
أمير قطر يصل البالد اليوم 
في زيارة أخوية

يصل إلى البالد اليوم االثنني صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد بن 
خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة والوفد املرافق لسموه في زيارة 
أخوية للبالد يقدم فيها التهاني مبناسبة شهر رمضان املبارك ألخيه صاحب 

السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
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جناة نائب رئيس األركان اليمني
من محاولة اغتيال في عدن 

موقع تفجير محطة وقود في اليمن 

مجلس األمة يناقش
 اليوم  »امليزانيات« لثماني 

جهات حكومية
يعقد مجلس األمة الكويتي جلسة خاصة اليوم االثنني للنظر 
في امليزانيات واحلسابات اخلتامية لعدد من اجلهات احلكومية 
ومجموعة من االتفاقيات اخلارجية ومذكرات التفاهم حلكومة 

دولة الكويت مع عدد من الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية.
ويتضمن جــدول أعــمــال اجللسة مناقشة تقارير جلنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي البرملانية تتعلق بثماني جهات 

حكومية.

»املالية«:  ال تعيينات جديدة  
على مستوى الوكالء املساعدين 

نفت وزارة املالية ما تناولته 
بعض الصحف أن وزيـــر املالية 
د ..نــايــف احلــجــرف بصدد إجــراء 
تعيينات جديدة على مستوى وكالء 
الوزارة املساعدين ومدراء اإلدارات 
وتسكني بعض األمــاكــن القيادية 
الشاغرة مشددة في الوقت ذاته على 
أهمية األخذ بالتصريحات الرسمية 
ــط. وأضـــافـــت أن األولـــويـــات  ــق ف
احلالية للوزارة منصبة في إقرار 
مشروعي امليزانية العامة 2018-

2019 واحلساب اخلتامي 2017-
2018. وكــانــت مــصــادر قالت إن 
وزيــر املالية د ..نــايــف احلجرف 
بصدد إجراء بعض التعيينات على 
مستوى وكالء الــوزارة املساعدين 
باإلضافة إلى تسكني بعض األماكن 

القيادية الشاغرة في الوزارة.
وتــأتــي مــوازنــة السنة املالية 
2018/2019 حتت شعار »ضبط 

اإلنفاق خطوة

جنا نائب رئيس هيئة األركان 
ــواء الركن  ــل الــعــامــة فــي اليمن ال
صالح الزنداني من محاولة اغتيال 
نــفــذهــا مسلحون فــي العاصمة 

املؤقتة )عدن(.
ونقلت وكالة األنباء السعودية 
)واس( عــن مــصــدر أمــنــي ميني 
أمس األحد قوله ان اللواء الزنداني 
ــة اغــتــيــال مساء  ــاول تــعــرض حمل
السبت املاضي عقب خروجه من 

مستشفى )البريهي( في )عدن(.
ودان رئيس الــــوزراء اليمني 
احمد بن دغر في اتصال هاتفي مع 
اللواء الزنداني احلادث الذي يهدد 
امــن واستقرار العاصمة املؤقتة 

والوطن بشكل عام.

أشاد بالروح العالية لرجال اجليش املشاركني في »إعادة األمل«

ناصر الصباح: الكويت و السعودية  ترتبطان باألخوة والتاريخ املشترك

شكوى محكمة االستئناف بوجود 
ــة فـــي أوراق بــعــض الــقــضــايــا  ــرق س
تــدل على وجــود خلل بسبب التعامل 
الــورقــي.. استحداث نظام إلكتروني 
محكم الستالم املذكرات واألحكام يكون 

أكثر أمنا وأسرع في عملية التقاضي..
نقترح واألمر إليكم.

بني السطور

ـــوزراء  أعـــرب الــنــائــب األول لرئيس مجلس ال
وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد عن فخره 
واعتزازه برجال اجليش الكويتي البواسل املشاركني 
في عملية )إعادة األمل( باململكة العربية السعودية 
الشقيقة “التي تربطنا معها رابطة الــدم واألخــوة 

والتاريخ املشترك«.
ومتنى لرجال اجليش الكويتي املشاركني في 
)إعــادة األمــل( التوفيق والنجاح في إمتــام مهامهم 
وأداء واجبهم الوطني، مشيدا “بالروح القتالية 
العالية التي يتمتعون بها داعيا الله سبحانه وتعالى 
أن يدمي نعمة األمن واألمان على اململكة و دول مجلس 

التعاون اخلليجي واالمة العربية واالسالمية«.
وجاء في بيان صادر من مديرية التوجيه املعنوي 
والعالقات العامة بوزارة الدفاع عقب زيارته للقوات 
ــادة األمــل( بالسعودية  الكويتية املشاركة في )إع

وذلك لتهنئتهم بحلول شهر رمضان املبارك.
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الشيخ ناصر صباح األحمد مع عناصر القوة البرية املشاركة في عملية »إعادة األمل«

استشهاد فلسطينيني في قصف للجيش اإلسرائيلي على قطاع غزة

اخلارجية الفلسطينية: هدم »اخلان األحمر« 
هدفه استكمال االستيطان حول القدس

استشهد 3  فلسطينيني في قصف دبابة 
إسرائيلية ملوقع مراقبة تابع حلركة اجلهاد 
اإلسالمي في جنوب غزة، حسبما أعلنت وزارة 

الصحة في القطاع واحلركة نفسها.

وقال الناطق باسم الوزارة اشرف القدرة ان 
حسني العمور )25 عاما( وعبد احلليم الناقة 
)28 عاما( استشهدا في القصف الذي وقع في 

شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وتوعدت حركة »اجلهاد« اإلسالمي، أمس 
األحد، بالرد على التصعيد اإلسرائيلي األخير، 

بعد قتل جيش االحتالل اثنني 

26 من قوات األسد  مقتل 
و9 مقاتلني روس في هجوم 

لداعش في شرق سورية 
قتل 35 مقاتالً من قوات النظام واملوالني لها بينهم تسعة 
مقاتلني روس في هجوم شنه تنظيم »داعــش« قبل أيام على 
نقطة جتمع لهم في شرق سورية، وفق ما أفاد املرصد السوري 

حلقوق اإلنسان.
ــر املــرصــد أن »مقاتلني مــن تنظيم )داعـــش( هاجموا  وذك
األربعاء املاضي رتالً لقوات النظام وقوات روسية حليفة أثناء 

توقفه في نقطة جنوب غرب امليادين،

بسبب ارتفاع احلرارة

بلدية الكويت تسمح بدفن 
اجلنائز لياًل خالل رمضان

أكد مدير إدارة شؤون اجلنائز ببلدية الكويت د. فيصل العوضي  جاهزية 
إدارة شؤون اجلنائز الستقبال شهر رمضان املبارك، وقال: نظراً الرتفاع 
درجات احلرارة صيفاً، وحرصاً منا على تيسير اخلدمات والتخفيف على 
أهالي املتوفني واملشيعني أثناء تشييع اجلنائز والصالة عليها ودفنها، فقد 
تقرر أن تكون مواعيد دفن اجلنائز خالل شهر رمضان املبارك في العاشرة 

صباحاً وبعد صالة العصر والعاشرة مساًء.
وأشار د. العوضي إلى أن اإلدارة قامت بتوفير جميع مايلزم من إضاءة 
كافية، ومظالت متنقلة مكيفة، باإلضافة  إلى توفير عيادة صحية و سيارة 

أسعاف بالتعاون مع وزارة الصحة.
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