ا خلمي�س

 1رمضان  1439هـ 17 /مايو  - 2018السنة الثانية عشرة  -العدد 3191

� 16صفحة ــ  100فل�س

السلطة الفلسطينية استدعت سفراءها من الدول املشاركة بافتتاح سفارة واشنطن في القدس

عباس :أميركا شريكة في العدوان
على الشعب الفلسطيني

فيما استدعت وزارة اخلارجية واملغتربني
الفلسطينية أم��س سفراءها في أرب��ع دولة
للتشاور بعد مشاركتهم في حفل االستقبال
ال��ذي اقامته اخلارجية اإلسرائيلية بنقل
السفارة األميركية إل��ى ال��ق��دس ف��ي  13من
الشهر اجلاري.
وقالت اخلارجية الفلسطينية في بيان
إنها استدعت سفراءها لدى كل من رومانيا
والتشيك وهنغاريا والنمسا ملشاركتهم
ف��ي احل��ف��ل معتبرة ان امل��ش��ارك��ة “مخالفة
جسيمة للقانون ال��دول��ي ول��ق��رارات األمم
املتحدة العديدة التي تؤكد أن مدينة القدس

هي أرض محتلة منذ عام  1967ومتنع الدول
من نقل سفاراتها اليها».
فقد أكد املتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية
نبيل أب��و ردينة أم��س أن االدارة األميركية
أصبحت شريكة في ال��ع��دوان على الشعب
الفلسطيني.
وأضاف أبو ردينة في بيان اوردته وكالة
األن��ب��اء الفلسطينية (وف���ا) أن “اخلطوة
األميريكة املتمثلة بفتح السفارة في القدس
احملتلة وحتريض سفرائها في األمم املتحدة
وإسرائيل جعلت االدارة األميريكة شريكة في
العدوان على شعبنا الفلسطيني”.

www.alwasat.com.kw

واوضح أن السياسة األميركية منذ االعالن
عن القدس عاصمة إلسرائيل شجعت املتطرفني
االسرائيليني على االس��ت��م��رار ف��ي افعالهم
واستيطانهم.
وبني أبو ردينة أن “االستفزاز األميركي
واالستهتار بالعالم العربي واملجتمع الدولي
ساهم في زي��ادة ع��دم الثقة امل��وج��ودة أصال
وت��وت��ي��ر ال��ع�لاق��ة املشحونة بالشك وع��دم
املصداقية وسقوط وهم إقامة سالم مع العرب
بدون الفلسطينيني من خالل جتاوز مبادرة
السالم العربية

أمير البالد يتبادل التهاني
مع قادة الدول الشقيقة
والصديقة بحلول رمضان

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

تبادل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد برقيات
التهاني مع إخوانه أصحاب اجلاللة والفخامة والسمو قادة الدول
العربية الشقيقة والدول اإلسالمية الصديقة مبناسبة حلول شهر
رمضان املبارك.

(طالع صفحة )2

التتمة 6

أطلقت جائزة الكويت الدولية للمرأة املتميزة

الصبيح :املرأة الكويتية قادرة على
العمل في جميع املجاالت
أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل
ووزي��رة الدولة للشؤون االقتصادية هند
الصبيح أن امل��رأة الكويتية أثبتت قدرتها

على العمل في كل امل��ج��االت آملة أن تزيد
نسبة املشاركة الفعالة للمرأة في املجتمع
الكويتي خصوصا أن نسبة النساء فيه

تفوق الـ  50في املئة.

منظمة حظر األسلحة الكيميائية ترجح
استخدام الكلور في إدلب السورية

العمارة والتراث الشعبي
مساجد الكويت ..بني فن 9
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بورصة الكويت متهل 11
شركة  15يوم ًا لإلفصاح
عن بياناتها املالية املرحلية
التتمة 6

قالت منظمة حظر األسلحة الكيميائية أمس إن
من احملتمل أن يكون غاز الكلور استخدم في هجوم
في محافظة إدل��ب بشمال غرب سوريا في فبراير
املاضي بعد أن أكدت فحوص معملية وجود املادة
الكيماوية السامة.
ول��م ت��ذك��ر املنظمة ،ف��ي أح���دث ت��ق��اري��ره��ا عن

االستخدام املمنهج للذخيرة احملظورة في احلرب
األهلية ال��س��وري��ة ،ال��ط��رف ال��ذي استخدم امل��ادة
احملظورة مبدينة سراقب الواقعة في منطقة تسيطر
عليها املعارضة في محافظة إدلب.

(طالع صفحة )6

نواب يطالبون بتعديل آلية التعامل مع األسئلة البرملانية

البابطني :أحد أسئلتي استغرق عام ًا
ونصف العام لإلجابة عليه!
طالب نواب في اجللسة التكميلية ملجلس األمة
أمس بتعديل آلية التعامل مع األسئلة البرملانية
س����واء ف��ي ال��وق��ت امل��خ��ص��ص ل��ه��ا أو ف��ي ردود
الوزراءعليها وإتاحة الفرصة للنواب للتعليق على
اإلجابات الواردة.
وأكد النواب عند مناقشة بند األسئلة البرملانية

ض����رورة تخصيص ج��ل��س��ات ملناقشة األسئلة
والردود عليها  ،وأشاروا إلى أن مكتب املجلس يجب
أن يدرس تعديل الالئحة الداخلية للمجلس وتفعيل
دوراألسئلة البرملانية.

(طالع صفحة )5

كوريا الشمالية تهدد
بإلغاء القمة املرتقبة
مع واشنطن

«األمة» يعتمد احلساب اخلتامي
لهيئة «الطرق والنقل البري»
لسنة 2017/2016

ه��ددت بيونغ يانغ أم��س األرب��ع��اء
بإلغاء القمة املرتقبة بني الزعيم الكوري
الشمالي كيم ج��ون��غ أون والرئيس
األميركي دونالد ترامب إذا ما ضغطت
واشنطن عليها م��ن أج��ل التخلي عن
ترسانتها النووية في شكل أحادي.

وس��ط مطالبات نيابية بإلغاء هيئة الطرق وإسناد
مهامها وميزانيتها إلى وزارة األشغال العامة ،وافق مجلس
األمة خالل جلسته التكميلية أمس على مشروع القانون
بشأن اعتماد احلساب اخلتامي للهيئة العامة للطرق
والنقل البري للسنة املالية  ،2017/2016ومشروع
القانون بربط ميزانيتها للسنة املالية 2019/2018

(طالع صفحة )6

(طالع صفحة )4

وعاد شهر القرآن
نغتنم حلول شهر رمضان الكرمي لنرفع إلى مقام
صاحب السمو أمير البالد وسمو ولي عهده األمني
والشعب الكويتي واالخ���وة املقيمني أسمى آي��ات
التهاني والتبريكات ونسأل الله العلي العظيم أن
يتقبل الصيام والقيام واألعمال الصاحلة ،إنه نعم
املولى ونعم املجيب.
فقد عاد شهر الطاعات واألعمال الصاحلة وقراءة
القرآن ،مبذاقه اخل��اص ال��ذي تتنزل فيه الرحمات
وتطرح البركات وتعمر املساجد بالصالة والقيام
وتتحرك اللجان اخليرية مبد موائد اإلفطار داخل
البالد وخارجها من تبرعات احملسنني ،وهذا ديدن
الشعب الكويتي الكرمي ال��ذي جبل على التسابق
ب��األع��م��ال اخليرية وط��ور أساليب وصولها إلى
مستحقيها بالطرق املشروعة بعيدا ً عن أيدي اإلرهاب
والتطرف.
رمضان في الكويت له طعم خاص حتى إن أغلب
املقيمني يفضلون صيامه هنا لشعورهم أن البالد
حتييه كما هو واج��ب من صالة التراويح والقيام
واالع��ت��ك��اف ،كما تنشط وزارة األوق���اف من خالل
تقدمي ال��دروس واحملاضرات التوعوية التي تنشر
الوسطية واالعتدال في فهم الدين.
فمع قدوم الشهر الكرمي تعم الفرحة جميع املسلمني
إال أن ما يقوم به الكيان الصهيوني من أعمال وحشية
ضد إخواننا في فلسطني وما يقوم به النظام السوري
الظالم من قتل وتهجير للشعب وما يعانيه إخواننا
الروهينغا في بورما وجميع جراحنا التي تنزف كل
ذلك نغص علينا فرحتنا ،وهذا يدعونا إلى وقفة تأمل
وق��رار للخروج من األوض��اع السيئة التي يكرسها
أعداء األمة ،وأن نعود إلى الطريق القومي لتستقيم
أحوالنا ونعود إلى دورنا احلقيقي في إنقاذ البشر
وإخراجهم من الظلمات إلى النور.

(طالع صفحة )3

أمهلت شركة ب��ورص��ة الكويت  11شركة أم��س األرب��ع��اء  15يوما
لالفصاح عن بياناتها املالية مع انتهاء املدة احمل��ددة إلفصاح الشركات
املدرجة عن البيانات املالية املرحلية.
وقالت البورصة في إفصاح على موقعها اإللكتروني إن هذه اخلطوة
تأتي تطبيقا للمادة ( )18-1من الكتاب ال 12لقواعد اإلدراج.

املدنيون تعرضوا لهجوم كيميائي في إدلب
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حتت املجهر

وقعت اتفاقية تعاون مع «األغذية» العاملي لدعم الجئي الروهينغا

«الهالل األحمر الكويتي» أطلقت حملة
تبرع شعبية دعم ًا للفلسطينيني في غزة
في إط��ار تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني
الشقيق في “غزة” ،وتوفير األمن الغذائي اإلنساني
لالجئي الروهينغا ودع��م احملتاجني من الشعب
البنغالديشي ،فقد أطلقت جمعية الهالل األحمر
الكويتية أم��س حملة تبرع شعبية للفلسطينيني
في قطاع غزة لتخفيف معاناته ج��راء االعتداءات

اإلسرائيلية ويأتي إطالقها في شهر رمضان املبارك
تضامنا من الشعب الكويتي مع األشقاء هناك.
كما وقعت اجلمعية اتفاقية تعاون مع برنامج
األغذية العاملي لتوفير األم��ن الغذائي اإلنساني
لالجئي الروهينغا .

(طالع صفحة )3

