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في رد مبطن على تصريحات »بوتني«

املقداد: انسحاب القوات اإليرانية وحزب 
الله من سورية غير مطروح للنقاش

دمار كبير خلفته القوات اإليرانية وحزب الله في سورية

الكويت: الشعب الفلسطيني 
يعاني االضطهاد من 

االنتهاكات الصهيونية
أكدت الكويت أول من أمس الثالثاء أن الشعب الفلسطيني 
يعاني االضطهاد بسبب إسرائيل السلطة القائمة باالحتالل 
وانتهاكاتها املمنهجة واملستمرة ضده وآخرها تلك املجازر التي 
ارتكبتها آلة البطش العسكرية اإلسرائيلية األسبوع املاضي 
بحق متظاهرين مدنيني ميارسون حقهم املشروع بالتعبير عن 

الرأي.
وأوضــح مندوب الكويت الدائم لدى األمم املتحدة السفير 

منصور العتيبي في كلمة الكويت التي

الرومي: إيجاد بدائل لطرق سير 
الشاحنات حفاظًا على األرواح

تفقد وزير األشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي  
أمس في جولة ميدانية خط) ميناء 
عبدالله - الوفرة( “ للتأكد من خط 
سير الــدراكــيــل املـــؤدي الــي املنطقة 
ــن إدارة  ـــادر ع ــي بــيــان ص ـــاء ف وج
العالقات العامة أن الوزير الرومي 
وبــعــد إجــتــمــاع الــنــائــب احلميدي 
السبيعي قبيل أيــام  به علي خلفية 
تذمر أهــالــي منطقة صباح األحمد 
السكنية من مشكلة خروج الشاحنات 
إلــى طريق 306 أصــدر توجيهاته 

بــضــرورة التعامل مــع املشكلة مبا 
ينهي تذمر األهالي وعليه فقد قامت 
أجهزة البلدية املعنية بعمل جولة 
تفقدية مكثفة على دراكــيــل منطقة 
ميناء عبدالله للتأكد من تراخيص 
الشركات وتبيان مدى إلتزامها بقواعد 
السالمة وتراخيصها حيث أسفرت 
اجلولة عن وجود ستة دراكيل اثنان 
ــزال ترخيصهما مــن قبل  منهما ال ي

الهيئة العامة للصناعة ساريا.

أعلن نائب وزيــر اخلارجية السوري فيصل 
املقداد أمس االربعاء ان انسحاب او بقاء القوات 
املتواجدة على االراضـــي السورية بدعوة من 
احلكومة وبينها ايران وحزب الله اللبناني هو 

شأن يخص دمشق وغير مطروح للنقاش.
ويأتي ذلــك بعدما حتــدث الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني االسبوع املاضي عن انسحاب 

قريب »للقوات االجنبية« من سورية.
وقــال املــقــداد فــي مقابلة مــع وكــالــة االنباء 
الروسية »ريا نوفوستي« بشأن انسحاب قوات 
إيرانية ومقاتلي حزب الله، »هذا املوضوع غير 
مــطــروح للنقاش النــه يأتي فــي سياق سيادة 
اجلمهورية العربية السورية على من يكون على 

أرضها ومن ال يكون«.

سموه أشاد بدور »احلرس الوطني« كرديف هام للقطاعات األمنية والعسكرية

األمير: اجليش الدرع احلصني واالنتساب له شرف عظيم

ــن املــجــلــس احلــالــي  غــضــب املــغــرديــن م
واتهامهم له بعدم اإلجنــاز غير مبررين.. 
دور املجلس تشريعي ورقــابــي.. مجلس 
الصوت الــواحــد مسرف في القوانني غير 
املــدروســة وأكثر املجالس في استجواب 
الــوزراء.. ماذا تريدون؟.. هل تريدون منه 

أن يتدخل في أداء السلطة التنفيذية مثالً؟!

بني السطور

ــالد الشيخ  ــب ـــاد ســمــو أمــيــر ال أش
صباح األحمد بالدور الوطني الكبير 
الــذي يلعبه اجليش الكويتي كدرع 
حصني للوطن، وبــاحلــرس الوطني 
الــذي يحظى منذ تأسيسه بالتقدير 
واالعــتــبــار كــرديــف هــام للقطاعات 

األمنية والعسكرية.
وأضــاف سمو األمير خالل زيارته 
ــاط اجلــيــش  ــب الــســنــويــة لـــنـــادي ض
والرئاسة العامة للحرس الوطني، 
وفــي معيته سمو ولــي العهد الشيخ 
نـــواف األحــمــد وســمــو الشيخ جابر 
املــبــارك رئيس مجلس الــــوزراء، أن 
االنتساب للجيش الكويتي هو شرف 
ــزاز إذ  ــت عظيم ومــدعــاة للفخر واالع
أنه يجسد الوالء والوفاء واإلخالص 
للوطن الغالي وتقترن به مسؤولية 
عظيمة وأساسية تكمن في احلفاظ 

على أمن وسالمة الوطن ودرء كافة 
األخطار عنه والــذود عن حياضه من 
خالل التكاتف والتآزر بينكم والتفاني 
في أداء املهام املناطة بكم والتي أثبتم 

دائما انكم أهل لها.
ووجـــه ســمــوه التهنئة والتحية 
جلنودنا الــبــواســل إخــوانــكــم الذين 
يقفون فــي جبهة القتال للمشاركة 
في الدفاع عن أرض اململكة العربية 
السعودية الشقيقة ومشاركة إخوانهم 
في قوات التحالف للدفاع عن الشرعية 
في اجلمهورية اليمنية سائلني املولى 

تعالى أن يحفظهم بحفظه وعنايته.
وأثنى سمو األمير على دور احلرس 
الوطني، وأضاف بأنه ومنذ تأسيسه 

بالتقدير واالعتبار.

قصص القرآن..  مواعظ وعبر9

لقـــمــــان احلكـيــم

8

مساجد الكويت.. بني فن العمارة والتراث الشعبي9

فاطمــــــة..  مسجـــــــد 
ـــــة  ـــ ـــ ـــــة مــعــمــاريـــ ـــ حتــفـــ

رائعــة! 
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9 محسنون من الكويت 

عــــــــــــــــبــــــــــــــــدالــــــــــــــــلــــــــــــــــه 
عـــــــبـــــــدالـــــــلـــــــطـــــــيـــــــف 

العثمان
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سمو األمير وسمو ولي العهد وسمو الشيخ سالم العلي خالل زيارة احلرس الوطني

املبارك: احلكومة تبذل أقصى اجلهود 
للعثور على املواطن املفقود سعود املسلم

أكد سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 
الــوزراء أن احلكومة ممثلة بــوزارة الداخلية 
ووزارة الدفاع ووزارة اخلارجية واإلدارة 
العامة لإلطفاء تبذل أقصى اجلهود في عمليات 
البحث في املياه اإلقليمية وباالتصال مع دول 
اجلوار للتعاون واملساعدة في سبيل العثور 
على املــواطــن املفقود سعود فيصل املسلم، 

معربا عن أسفه وتعاطفه مع عائلته جراء هذا 
احلادث األليم.

ــارك خــالل استقباله والــد  ــب وأوضـــح امل
وأخوة املفقود سعود فيصل املسلم أن التفاعل 
الشعبي مع هذا احلدث محل اعتزاز ويعكس 
مــدى تالحم أبــنــاء الشعب الــواحــد وسرعة 
استجابتهم في التصدي ألي طارئ قد يعرض 

حياة األفراد للخطر.
وكانت عمليات وزارة الداخلية قد تلقت 
بالغا في اخلامسة بعد عصر يــوم اجلمعة 
املاضي يفيد بــأن الشاب سعود املسلم نزل 

كعادته للغوص على مقربة من جزيرة قاروه.

»نزاهة« حتقق فيما أثير من 
  »2 شبهات حول مناقصة »عافية 
أكدت الهيئة العامة ملكافحة الفساد »نزاهة« بأنها قد باشرت 
من خالل أجهزتها املختصة جمع املعلومات وإجراء التحريات 
الالزمة في شأن ما أثير في بعض وسائل ومنصات التواصل 
االجتماعي حــول عقد عافية )2( واملتعلقة باعتذار إحدى 
الشركات املتناقصة صاحبة أقل عطاء وترسية هذه املناقصة 

على شركة أخرى كانت قد تقدمت بعطاء أكبر.
وأضافت نزاهة بأنها قد اتخذت تلك اإلجــراءات انطالقاً من 
دورها في احملافظة على املال العام والتأكد من سالمة أوجه 

التصرف والتعامل معه.

»املواشي« تفاوض جنوب أفريقيا 
وأميركا اجلنوبية والسودان 

الستيراد األغنام احلية 
ه�صام املن�صاوي

أكد الرئيس التنفيذي في شركة 
نقل وجتار املواشي الكويتية أسامة 
بــودي أن الشركة جتري مفاوضات 
حاليا مــع جنوب أفريقيا وأميركا 
ـــودان الســتــيــراد  ـــس اجلــنــوبــيــة وال
االغنام منها لتكون بديلة عن األغنام 

املستوردة من استراليا. وتوقع بودي 
فــي مؤمتر صحافي أمــس األربــعــاء 
بدء تسلم الشركة االغنام تدريجيا 
من الــدول املذكورة بعد االنتهاء من 
املوافقات الرسمية قبيل موسم احلج.
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