
تعذر رؤية هالل »ذو احلجة« ..
1 سبتمبر وعيد األضحى اجلمعة 

 تعذرت أمس في اململكة العربية السعودية رؤية هالل شهر ذي احلجة في عدة مناطق وبذلك يكون اليوم هو املتمم لشهر 
ذي القعدة لهذا العام 1438هـ  وغدا هو األول من ذي احلجة . وعليه سيكون اخلميس املوافق 31 أغسطس هو يوم عرفة » 9 ذو 

احلجة« ، ويكون عيد األضحى املبارك يوم اجلمعة املوافق 1 سبتمبر . وكل عام وأنتم بخير.
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مكرمة أميرية مبعاملة ذوي الشهيدين معاملة الشهداء

 الكويت تطلب من بوركينا فاسو املشاركة في حتقيقات حادث استشهاد العلي واحلسيني

اخلاسر الوحيد من استفتاء الكرد لالنفصال 
عن الــعــراق هم أهــل السنة ..احلـــرب التي شنها 
األكــراد والشيعة على مناطق األغلبية السنية 
حتت ذريعة محاربة داعــش جعلت منهم أقلية 
مهجرة ومهمشة في ما تبقى من العراق  و ال متلك 
أي مصدر للعيش.. تقاسم نفط العراق اجلنوبي 
ــران و الشمالي لألكراد .. التحالف  للشيعة وإي
العنصري الصهيوني الكردي يزيد الطني بلة.. لكم 

الله يا اهلنا في العراق!!

بني السطور

سلم نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله، أمس ، سفير 
بوركينا فاسو لدى الكويت مذكرة رسمية للمشاركة في 
التحقيقات اجلارية في اجلرمية التي وقعت في أحد املطاعم 

وراح ضحيتها الشهيدان العلي واحلسيني.
واجتمع اجلارالله ، مع سفير جمهورية بوركينا فاسو 
لــدى الكويت أبوبكر كوتي وقــد مت خــالل اللقاء تسليم 
السفير مذكرة رسمية تتضمن طلب دولة الكويت املشاركة 
في التحقيقات اجلارية حاليا في بوركينا فاسو للجرمية 
االرهابية التي تعرض لها أحد املطاعم وراح ضحيتها عدد 

من األشخاص بينهم شهيدان كويتيان هما 

للتحالف  قصف  في  مدنيا  قتيال   27
الدولي على مدينة الرقة السورية

10

8

على  تسيطر  ف���رق   5 »اإلط����ف����اء«: 
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إطفائيني 
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ف��ائ��ض احل��س��اب اجل����اري ي��ت��راج��ع 
0.3 مليار دينار إلى 

30 ذو القعدة 1438 هـ/ 22  أغسطس  2017 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3007 الــــثــــاثــــاء

املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء األسبوعي أمس

 سبعة مصارف كويتية ضمن
أكبر ألف مصرف في العالم

اعلنت االمانة العامة الحتاد املصارف 
العربية أمس  ان سبعة مصارف كويتية 
دخلت قائمة اكبر الف مصرف في العالم 
ــال االســاســي فــي عام  بحسب الـــرأس امل
2016.  وذكرت االمانة العامة لالحتاد 
في دراسة حتليلية اصدرتها باالستناد 
الى بيانات مجلة )ذا بانكر( ان املصارف 
الكويتية السبعة هي بنك الكويت الوطني 
وبيت التمويل الكويتي وبنك برقان وبنك 
اخلليج والبنك التجاري الكويتي والبنك 

االهلي الكويتي وبنك الكويت الدولي.
واضـــافـــت ان مــجــمــوع رأس املـــال 
االساسي في هذه املصارف السبعة بلغ 

حــوالــي 22. 3 مليار دوالر فيما تقدر 
املوجودات التي تديرها بحوالي 5. 205 
مليار دوالر. وحــول املصارف العربية 
ــة ان 87 مصرفا عربيا  ــدراس ذكـــرت ال
دخلت قائمة اكبر الف مصرف عاملي في 
عــام 2016 مقابل 85 مصرفا فــي عام 
2015. ولفتت الى ان مجموع رأس املال 
األساسي للمصارف العربية الـ87 وصل 
الى نحو 8. 298 مليار دوالر دوالر فيما 
بلغت موجوداتها حوالي 6. 2 ترليون 

دوالر.

لبنان يحبط هجوما انتحاريا 
على طائرة متجهة

من استراليا ألبوظبي
قال وزير الداخلية اللبناني نهاد املشنوق امس  االثنني 
إن لبنان أحبط محاولة انتحاري تفجير طائرة متجهة من 

استراليا لإلمارات العربية املتحدة هذا الشهر.
وقــال لقناة العربية احلــدث التلفزيونية إن املهاجم 

لبناني وكان يعتزم تفجير طائرة متجهة إلى أبوظبي.
وكان مت اعتقال رجل استرالي هذا الشهر في سيدني 
خــالل مداهمات إلحباط ما وصفتها السلطات مبخطط 
يستلهم نهج تنظيم الدولة اإلسالمية لتفجير طائرة تابعة 

لشركة طيران االحتاد.

قرقاش: احلل في اليمن مبنع التدخل اإليراني

اجلامعة العربية تطالب بتحرك 
دولي لوقف االنتهاكات الصهيونية 

باملسجد األقصى 
طالبت جامعة الدول العربية أمس 
املجتمع الدولي واألمم املتحدة بالتدخل 
الفوري لوقف االنتهاكات االسرائيلية 
ــى  ــص ــد االق ــج ــس ــق امل ــح اجلــســيــمــة ب
والــتــعــامــل بــحــزم ملنع أي مــحــاوالت 

لتغيير الوضع التاريخي فيه.
وأكــدت اجلامعة في بيان أصــدره 

قــطــاع فلسطني واألراضــــي العربية 
احملتلة مبناسبة الذكرى ال48 حلريق 
املسجد األقصى املبارك أنه “ ال حل من 
دون قيام الدولة الفلسطينية املستقلة 

على حدود الرابع 

الشرطة اإلسبانية تعتقل منفذ هجوم برشلونة وتقتل شخصا يرتدي حزاما ناسفا

مقتل شخص وإصابة آخر في واقعة »صدم« مبرسيليا الفرنسية

سيارات الشرطة واإلسعاف الفرنسية في موقع احلادث

قتل شخص وأصيب آخر بجروح بالغة صباح 
امس في مرسيليا بجنوب فرنسا بعدما صدمت 
سيارة مرتني أشخاصا كانوا يقفون في مواقف 
ــق مــصــادر فــي الــشــرطــة. واعتقلت  حــافــالت، وف
الشرطة بعدها شخصا كان داخل السيارة املذكورة 
في منطقة فيو-بور في قلب املدينة الفرنسية على 

ساحل البحر املتوسط، وفق املصدر نفسه.
ــاد مصدر بالشرطة الفرنسية إن مرتكب  وأف
واقعة الصدم في مرسيليا معروف لديها وسبق له 

ارتكاب جنح ويعاني من اضطرابات نفسية.
الى ذلك قالت الشرطة اإلسبانية ، إنها قتلت 
بالرصاص شخصا كــان يضع فيما يبدو حزاما 
ناسفا، بينما قــال التلفزيون الرسمي إن الرجل 
هو من يشتبه بأنه منفذ هجوم السيارة الفان في 

برشلونة األسبوع املاضي.

املرزوق: آلية للتعاون مع 
مؤسسات الدولة لترشيد 

استهالك الطاقة
ــاء عصام  أكــد وزيــر النفط وزيــر الكهرباء وامل
ــيــة لــلــتــعــاون مع  ــــرورة وضـــع آل املـــــرزوق ، ض
مؤسسات الــدولــة املعنية فــي متابعة استهالك 

الطاقة الكهربائية وترشيدها.
جــاء ذلــك في تصريح للمرزوق عقب ترؤسه 
االجتماع الـ31 للجنة التنفيذية لترشيد استهالك 
الطاقة الكهربائية واملياه في مؤسسات الدولة 
مبشاركة عــدد من قيادي وزارة الكهرباء واملــاء 
واألعضاء املمثلني لوزارات واملؤسسات احلكومية 

وجمعيات النفع العام ومحافظات الدولة.
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