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البورصة تهبط في أولى جلسات ما 
بعد السيول
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م��ش��ع��ل األح���م���د: احل����رس ال��وط��ن��ي 
في  املتفوقني  منتسبيه  بكل  يفخر 

كافة املجاالت
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احلكومة الفلسطينية: اقتحامات املستوطنني 
ل�»األقصى« مخطط إلشعال حرب دينية

مستوطنون يهود بالقرب من املسجد األقصى

11 من ربيع األول 1440 هـ/ 19 نوفمبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3317 االثــــنــــن

»رئاسة األركان« أقامت عرضًا لسالح اجلو اإليطالي

»القوة اجلوية« تستعد لتسلم الدفعة األولى 
من طائرات اليورو فايتر األوروبية مطلع العام

عطلة املولد النبوي الشريف 
اخلميس املقبل

أعلن ديــوان اخلدمة املدنية يوم اخلميس املقبل املوافق 
22 نوفمبر اجلاري عطلة رسمية جلميع الوزارات واجلهات 
احلكومية والهيئات واملؤسسات العامة مبناسبة املولد 

النبوي الشريف لعام 1440 هجرية.
ــدوام الرسمي  وقــال ديــوان اخلدمة في تعميم أمس إن ال
يستأنف يوم األحد املوافق 25 اجلاري، الفتاً إلى أن االجهزة 
والهيئات واجلهات ذات طبيعة العمل اخلاصة يتم حتديد 
عطلتها مبعرفة اجلهات املختصة بشؤونها مبراعاة املصلحة 

العامة.

ملشاهدة الصفحات
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أكد أن بعض الردود  على صفاء الهاشم خرجت عن حدود النقد املباح

الغامن: العالقات الكويتية - املصرية قوية وراسخة

السلطة الفلسطينية حتــذر من مخطط 
صهيوني إلشاعة حرب دينية في املنطقة 
ـــراء االقــتــحــامــات املــســتــمــرة للمسجد  ج
األقصى.. ما اجلديد في هــذا؟ الكيان قائم 
على أســاس ديني فاسمه إسرائيل وعلمه 
يدل على حلمهم املشؤوم وجميع أدبياتهم 
تفوح منها العصبية الدينية.. من يقول غير 

هذا إما جاهل وإما متواطئ..
اليهود ما لهم إال احلرب!!!

بني السطور

سمو األمير تلقى رسالة شفوية من خادم احلرمني الشريفني 
تضمنت العالقات األخوية الطيبة بني البلدين

ــاد الشيخ  ــب تلقى ســمــو أمــيــر ال
صباح األحمد رسالة شفوية من أخيه 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة تضمنت حتيات 
خادم احلرمني الشريفني إلى سموه كما 
تضمنت العاقات األخوية الطيبة التي 
تربط البلدين والشعبني الشقيقني، كما 
نقل تهنئة خــادم احلرمني الشريفني 
وصاحب السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الـــوزراء وزيــر الدفاع 
بسامة عــودة النائب األول لرئيس 
مجلس الــوزراء ووزير الدفاع الشيخ 

ناصر صباح األحمد من رحلة العاج.
وجــاء ذلــك خــال استقبال النائب 
األول لرئيس مجلس الــوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد بدار 
سلوى ظهر أمس املستشار بالديوان 
امللكي باململكة العربية السعودية 
الشقيقة صاحب السمو امللكي األمير 
تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز 
حيث نقل الرسالة الشفوية لصاحب 
ــاد الــشــيــخ صباح  ــب الــســمــو أمــيــر ال

األحمد.

قالت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أمس 
إن االقتحامات التي تطال املسجد االقصى هي جزء 
من مخططات االحتال االسرائيلي الهادفة إلشعال 

املنطقة عبر فرض حرب دينية غريبة ومرفوضة.
وأضاف املتحدث الرسمي باسم احلكومة يوسف 
احملمود إن »مــا يسمى وزيــر الــزراعــة االسرائيلي 
الذي اقتحم املسجد االقصى ال يختلف عن أعضاء 

مجموعات املتطرفني املستوطنني الغرباء التي تنفذ 
تعليمات حكومية احتالية باالقتحامات اليومية 

للمسجد األقصى املبارك«.
من جهته قال مسؤول اإلعام والعاقات العامة 
في دائرة األوقاف اإلسامية فراس الدبس في بيان 

إن« وزير الزراعة االسرائيلي 

ميليشيات احلوثي  تتكبد خسائر كبيرة 

قوات الشرعية اليمنية تستعيد 
مواقع جديدة  في »تعز«

ــوات  ــادر عسكرية اســتــعــادة ق ــص أعــلــنــت م
الشرعية املدعومة من التحالف مواقع جديدة من 
احلوثيني في مديريتي مقبنة وجبل حبشي غربي 
محافظة تعز خال هجمات خاطفة تكبدت خالها 

ميليشيات احلوثي خسائر كبيرة.

ودارت معارك أخــرى في مناطق صعدة ُقتل 
خالها الــعــشــرات مــن احلــوثــيــني مــن ضمنهم 

قياديون ميدانيون.

أكد مدير مديرية العمليات بالقوة 
اجلوية الكويتية العميد ركن طيار 
سيف احلسيني أن القوة اجلوية 
الكويتية ســوف تتسلم الدفعة 
ــى من طــائــرات الــيــورو فايتر  األول
األوروبية مطلع العام 2020،الفتا 

الــى ان عــدد الطائرات التي سوف 
تقتنيها القوة اجلوية الكويتية من 
هذا النوع يبلغ 28 طائرة تسلم على 

عدة مراحل.  
ــوة  ــق ــب تــقــدمي ال ــق ـــــاف ع وأض
اجلوية اإليطالية لعرضني جويني 

األول لطائرة اليور فايتر والثاني 
لفريق الــقــوة اجلــويــة اإليطالية 
االســتــعــراضــي )األســـهـــم ثاثية 
األلوان( على شاطئ اخلليج العربي 

بجانب األبراج،

الشيخ ناصر صباح األحمد مستقباً األمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز

ربيع �صكر 

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن عمق الــروابــط التاريخية 
بني دولة الكويت وجمهورية مصر 
العربية الشقيقة، مضيفاً أنها 
ستظل قــويــة ومتينة وراســخــة 
على مستوى القيادة والبرملان 

واحلكومة والشعبني.
وأوضــح الغامن أن االنتقادات 
ــى النائبة صفاء  الــتــي وجــهــت إل
ــرم لكن  ــت الــهــاشــم مــقــبــولــة وحت
اإلســــاءات الــتــي جتـــاوزت حــدود 
النقد املباح مرفوضة وغير مقبولة، 
مــؤكــداً رفــض اجلانبني الكويتي 

واملصري ملثل هذه اإلساءات. 
وقــال الغامن إن بعض الــردود 
خــرجــت عــن حـــدود النقد املباح 
وخرجت عن حدود الرد على وجهة 
النظر وأســاءت إلى صفاء الهاشم 
إساءات بالغة، مبيناً أن هذا األمر 
مرفوض مثلما يرفضه الكثير من 

املصريني.
ــاف في تصريح صحافي  وأض
مبجلس األمة أمس » ال أريد أن أعيد 
ــرر ما قلته سابقا بخصوص  وأك
ــت ومــصــر  ــوي ــك ــة بـــني ال ــاق ــع ال
على مستوى القيادة والبرملان 
واحلكومة وعلى مستوى الشعبني 

الشقيقني«.
وأشــــار الغامن” لــقــد حتدثت 
كثيراً في هذا املوضوع واملؤكد ال 
يحتاج إلى تأكيد مبا يتعلق بعمق 
الــروابــط التاريخية بني الكويت 

ومصر«.

نواب: استجواب »األمطار« 
يخرب جهود العفو

ربيع �صكر

كشفت مصادر نيابية لـ» الوسط« عن أن استجواب 
ــار« املــقــدم الــى سمو رئيس مجلس الـــوزراء  ــط »األم
الشيخ جابر املبارك ستطلب احلكومة في جلسة 27 
اجلاري إحالته الى اللجنة التشريعية البرملانية لعدم 
دستورية محور االستجواب وان املسؤول عنه وزير 

االشغال وليس رئيس الوزراء. 
واضــافــت املــصــادر ان احلكومة مدعومة بأغلبية 

نيابية لن توافق على مناقشة

أعلنت جدول توزيعات املرحلة األولى ل� »جنوب مدينة صباح األحمد«

الهداب: »السكنية« ملتزمة بخطتها السنوية 
اخلاصة بتوزيعات الوحدات للسنة املالية احلالية

أكد نائب املدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص 
في املؤسسة العامة للرعاية السكنية أحمد الهداب 
التزام املؤسسة بخطتها السنوية اخلاصة بتوزيعات 
الوحدات السكنية للسنة املالية احلالية والبالغ عددها 
12 الــف قسيمة حكومية موزعة علي املخططات. 

وأعلن الهداب عن جــدول توزيعات املرحلة االولى 
ملشروع جنوب مدينة صباح األحمد وعددها )1815( 
قسيمة حكومية مبساحة 400 متر مربع )توزيع على 

املخطط(.
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