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سموه أعرب عن خالص الشكر وعظيم االمتنان لكل من اطمأن على صحته

األمير: مشاعركم طيبة ودعواتكم صادقة

الهجمات الفارسية على املرافق النفطية 
السعودية متثل جزء من مخطط مثلث الشر 
اليهودي الصليبي الفارسي للتآمر على قيادة 
أهل السنة في اململكة .. الفرس ميارسون 
»التقية« في سب أميركا والكيان الصهيوني 
وهم متفقون علينا .. أميركا تستخدم الفرس 
لعرقلة منــو الــصــن املــتــســارع.. األولـــون 
قالوا »ال شفته يسبه تراه يحبه« .. إن ربك 

لباملرصاد !!

بني السطور

أعــرب صاحب السمو أمير الــبــاد الشيخ صباح 
األحــمــد عــن بــالــغ شــكــره وتــقــديــره للمشاعر الطيبة 
والــدعــوات الصادقة واملتابعة املستمرة لاطمئنان 
على صحة سموه بعد إجرائه الفحوصات الطبية في 
إحــدى املستشفيات بالواليات املتحدة األمريكية من 
خال كافة وسائل االتصال والتي جسدت روح األسرة 
الكويتية الواحدة وعكست عمق أواصر احملبة واملودة 
التي جتمعهم وأبــرزت بجاء سمات الشعب الكويتي 

وأصالته.
كما أعرب سموه عن خالص شكره وعظيم امتنانه 
لكل مــن أطــمــأن على صحة ســمــوه ولكافة مــن تابع 
واستفسر عن صحة سموه مقدرا سموه عاليا ما عبروا 
عنه من طيب املشاعر وصادق التمنيات ، مبتها سموه 
إلى الباري عز وجل أن مين على اجلميع بوافر الصحة 
والعافية وأن يدمي هذه املودة والتراحم والتواصل وأن 
يدمي على الوطن العزيز نعمة األمن واألمــان والرخاء 

واالزدهار.

أميركا: سنواصل سياسة خنق إيران 
وحزب الله
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اجلهراء  محمية  تسجيل  البيئة«:   «
على القائمة اخلضراء الدولية

3

في »دوري  يستهل مشواره  القادسية 
فيفا« أمام التضامن اليوم

تونس.. انتخابات »حاسمة« الختيار الرئيس

حظوظ قوية ملرشح النهضة في االنتخابات

دخل التونسيون في الساعات األولى من أمس 
في صمت انتخابي استعدادا لانتخابات الرئاسية 
قبيل أن يتوجهوا اليوم األحد إلى مراكز االقتراع 
فــي استحقاق وصفه رئيس احلكومة يوسف 

الشاهد بـ”احلاسم” .
ودعا رئيس الهيئة العليا املستقلة لانتخابات 
نبيل بفون في تصريح صحفي إلى عدم القيام 
بــأي أنشطة دعائية في محيط مراكز االقتراع 
وعدم رفع صور املترشحن لانتخابات الرئاسية 
املبكرة التي كانت مقررة أصا في نوفمبر املقبل 
لكنه تقرر التعجيل بها بعد وفاة الرئيس الباجي 

قائد السبسي في 25 يوليو املاضي.
وأشــار بفون إلــى أنــه مت حظر جميع أشكال 
الدعاية وكل شكل من أشكال التغطية للمترشحن 
لانتخابات الرئاسية واألحــــزاب والفاعلن 

السياسين الداعمن لهم.

3 رحالت  »الكويتية«: 
أسبوعيًا إلى القصيم  

اعلنت اخلطوط الكويتية عن تسيير ثاث رحات أسبوعية 
إلى منطقة القصيم باململكة العربية السعودية عبر حسابها      
الرسمي على موقع التواصل االجتماعي تويتر وذلك اعتباراً 
من تاريخ 2019/10/28 ، وتبدأ األسعار من من 600 ريال 

سعودي فقط للتذكره .
وقال املدير اإلقليمي للخطوط الكويتية بدول اخلليج مشعل 
العجمي في فيديو متداول على موقع تويتر: سيشهد يوم 28 
أكتوبر تشغيل أول رحلة إلى مطار القصيم خلدمة أهالي القصيم 
وبريدة وعنيزة واملناطق املجاورة بعدد ثاث رحات أسبوعية 

أيام االثنن واألربعاء واجلمعة .
من جانبه قال مدير اخلدمات األرضية في اخلطوط الكويتية 
أحمد العجمي في مقطع مــتــداول : نهدف لعودة املاضي إلى 

احلاضر.

  ناصر الصباح
يعزي محمد بن راشد 

6 جنود    باستشهاد 
بعث النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء ووزيــر الدفاع 
الكويتي الشيخ ناصر صباح األحمد ببرقية تعزية الى سمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة األمارات 
ــوزراء وزيــر الدفاع حاكم  العربية املتحدة رئيس مجلس ال
امارة دبي وأخرى الى وزير الدولة لشؤون الدفاع في االمارات 

محمد بن أحمد البواردي.  
 وذكرت وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي أن الشيخ 
ناصر الصباح أعرب بالبرقيتن عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته باستشهاد 6 جنود في حادث تصادم آليات عسكرية 
أثناء أداء واجبهم الوطني راجيا املولى عز وجل أن يتغمد 
الشهداء بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم الصبر 
وحسن العزاء ومتمنيا لدولة االمــارات الشقيقة دوام األمن 

واألمان والعزة واالستقرار. 

»التربية«: 19 ألف طالب 
»بدون« في مدارسنا

أكدت وزارة التربية التزامها بتعليم الطلبة أبناء املقيمن 
بصورة غير قانونية منذ سنوات وفقا للفئات التي نص عليها 
الــقــراران الــوزاريــان 2016/115 و 2016/175 ، باملدارس 
احلكومية إضافة الى تخصيص ميزانية سنوية تقدر بنحو 5 

ماين دينار لتعليم الفئات األخرى في املدارس اخلاصة.
وبينت الوزارة أن إجمالي عدد املسجلن من الطلبة املقيمن 
بصورة غير قانونية في العام الدراسي املاضي بلغ أكثر من 15 
ألف طالب، مبينة أن العدد سيرتفع خال العام الدراسي احلالي 

بنحو 4 آالف طالب جدد.
وأكــدت حرصها على منح الفرص التعليمية لهذه الفئة من 
الطلبة سواء عبر القرارين الوزارين سالفي الذكر او عن طريق 
تعليمهم في املـــدارس اخلاصة ودفــع الــرســوم الدراسية من 
امليزانية السنوية املخصصة لهم و التي تقدر بنحو 5 ماين 
دينار بالتعاون مع كل من بيت الزكاة والصناديق اخليرية 

وصندوق دعم التعليم.

»الصحة«: إجراءات احترازية 
للتعامل مع »الرانيتيدين«

كشف وكيل وزارة الصحة للرقابة الدوائية والغذائية الدكتور 
عبد الله البدر عن بعض االجراءات التي يقوم بها قطاع الرقابة 
الدوائية ممثا بادارة تسجيل  ومراقبة االدوية الطبية والنباتية 
بعد املعلومات الصادرة عن ادارة االغذية والعاقيير االميركية  
FDA    ووكالة االدويــة االوروبية EMA بشأن  ان  بعض 
أدوية الرانيتيدين مبا في ذلك بعض املنتجات املعروفة جتاريا  
باسم دواء Zantac    والتي أظهرت بعض التحاليل األولية ان 
 N-nitrosodimethylamine حتتوي على شوائب  تسمى
NDMA« » مبستويات منخفضة والتي  يتم تصنيفها كمادة 

مسرطنة محتملة لإلنسان
 

صاحب السمو األمير والشيخ مشعل األحمد عقب اخلروج من املستشفى

بعد السيطرة على حريقي »أرامكو«

الكويت: نقف إلى جانب السعودية
ونؤيد إجراءاتها حلفظ األمن

أعــرب مصدر مــســؤول فــي وزارة اخلــارجــيــة عن 
استنكار دولة الكويت الشديد للهجومن اللذين طاال 
صباح أمــس منشأتن تابعتن لشركة ارامــكــو في 
محافظة بقيق وهجرة خريص في اململكة العربية 

السعودية الشقيقة وأديا إلى اندالع حريقن مت ولله 
احلمد السيطرة عليهما واحلــد من انتشارهما. وأكد 
املصدر وقــوف دولــة الكويت التام إلى جانب اململكة 
العربية السعودية وتأييدها في كل ما من شأنه احلفاظ 

على أمنها وسامة اراضيها. الــى ذلــك اعلنت وزارة 
الداخلية السعودية ان فرق األمن الصناعي لدى شركة 
أرامكو باشرت اطفاء احلريقن عند الساعة الرابعة من 

فجر أمس السبت ومتكنت من السيطرة عليهما.
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