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بدء محادثات بني الكوريتني واألمم 
املتحدة حول إخالء جزء من احلدود 
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فلسطني تطالب أستراليا باالمتناع عن نقل سفارتها املخالف للقوانني الدولية

»التعاون اإلسالمي« حتذر من تداعيات خطيرة 
لالعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني

مواقف رئيس مجلس األمة السيد مرزوق 
الغامن جتاه القضية والشعب الفلسطيني 
أكثر من رائعة.. لسان حال الرئيس وأفعاله 
يعبران عن ضمير الشعب الكويتي وإميانه 
بأن قضية فلسطني عادلة وأن القدس هي 
العاصمة املوحدة للشعب الفلسطيني وأن 

اعتراف ترامب ال قيمة له..
لو توحدت الشعوب العربية على موقف 

واحد ألصبح  رأي احلكومات ال قيمة له!!!

بني السطور

أعربت منظمة التعاون اإلسالمي عن قلقها البالغ إزاء 
تصريح رئيس الــوزراء االسترالي سكوت موريسون بأن 
بالده ستدرس االعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني 
ونقل سفارتها إليها، ودعتها في بيان صحافي امس إلى 
عدم اإلقدام على مثل هذه اخلطوة غير القانونية التي تشكل 
انتهاكاً للقانون الدولي وقــرارات مجلس األمن الدولي، ال 
سيما القرار رقم 478 والذي ينص على دعوة الدول التي 
أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات 

من املدينة املقدسة.

سمو األمير يعزي خادم احلرمني بضحايا سقوط إحدى طائرات القوات اجلوية

»الوزراء السعودي«: نقدر جميع الذين غلبوا احلكمة على الشائعات

بعث سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تعزية إلى خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، عبر فيها سموه عن خالص 
تعازيه وصــادق مواساته بضحايا سقوط إحدى 
طائرات القوات اجلوية امللكية السعودية أثناء طلعة 
تدريبية والــذي أسفر عن استشهاد طاقمها، سائال 
املولى تعالى أن يتغمد شهداء هذا احلادث األليم بواسع 
رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم 
جميل الصبر وحسن العزاء. الى ذلك أعــرب مجلس 
الــوزراء السعودي، أمس ، عن تقديره جلميع الدول 
اإلسالمية والعربية والصديقة واملنظمات والبرملانات 
والهيئات العربية والدولية، وأصوات العقالء حول 
العالم، الذين غلَّبوا احلكمة والتروي والبحث عن 
احلقيقة بدالً من التعجل والسعي الستغالل الشائعات 

واالتهامات. 

14 عسكريًا إيرانيًا على حدود باكستان مسلحون يختطفون 

جتدد االحتجاجات الشعبية في إيران 
بسبب تدني الرواتب وجفاف األراضي

جانب من االحتجاجات الشعبية في إيران

سيفتح آفاقًا واسعة للتعبير عن قضاياهم 

  املطيري: املجلس الشبابي 
سيعزز شراكة الشباب مع 

املؤسسات احلكومية واملجتمع 
املدني والقطاع اخلاص 

ريا�س عواد 

أكد مدير عام الهيئة العامة للشباب عبد الرحمن املطيري أن املجلس 
الشبابي الذي ستطلقه الهيئة في الفترة املقبلة سيعمل على تعزيز 
شراكة الشباب  مع املؤسسات احلكومية واملجتمع املدني والقطاع 

اخلاص وفق رؤية )الكويت اجلديدة 2035(.

دواعش ينضمون مليليشيات احلشد الشعبي

وزير خارجية العراق: 
املنطقة مقبلة على حتوالت 

نوعية بالغة التأثير
قال وزير خارجية العراق إبراهيم اجلعفري، أمس، إن املنطقة 
مقبلة على »حتــوالت نوعية وبالغة التأثير«، متمنيا أن تأتي 
باخلير على أبناء املنطقة. وأضاف في مؤمتر صحافي من مطار 
بيروت الدولي، حيث وصل في مستهل زيارة رسمية للبنان، أن 
»املنطقة مقبلة على إرهاصات، وأقصد بكلمة إرهاصات التحوالت 
النوعية واحلادة بالغة التأثير، وعادة كل اخلير في رحم اإلرهاص 

احلاد«، دون أن يوضح ماهية تلك التحوالت.

جتمع حشد من املتقاعدين اإليرانيني أمس 
أمام منظمة امليزانية والتخطيط، في العاصمة 
طهران، احتجاجا على سوء األحوال املعيشية، 

حسب ما نقلت وكالة “إيلنا”.
وذكرت الوكالة اإليرانية أن احملتجني، وهم 
من مؤسسات حكومية مختلفة، رفعوا في 
جتمعهم االحتجاجي الفتات كتب عليها ما يفيد 
بقلة رواتبهم ووجودهم حتت خط الفقر، في 
ظل الغالء الشديد الذي تشهده البالد، ال سيما 

في األشهر الستة املاضية.
وقــال أحــد املعلمني املتقاعدين املشاركني 
في االحتجاج أمام مبنى امليزانية والتخطيط، 

التابعة

»خاشقجي« قضية  في  مشترك  فريق  تشكيل  اململكة  طلب  على  تركيا  مبوافقة  ب  رَحّ

خادم احلرمني الشريفني مترئسا اجتماع مجلس الوزراء السعودي

5.9 مليون دينار  »التجارة«: 
إجمالي الصادرات غير النفطية 

خالل سبتمبر املاضي
أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس إن قيمة إجمالي الصادرات 
الكويتية املنشأ خالل شهر سبتمبر املاضي بلغت نحو 5.9 مليون 

دينار كويتي مقابل 7.4 مليون دينار في سبتمبر العام املاضي.

السبيعي للحكومة: التقاعد 
املبكر ليس مجااًل  للمساومة 

واالستخدام السياسي
طالب النائب احلميدي السبيعي احلكومة بالتعاون خالل دور 
االنعقاد املقبل إلقــرار قانون التقاعد املبكر، داعياً النواب إلى ان 
يكونوا على قدر املسؤولية في سبيل مترير هذا القانون الذي يهم 

املواطنني وينصفهم .
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