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ارتفاع  على  تعامالتها  تنهي  البورصة 
11.03 نقطة املؤشر العام 
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الصرعاوي: تقرير »املواطن 2018« 
ي���س���ت���ه���دف ال����ت����وع����ي����ة ب��������دور »دي��������وان 

احملاسبة« في حماية املال العام

3

شارك وبوتني في تدشني اجلزء البحري من »السيل التركي«

أردوغان: تركيا لن ترسم إطار عالقاتها مع 
روسيا بناء على إمالءات الدول األخرى

الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فالدميير بوتني

12 من ربيع األول 1440 هـ/ 20 نوفمبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3318 الــــثــــاثــــاء

املعتوق: الدين اإلسالمي يهدف إلى إقامة جسور 
التواصل والتعاون ويكافح التطرف واإلرهاب 

»البنوك«.. عطلة اخلميس 
مبناسبة ذكرى املولد النبوي

أعلن احتاد مصارف الكويت أن البنوك احمللية ستعطل 
ــرى املــولــد النبوي  أعمالها اخلميس املقبل مبناسبة ذك

الشريف.
وقال )احتاد املصارف( أمس  إن البنوك ستباشر أعمالها 
األحد املوافق 25 نوفمبر اجلاري بناًء على التعميم الصادر 

عن بنك الكويت املركزي.
ــوان اخلدمة املدنية أعلن اخلميس املقبل 22  وكــان دي
ــوزارات واجلهات  نوفمبر اجلــاري عطلة رسمية جلميع ال
احلكومية والهيئات واملؤسسات العامة مبناسبة املولد 

النبوي الشريف لعام 1440 هجرية.
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أبدى تفاؤله مبستوى متثيل يليق بالقمة اخلليجية وجتربة مجلس التعاون

اجلارالله: »فلسطني« قضية محورية بالنسبة للكويت 

ما ذكره خادم احلرمني أن النظام اإليراني 
دأب على التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
ورعاية اإلرهاب وإثارة الفوضى واخلراب 
أصاب كبد احلقيقة.. جميع مصائب املنطقة 
جاءت مع وصول ما يسمى الثورة اإليرانية.. 
من ينتسب لهم ال يزيد عن عشرة باملائة 
ــدون السيطرة  ــري مــن األمــة اإلســالمــيــة وي
على اجلميع.. لو انشغلوا بشأنهم الداخلي 

ألصبحوا من الدول العظمى!!!

بني السطور

أكد نائب وزيــر اخلارجية خالد اجلارالله أن القضية 
الفلسطينية بالنسبة للكويت »مــحــوريــة، مضيفاً: هي 
قضيتنا األولى منذ أن خرجنا إلى هذه الدنيا ونسعى الى 
دعمها والــى تعزيزها«. وأشــار إلى أن موقف الكويت من 
القضية الفلسطينية “ثابت” ويتجلى ويتزايد ويتواصل 
حيث مت أخيرا تقدمي مبلغ 42 مليون دوالر لدعم وكالة غوث 

وتشغيل الالجئني الفلسطيني )أونروا(.
ــه للصحافيني  ــل ـــى بــه اجلــارال ـــد فــي تــصــريــح أدل وأك
مساء أمس األول على هامش مشاركته احتفال السفارة 
الفلسطينية لدى البالد بذكرى اعالن االستقالل الـ 30 متسك 

الكويت بالقضية الفلسطينية، 

سموه تلقى اتصاالت هاتفية من خادم احلرمني الشريفني وأمير قطر ورئيس وزراء البحرين

أمير البالد: نعتز بعالقاتنا التاريخية مع الدول الشقيقة

أكد سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اعتزازه 
بالعالقات  األخوية التي تربط الكويت بشقيقاتها 
ـــة قطر ومملكة  اململكة العربية السعودية ودول
البحرين، وجتسد عمق أواصــر العالقات التاريخية 

والوطيدة بينهم وبني الشعب الكويتي وشعوب الدول 
الشقيقة.

وجاء ذلك خالل اتصاالت هاتفية تلقاها سمو األمير  
من أخيه خــادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 

عبدالعزيز ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة، 
وأخيه صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 

أمير دولة قطر الشقيقة.

أكد رئيس مجلس ادارة )الهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية( الكويتية 
الدكتور عبدالله املعتوق أن  الدين 
اإلســالمــي يهدف إلــى إقامة جسور 
التواصل والتعاون مبا يحقق النفع 
االنساني ويعزز معاني التواصل 
ــة الــتــطــرف  ــح ــاف ــك ـــاري وم ـــض احل
واالرهـــاب والغلو في جميع أنحاء 

العالم.

وأكد في كلمة ألقاها املعتوق في 
ــي بــعــنــوان )تطوير  ــدول املــؤمتــر ال
ـــني األديـــــــان واحلـــــوار  احلــــــوار ب
احلــضــاري للتعاون( الـــذي بــدأت 
ــي بــرلــني ويستمر  أعــمــالــه أمـــس ف
يومني، ضرورة تعزيز قنوات احلوار 

بني األديان واحلضارات املختلفة.

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان على 
أن تركيا لن ترسم إطار عالقاتها الثنائية مع روسيا 
بناء على مطالب أو إمــالءات الــدول األخــرى في أي 
ــارك الرئيسان التركي رجــب طيب  ــت. وقــد ش وق
ـــان والــروســي فالدميير بوتني فــي مراسم  أردوغ
احتفالية أمس مبناسبة إمتام اجلزء املار من البحر 

األســود في مشروع خط أنابيب )السيل التركي( 
لنقل الغاز. وأكد أردوغان خالل االحتفالية مبدينة 
إسطنبول أن مشروع )السيل التركي( لن يعود 
بالفائدة على تركيا وشعبها فحسب بل على جيرانها 

واملنطقة أيضا.

»الدستورية« تنظر الطعن في رفض املجلس إسقاط 
عضوية نواب »دخول املجلس« األحد املقبل 

أعلنت احملكمة الدستورية امس عن حتديد جلسة 
يوم األحد املقبل 25 من شهر نوفمبر اجلاري للنظر 
في الطعن املباشر بعدم دستورية املادة الـ16 من 
القانون رقم )12( لسنة 1963 في شأن الالئحة 

الداخلية ملجلس األمة.
وكانت احملكمة أعلنت في مطلع نوفمبر اجلاري 
عن حتديد غرفة مشورة في الـ14 من الشهر والتي 

تأجلت إلى جلسة أمس لنظر الطعن املباشر رقم )5( 
لسنة 2018 “طعن مباشر دستوري” املرفوع من 

أحد املواطنني من ناخبي الدائرة الثالثة.
وقــالــت احملكمة آنـــذاك إن الطعن قــدم بـ»عدم 
دستورية املادة )16( من القانون رقم )12( لسنة 

1963 في شأن الالئحة الداخلية 

الشاهني: »تكويت« مهنة الصيدلة 
أولوية تأخرت بفعل فاعل

 تلقى النائب أسامة الشاهني رد وزيــر الصحة 
على سؤال برملاني بشأن عدد الصيادلة الكويتيني 
وغير الكويتيني بــوزارة الصحة، وجــاء في الرد 
أن الصيادلة الكويتيني فــي وزارة الصحة بلغ 
عددهم )647( صيدليا وغير الكويتيني بلغ )825( 
صيدليا. كما تلقى الشاهني - مقرر اللجنة الصحية 
في مجلس األمة - رد وزير الصحة د. باسل الصباح 

على سؤال برملاني بشأن عدد اإلداريــني الكويتيني 
وغير الكويتيني العاملني في وزارة الصحة، وجاء 
في الــرد أن عــدد اإلداريـــني الكويتيني العاملني في 
وزارة الصحة بلغ عددهم )11895( موظف وعدد 
اإلداريني غير الكويتيني بلغ عددهم )599( موظف 

وموظفة.

خادم احلرمني: اململكة ستواصل جهودها 
ملعاجلة أزمات املنطقة وقضاياها

أكد خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
أمــس أن اململكة العربية السعودية ستواصل جهودها 
ــال امللك سلمان بن  ــات املنطقة وقضاياها. وق ملعاجلة أزم
عبدالعزيز في كلمة له بافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة 

السابعة ملجلس الشورى السعودي أن »القضية الفلسطينية 
ستبقى قضيتنا األولى إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على 

جميع حقوقه املشروعة«.
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األمير خليفة بن سلمان آل خليفةأمير دولة قطر سمو الشيخ متيم بن حمدخادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيزسمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

د. عبدالله املعتوق
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