جميع األصعدة والسيما في
اطار التعاون العدلي والقانوني.
وبل ل للدوره ت لقللدم سلفليللر ال للوالي للات اللملتلحللدة
االميركية بالشكر للوزير العفاسي وتحدث
عن عمق العالقات المتينة والعريقة التي
تربط بين البلدين الصديقين.

إشادة دولية بتقرير الكويت
حول حقوق ذوي اإلعاقة
ق ل ل ل ل ل للال م ل ل ل ل لنل ل ل ل للدوب ال ل ل لك ل للوي ل للت
ال للدائ للم ل للدى االمل للم اللملتلحللدة
وال ل لم ل لن ل لظ ل لم للات االخ ل ل ل ل للرى فللي
جنيف السفير جمال الغنيم
ان ت ل لقل للريل للر ال ل لكل للويل للت االول
لل لحل لق للوق ذوي االع ل للاق ل للة فللي
ال لك للوي للت ق للد ح لظللي ب للاش للادة
واس ل ل لت ل ل لح ل ل لسل ل للان مل ل ل للن ل لج لن للة
ال ل ل لخ ل ل لب ل ل للراء الل لمل لتل لخل لصل لص للة.
ج ل للاء ذل ل للك فل للي تل لص للري للح مللن
الغنيم للل«كللونللا» اثللر اختتام
اس لت لعللراض اللللجلنللة الللدولليللة
لحقوق ذوي االعللاقللة لتقرير
اللكللويللت حللول مللدى التزامها
ب للاالتل لف للاقل لي للة الل للدول ل ليل للة ذات
اللصللللة .وق للال ان «هللدفلنللا من
تلك ال لحللوارات التفاعلية مع

ال لخ لبللراء ه للو االس لت لمللاع الللى
م لخ لت للللف اآلراء ال لم لطللروحللة
منهم واالستعانة بخبراتهم
ايل لض للا ف للي ت لعللزيللز م للا ت لقللوم
ب لله ال لك للوي للت ل لت لط لب ليللق ب لنللود
االت ل لف للاق ل لي للة» .ولل لف للت ال ل للى ان
«تقييم الخبراء االيجابي لما
قدمته الكويت في اول تقرير
لها امام اللجنة يؤكد حرص
ال ل للدول ل للة عل لل للى ح ل لقل للوق ذوي
االع للاق للة ان لطللالقللا مللن ثللوابللت
ال ل لكل للويل للت وت ل لع للال ل لي للم ال للدي للن
االسالمي الحنيف» .واضاف
ان اشل ل ل للادة اع ل لضل للاء ال لل لج لنللة
يللؤكللد ان ال لج لهللات اللملعلنليللة
في الكويت لم تتدخر وسعا
في تذليل كافة العقبات التي

ت ل لحل للول دون ح ل لصل للول ذوي
االعللاقللة على حقوقهم كاملة
في مجاالت التعليم والصحة
والتعامل االداري الحكومي
واللخللدمللات العامة بما فيها
خدمات االعللالم .واكللد الغنيم
ف للي ال للوق للت ذاتل لله ان اللكللويللت
تلعللزز مكانتها بنتيجة هللذا
االسل لتل لع للراض الل لت للي اش ل للادت
بها االمم المتحدة بحرصها
ع للللى دقل للة ت لقللديللم ت لقللاريللرهللا
ذات ال ل لص ل للل للة ب ل لمل للراج ل لع للات
االت لفللاق ليللات الللدول ليللة او تلك
ذات الصلة بحقوق االنسان
فللي ال لمللواع ليللد ال لم لحللددة لها
وج لم لي لع لهللا ت لت لم ليللز بلنلتللائللج
ايجابية.

اليابان :للكويت دور بارز في صون التراث الثقافي
اشللادت مساعدة وزيللر الخارجية للشؤون
ال لث لقللاف ليللة ف للي الل لي للاب للان م لي لت لسللوكللو شليلنللو
بل للدور ال لكللويللت فللي ص للون الل لت للراث اللثلقللافللي
غير المادي ودعمها لليابان في انتخابات
عام  2018للجنة الدولية الحكومية لصون
ال لتللراث الثقافي غير ال لمللادي المنبثقة عن
ملن لظلمللة األم ل للم ال لم لت لحللدة ل لل لتللرب ليللة وال لع للللم
والثقافة (يونسكو).
جاء ذلك على هامش اجتماع عقدته شينو
بلحلضللور نللائلبلهللا نللوبللومليلتلسللو كللامليللو مع
سلفليللر ال لكللويللت ل للدى ال ليللابللان ح لسللن زم للان
والمستشار الفني لالمين العام للمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ورئيس
ال ل للوف ل للد الل لك للويل لت للي ف ل للي الل للل لجل لن للة ال للدولل لي للة
ال لح لكللوم ليللة ل لص للون ال ل لت للراث ال لث لقللافللي غليللر
المادي د .وليد السيف.

واكدت شينو ضرورة رفع مستوى التعاون
بين البلدين السيما أنهما عضوان حاليا
ف للي اللللجلنللة الللدول ليللة اللحلكللومليللة التلفللاقليللة
(يونسكو).
واوضحت ان اليابان تسعى دائما الى رفع
المستوى الثقافي حيث لها تجربة ناجحة
ف للي ت لطللويللر م لتللاح لف لهللا ت لق لن ليللا بللاس لت لخللدام
التقنيات اللثللالثليللة والللربللاعليللة االتلجللاهللات
وقللامللت بتوظيف الشخصيات الكرتونية
المحببة لألطفال لشرح مقتنيات المتاحف
مما زاد رغباتهم في زيارة تلك المتاحف.
مللن جللانلبلله قللال اللسلفليللر زم للان فللي تصريح
لل لل«ك للون للا» ان ال لكللويللت ملنلفلتلحللة ع للللى رفللع
ال لم لس لتللوى ال لث لقللافللي م للع الل لي للاب للان ف للي كللل
المجاالت كالمتاحف واالعللالم والمنظمات
الثقافية الدولية ومنها (يونسكو).

تتمات

الكويت« :إعالن
المصدر أن مثل هذا االعالن يعد اعتداء خطيرا وصارخا على
حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق
األمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة فضال عما
يمثله من تقويض للجهود الهادفة الللى احللالل السالم العادل
والشامل.
وش ل ل للدد الل لمل لص للدر عل لل للى ضل ل ل للرورة ت لح لمللل ال لم لج لت لمللع ال للدول للي
لمسؤولياته القانونية في رفللض هللذا االعللالن واعتبار ما قد
يسفر عنه «بللاطللال وال يللرتللب أي آثللار قانونية تمس الحقوق
المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني» .واختتم المصدر
تصريحه بالتأكيد على موقف الكويت المبدئي والثابت الداعم
للقضية الفلسطينية باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على
حدود الرابع من يونيو  1967وعاصمتها القدس الشرقية وفقا
للمرجعيات الدولية التي في مقدمتها مبادرة السالم العربية
وقرارات الشرعية الدولية.
مللن جهته دان األم ليللن ال لعللام لمجلس ال لت لعللاون ل للدول الخليج
اللعللربليللة د.علبللداللللطليللف الللزيللانللي امللس تلصللريلحللات نتانياهو
ووصلفلهللا بأنها «اسلتلفللزازيللة خطيرة وعللدوان ليللة» وتتعارض
مع القانون الدولي وميثاق األمللم المتحدة وقللرارات الشرعية
الدولية وتقوض جهود السالم الدولية .ودعا الزياني المجتمع
الدولي الى ادانللة انتهاك اسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني
فللي األراض للي المحتلة مطالبا مجلس األم للن الللدولللي بموقف
حاسم لحماية الشعب الفلسطيني.
الى ذلك ،دعت المملكة العربية السعودية الى عقد اجتماع
ط للارئ لمنظمة ال لت لعللاون االسللالمللي عللللى ملسلتللوى وزراء
خارجية الللدول االعضاء واعتبر بيان صللادر عن الديوان
الملكي بثته وكالة االنباء السعودية «واس» اعالن رئيس
الللوزراء االسرائيلي «اجللراء باطل جملة وتفصيال» .واكد
البيان ان هذا االعالن يعتبر تصعيدا بالغ الخطورة بحق
الشعب الفلسطيني محذرا من تقويض أي جهود تسعى
الح للالل سللالم ع للادل ودائ للم ب لعللودة األراض للي الفلسطينية
ال لم لح لت للللة وت لم لت للع ال لش لع للب ال لف لل لس لط لي لنللي ب لح لقللوقلله غليللر
منقوصه.
واعلنت االمللانللة العامة لمنظمة التعاون االسللالمللي امس
عقد اجتماع طللارئ ل للوزراء خارجية الللدول االعلضللاء يوم
األحد بطلب من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة

 14وذلك بمقر االمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة.
ودانت االمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين واألردن
وسورية وتركيا بأشد العبارات اعللالن نتانياهو محذرة
في بيانات منفصلة من نسف العملية السلمية.

جمعية البيئة
ال لص له ليللونللي ح ليللث ي لظ لهللر احل للد أع لضللائ لهللا أم ل للام ع للللم للللكليللان
الصهيوني بين اعللالم لللدول اخللرى ،قالت :ان الصورة التقطت
خالل مشاركة وفدها ضمن وفد الهيئة العامة للبيئة في مؤتمر
ً
بجنيف أخ ليللرا ،معلنة رفلضلهللا هللذا ال لطللرح جملة وتفصيال،
ومؤكدة وطنيتها ووطنية أعضائها والتزامها بثوابت ونهج
الكويت في رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.
واكللدت الجمعية انها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية تجاه
مللن يللدعللي او ي للروج ال لشللائ لعللات ،دفللاعللا عللن ال لثللوابللت الوطنية
للشعب الكويتي وتبرئة للجمعية وألعضائها من هذا االتهام
والزعم الباطل فليس مجرد ظهور علم للكيان الصهيوني في
لقطة مصورة خلف عضو الجمعية يكون مدعاة لبث وترويج
هذا اإلفك.
واشارت الى ان مواقع التواصل االجتماعي الخاصة للجمعية
نلشللرت ال لصللورة ب للدون وج للود اللعللللم االسللرائليللللي حللرصللا على
قيمنا التي ال نللزايللد عليها ..اال ان ظهورها فللي الصحف جاء
نتيجة وصولها بالحجم الطبيعي لها لضمان جودتها فقط،
وكان يفترض ان تحذو الصحف حذونا.

ِّ
األمم املتحدة تحذر

رئيس الوزراء االسرائيلي «رسائل غير قانونية وعدوانية قبل
ً
االنتخابات» ،مضيفا أن «وعد نتانياهو االنتخابي الذي يقدم
كل أنواع الرسائل غير القانونية والعدوانية قبل االنتخابات،
يعبر عن دولة عنصرية».

 5.6مليارات دينار
تمثل  25.4بالمئة من اجمالي المقدر البالغ  1.9مليار دينار.
وف للي جللانللب ال لم لصللروفللات ،بللللغ اج لمللالللي ال للروات للب اللملصللروفللة
واالل لتللزام مللا قيمته  1.71مليار ديلنللار تمثل  22.4بالمئة من

اجمالي الللرواتللب المقدرة للعام المالي  .2020/2019وأشللارت
البيانات الى أن اجمالي االنفاق الرأسمالي خالل فترة  4األشهر
قللد بلغ  485.7مليون ديلنللار تمثل  14.8بالمئة مللن االجمالي
المقدر في الميزانية البالغ  3.27مليارات دينار.
وقد ارتفعت الديون المستحقة للحكومة بواقع  161.3مليون
دينار لتصل بنهاية يوليو من العام المالي الحالي 2020/2019
الى  1.7مليار دينار مقابل  1.55مليار بداية أبريل  2019وذلك
على الللرغللم مللن الجهود الحكومية المبذولة لتحصيل جميع
مستحقاتها تجاه الغير.
ونوهت وزارة المالية الى ان واقع المصروفات الواردة ال تمثل
م لصللروفللات ال لف لتللرة بلشلكللل دق ليللق بلسلبللب تللأخللر نلقللل اللبليللانللات
مللن جلهللات حكومية خللاصللة بللاللمللرتلبللات وال لصللرف بالمكاتب
الخارجية التابعة ،مشيرة الى أن المصروفات الفعلية مقارنة
ً
بااليرادات تظهر عجزا بعد احتساب حصة األجيال القادمة.

عباس يهدد
االتفاقات الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي وما ترتب عليها من
التزامات تكون قد انتهت».
من جهته طالب المجلس الوطني الفلسطيني بتعليق عضوية
اسرائيل فللي االمللم المتحدة ووقللف العمل باالتفاقيات معها.
وقال المجلس في بيان إن الرد على اعالن نتانياهو يستدعي
االسللراع في «سحب االعتراف باسرائيل ووقف العمل بجميع
االتفاقات معها».

الخروج بـ«البيجامة»
وما في حكمهما -على جدران األماكن العامة بدون تصريح من
الجهات المختصة ،وعللدم رفللع صللوت الموسيقى فللي األماكن
العامة او اطالق العبارات الخادشة والعنصرية على الغير ،او
تعريض األطفال والنساء واستغاللهم لمواقف وأنشطة تسبب
الخطر أو الفزع سواء بالقول أو بالفعل.
واوج ل للب اي لضللا ع للدم ال لت لعللدي ع للللى حللق اآلخ للري للن فللي طللوابليللر
االنتظار باألماكن العامة وفي الحصول على الخدمات بالصور
كافة ،او التغرير باآلخرين وتصوريهم خفية بقصد السخرية
ملنلهللم أو اي لقللاع لهللم فللي فللخ ال لم لقللالللب،وعللدم وض للع اللملللصلقللات
االعالنية على المنازل وجدران األماكن العامة والخاصة بدون

اذن من صاحبها.
وحظر المقترح البصق والقاء بقايا الطعام واألدخنة من نوافذ
ال لس ليللارات فللي اللطللرقللات اللعللامللة ،مللوضلحللا ان لللوزيللر الداخلية
أو من ينيبه اصللدار لوائح وقللرارات باألفعال التي من شأنها
األخالل بالذوق العام واآلداب العامة.
ويلنللص اللقللانللون على ان يعاقب كللل مللن أخللل ب للاآلداب والللذوق
العام واللعللادات والتقاليد بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار
وال تزيد عن ألف ،على أن تتضاعف العقوبة في حالة العود.

أكبر تراجع
مع تسجيل أعلى وتيرة هبوط للمؤشرين العام واألول خالل
العام الحالي .وتراجع المؤشر العام للبورصة اليوم  2.05في
ً
المئة بالغا أدنللى مستوياته منذ أكثر من ثالثة أشهر ،وذلك
بإقفاله عند مستوى  5747.86نقطة بخسائر ت لجللاوزت 120
نقطة .كما انخفض مؤشر السوق األول عند اإلغللالق  2.54في
ً
المئة خاسرا أكثر من  163نقطة بإقفاله عند مستوى 6260.9
نقطة.

مشاريع الشمال
مشروع المخطط الهيكلي الرابع للدولة إلى مايو  2020بسبب
عدم تسريع آليات اإلنجاز لوضع التصورات النهائية للمنطقة
الشمالية والجزر.
وقالت المصادر أن اللجنة لديها مقترحات بشان مشروعات
الشمال وما يتعلق بالمناطق التجارية واالقتصادية لكنها لم
تطرح للنقاش ترقبا لتسلم ملف الشمال وما يشتمل عليه من
تصورات ،الفتة إلى ان تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري
يعتمد بشكل رئيس على مدينة الحرير والمدن االستثمارية
واالقتصادية في الشمال.
واش للارت إلللى أن هلنللاك ت لصللورات لللدى اللجنة تتعلق بإنشاء
مراكز خدمات للمشاريع وخدمة رؤوس االموال والمستثمرين
وم لنللاطللق للللمللؤتلمللرات ال لك لبللرى ومللراكللزهللا وم لنللاطللق للللفلنللادق
الضخمة التي تستوعب الوفود الكثر من عشرة أالف شخص
ويمكن تسكينهم وما يضم تكنولوجيا التجارة واالستثمار
وخدماتها والمناطق الفندقية والسياحية الذكية والمناطق
السكنية.

