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جزء من مشروع الكيان التوسعي

عدوان صهيوني عنيف على غزة

بينما ينشغل العرب من احمليط إلى اخلليج في 
خالفاتهم البسيطة يستمر الكيان الصهيوني في 
تنفيذ مشروعاته باستخدام كافة الوسائل غير 
املشروعة دون حسيب أو رقيب.. شوية استنكارات 
وشجب تعودنا عليها وسالمتك.. سيستمر الكيان 
املغتصب ومن خالل السيطرة على القرار الدولي في 
إجــالء الفلسطينيني من أراضيهم حتت حجة األمن 
وإلغاء قرار الدولتني.. »َفإَِذا َجاَء َوْعُد أُوَلُهَما َبَعْثَنا 
َياِر   َعلَْيُكْم ِعَباًدا َلَّنا أُوِلي َبأٍْس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخاَلَل الِدّ

ْفُعوًل«. َوَكاَن َوْعًدا َمّ

بني السطور

موسكو تندد بالتهديدات األميركية

األسد يحضر لهجوم كيميائي جديد

إحالة قيادي في »اإلعالم« إلى مجلس اخلدمة املدنية ملجازاته تأديبيا

إنهاء التعاقد مع املستشارين 
املصريني وتعيني كويتيني عقب 

استجواب احلمود
ربيع �صكر

أكد وزيــر الدولة لشؤون مجلس 
ـــر اإلعــــالم بالوكالة  الـــــوزراء وزي
الشيخ محمد العبدالله أنه في أعقاب 
اســتــجــواب وزيـــر العـــالم السابق 
الشيخ سلمان احلمود بادرت الوزارة 
ـــــراءات للتحقيق  بــاتــخــاذ عـــدة اج
ومعاجلة مــا ورد فــي الستجواب، 

وتقرر انهاء التعاقد مع املستشارين 
املــصــريــني مبسمى وظــيــفــي باحث 
قــانــونــي و اخــتــصــاصــي قــانــونــي، 
وإحالة احد القياديني بالوزارة إلى 
مجلس اخلدمة املدنية بهيئة تأديبية 

ملجازاته تأديبيا.

العزب: األسئلة البرملانية 
عن تعيينات النيابة تعد 
تدخال في شؤون القضاء

ربيع �صكر

ــر الــدولــة لشؤون مجلس األمة  ــر العدل وزي أكــد وزي
الدكتور فالح العزب أن األسئلة البرملانية املقدمة من بعض 
النواب بشأن شروط وضوابط القبول لشغل وظيفة وكيل 
نيابة تعد تدخال في شؤون السلطة القضائية مشيرا إلى 
أنه طبقا لقانون تنظيم القضاء فإنه من اختصاص املجلس 
األعلى للقضاء تعيني القضاة وأعضاء النيابة العامة الذي 
يعد أحد العناصر األساسية لستقالل القضاء الذي كفله 

الدستور في املادة 163.

أعلنت الــوليــات املتحدة األميركية أمس 
الثالثاء أنها اكتشفت اســتــعــدادات محتملة 
لهجوم كيماوي جديد من قبل نظام الرئيس 
السوري بشار األسد قد يسفر عن عمليات قتل 

جماعي للمدنيني مبا في ذلك اطفال ابرياء.
وقال البيت األبيض في بيان إن التحضيرات 
السورية مشابهة لتلك التي متت قبل هجوم 

الرابع من أبريل املاضي.
وتفيد التقارير بأن هجوما كيماويا استهدف 
مدينة )خان شيخون( شمال غرب سورية في 
إبريل املاضي مما تسبب في مقتل نحو 90 

مدنيا.
وقال البيان “كما ذكرنا سابقا فان الوليات 
املتحدة موجودة في سوريا للقضاء على ما 

يسمى تنظيم الدولة السالمية )داعش(.. إذا 
قام الرئيس السوري بهجوم كيماوي جديد 

فسيدفع الثمن باهظا هو وجيشه”.
ولم يقدم البيان أي تفاصيل إضافية حول 

“الستعدادات احملتملة” التي ذكرها.

كوريا الشمالية تشبه ترامب بهتلر

10

9

الطرق  هندسة  م��ش��اري��ع  احل��ص��ان: 
س��ت��س��ه��م ب������دور ك��ب��ي��ر ف����ي ال��ت��ن��م��ي��ة 

الشاملة بالبالد

3

»سحوركم  حملة  يختتم  »التجاري« 
علينا«

شن طيران الحــتــالل اإلسرائيلي فجر أمــس الثالثاء 
غــارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في غزة، 
مما خلف أضرارا مادية ودفع وزارة الداخلية إلخالء املواقع 

األمنية والعسكرية بالقطاع.
وأوضــح مراسل اجلزيرة وائــل الدحدوح أن الغارات 
استهدفت موقعني لكتائب عــز الــديــن القسام فــي شمال 
غزة، ولم تسفر عن إصابات بشرية. وأضــاف أن اجليش 
اإلسرائيلي أطلق قذائف مدفعية على أراض زراعية في 

مناطق بشرق قطاع غزة.

ــذا القصف بعد ســاعــات مــن ســقــوط قذيفة  ويــأتــي ه
ــي الــنــقــب الــغــربــي زعـــم جــيــش الحــتــالل  صــاروخــيــة ف

اإلسرائيلي أنها أطلقت من قطاع غزة. 
وقال الناطق باسم حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( 
فوزي برهوم إن “زعم الحتالل اإلسرائيلي إطالق صاروخ 
من غزة وإصدار بيان باسم تنظيم الدولة لتبرير ما جرى 
من تصعيد واستهداف ملواقع املقاومة لعبة إسرائيلية 
خطيرة ومكشوفة«. وحــذر إسرائيل من “الستمرار في 
هذا التصعيد اخلطير والقصف أو املساس بأي من أبناء 

شعبنا”. وقــال إن على الحتالل أن “يتحمل كل تبعات 
حماقاته وسياساته غير احملسوبة العواقب«.

يشار إلــى أن الحــتــالل اإلسرائيلي دأب على تبرير 
قصفه قطاع غزة بالرد على قذائف صاروخية تسقط في 
أراض مفتوحة. وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة هآرتس 
اإلسرائيلية أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 

متحمس خلوض حرب جديدة ضد حركة حماس. 

نائب األمير يشكر املهنئني 
مبناسبة عيد الفطر

وجه سمو نائب األمير وولــي العهد الشيخ نواف 
األحــمــد كلمة شكر وتقدير وثــنــاء إلــى كافة إخوانه 
املواطنني الكرام داخل البالد وخارجها وإلى املقيمني 
األوفياء على ارض دولة الكويت الغالية الذين أعربوا 
عن خالص تهانيهم الطيبة وصادق مشاعرهم الفياضة 
التي جسدت روح أسرة أهل الكويت الواحدة مبناسبة 
حلول عيد الفطر السعيد من خالل برقيات التهاني أو 
التصالت الهاتفية أو كافة أشكال التعبير األخرى 
بهذه املناسبة املباركة علينا جميعا سائال املولى العلي 
القدير أن يعيدها على الوطن الغالي وعلى املواطنني 
الكرام واملقيمني األوفياء بوافر اخلير واليمن والبركات.

محاولة إسعاف أحد اجلرحى جراء القصف على قطاع غزة أمس

أكد أن تأمني احلدود واملنافذ في مقدمة أولويات املؤسسة األمنية

الدوسري تفقد احلدود الشمالية: ال مجال ألي تهاون

الدوسري أثناء جولته التفقدية للحدود الشمالية

قال وكيل وزارة الداخلية الفريق 
محمود الــدوســري أمــس الثالثاء 
ان تأمني احلدود واملنافذ يأتي في 
مقدمة اولويات املؤسسة المنية، 
مــؤكــدا انــه »ل مجال لي تهاون 
حينما يتعلق المر باملصالح العليا 

للدولة«.
ــان لــــوزارة  ــي ـــك فـــي ب ـــاء ذل ج
الداخلية عقب اجلولة التفقدية 
التي قــام بها الفريق الــدوســري 
على احلــدود الشمالية متضمنة 
زيــارة قطاع العبدلي وعــددا من 
املراكز احلدودية التابعة له بناء 
على تعليمات نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء ووزيــر الداخلية الشيخ 

خالد اجلراح الصباح.
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