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دم���ش���ق: ال��ت��أك��د م���ن ت��ط��ب��ي��ق ات��ف��اق 
إدلب يتطلب وقتا

7

محاضرة  نظم  اج��دي��د«  »ام���واس���اة 
توعوية في مجموعة شركات مركز 

سلطان 

5

بعد فوز مفاجئ لتحالفه

زعيم امعارضة ماليزيا أنور  إبراهيم يعود إلى البرمان

زعيم امعارضة اماليزي أنور إبراهيم

ع��اد زعيم امعارضة السابق في 
ماليزيا أن��ور إبراهيم إل��ى البرمان 
ام��س، متعهدا منح ع��دوه السابق 
ورئيس الوزراء احالي مهاتير محمد 
»احيز واح��ري��ة« للمضي قدما في 

حكم الباد. 
ودّوت قاعة البرمان بالتصفيق 
مع أداء أن��ور )71 عاما( للقسم اثر 
فوزه باانتخابات التشريعية احلية 
نهاية ااس��ب��وع، في تطور اف��ت لم 
يكن ب��اإم��ك��ان ت��ص��وره قبل أشهر 
حن كان قياديا معارضا يقبع خلف 

القضبان. 

وجاءت عودة أنور النائب السابق 
لرئيس ال���وزراء للحياة السياسية 
بعد ف��وز مفاجئ لتحالفه امعارض 
في مايو الفائت، ما مكنه من إزاحة 
ح��ال��ف تلطخه إت��ه��ام��ات الفساد 

ويحكم ماليزيا منذ ستة عقود.
وبعد هذا الفوز الكبير، وافق ملك 
ماليزيا على منح أنور عفوا للخروج 

من السجن.
وه��و ب��ات اآن اخليفة امفترض 
لرئيس ال��وزراء مهاتير محمد البالغ 

93 عاما. 
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رفض نقل مباني »الداخلية« باجابرية إلى منطقة بديلة

»البلدي« يوافق على مواقع 
امركبات التجارية امتنقلة

وافق امجلس البلدي أمس على طلب الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية امشروعات الصغيرة وامتوسطة بإضافة مواقع مركبات 
جارية متنقلة ، ورفض نقل مباني وزارة الداخلية )امرور وتنفيذ 
اأحكام والفحص الفني( الواقعة منطقة اجابرية إلى موقع بديل 

خارجها.
وص��ادق امجلس خال جلسته امنعقدة برئاسة أسامة العتيبي 
على ع��دة طلبات منها إع���داد تقرير ح��ول طلب اح��اد اجمعيات 
ااستهاكية تأجير مبنى مقر »ااحاد« في منطقة حولي. ووافق على 
إضافة نشاط مكتب »تدقيق حسابات« ضمن اأنشطة امسموح بها 

للمسكن ااستثماري.

لتعزيز قدراتها التشغيلية من خال مكونات أسطولها

»الكويتية« توقع اتفاقية 
8 طائرات  لشراء 

تنفيذا للخطة ااستراتيجية للناقل الوطني )اخطوط اجوية 
الكويتية( وتعزيزا لقدراتها التشغيلية من خال مكونات اسطولها 
من الطائرات، يسر رئيس مجلس إدارة شركة اخطوط اجوية 
الكويتية يوسف اجاسم اإع��ان بأن الشركة وقعت امس  ااثنن 
اموافق 15 اكتوبر 2018 في )مدينة تولوز الفرنسية( اتفاقية شراء 
8 طائرات من طراز )NEO 800-A330( متوسطة الى بعيدة امدى 
وهي ذات كفاءة تشغيلية واقتصادية عالية مقارنة بنظيراتها من 

الطائرات.
وتعتبر اخطوط اجوية الكويتية من أوائل الشركات في العالم 
التي تعتمد هذا النوع من الطائرات احديثة في تشكيل اسطولها 
وموجب ه��ذا ااتفاق حققت اخطوط اجوية الكويتية وف��راً في 
التكاليف الرأسمالية لأسطول بتركيبته اجديدة، فضاً عن التحسن 

بتكاليف تشغيل الطائرات.

استشهاد فلسطيني في الضفة الغربية

الغام يطالب برمانيي 
العالم بتفعيل أدوات الردع 

ضد الكيان الصهيوني
طالب رئيس مجلس اام��ة م��رزوق علي الغام برمانيي العالم 
بتفعيل ادوات ال���ردع وخ��ط��اب ال��رف��ض فيما يتعلق باممارسات 
ااسرائيلية جاه الفلسطينين الذين يعيشون معادلة غير منصفة 

ومفارقة غير مفهومة .
وق��ال الغام في كلمته ام��ام اجمعية العامة لاحاد البرماني 
الدولي في مؤمره ال� 139 ”منذ اكثر من ٥0 عاما يرفع الفلسطيني 
غصن زيتون، فتجاوبه الصواريخ ومدافع الهاون وعندما يرفع حجرا، 

تتلقاه البندقيات اآلية بأزيزها امقزز ”. 

وزير الصحة  يشكل
جنة حقيق في مخالفات 

نظام »البصمة« 
ريا�س عواد 

أعلن وزي��ر الصحة د.باسل الصباح عن تشكيل جنة حقيق في 
مابسات ماظهر في مقاطع فيديو حول مخالفات بنظام ”بصمة“ 
احضور واانصراف بأحد امستشفيات، مشيرا الى انه سيتم اتخاذ 
ااج��راءات القانونية  في حال اثبت التحقيقات وج��ود مخالفة بهذا 
الشأن، افتا الى ان الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون وحماية امال 

العام.
جاء هذا في تصريح صحافي له  على هامش انطاق نشاط الديوانية 
الشهرية لأطباء في اجمعية الطبية الكويتية  بحضور اأطباء ووكيل 
وزارة الصحة د.مصطفى رض��ا والوكيل امساعد للشؤون الفنية 

د.عبدالرحمن امطيري. 
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سموه هنأ أعضاء الديوان الوطني على توليهم هذه امهمة اإنسانية

اأمير: الكويت تلعب دورًا رائدًا في مناصرة حقوق اإنسان

يتمنى أهالي اأطفال الذين يراجعون 
عيادات العاج بالليزر في مركز عبدالكرم 
ن���اص���ر ال��س��ع��ي��د ل���أم���راض اج��ل��دي��ة 
ف��ي ضاحية عبدالله السالم م��ن معالي 
وزي���ر الصحة ال��دك��ت��ور ب��اس��ل الصباح 
اح��ت��رم تخصيص ع��ي��ادات بعد الظهر 
بسبب تأثير الصباحية على دراسة اأبناء 

وامتحاناتهم..
ساعدوهم الله يساعدكم!!!

بن السطور

أكد صاحب السمو أمير الباد الشيخ 
صباح اأحمد على أهمية ما يقومون 
به من مسؤوليات في مناصرة حقوق 
اإنسان والدفاع عن مكتسباته وهو ما 
مثل دور دول��ة الكويت الرائد في هذا 
امجال متمنيا لهم سموه دوام التوفيق 
والسداد. وذل��ك خال استقباله بقصر 
بيان صباح أمس  نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس 
ال��وزراء أنس الصالح ورئيس الديوان 
الوطني حقوق اإنسان السفير جاسم 
ام��ب��ارك��ي ح��ي��ث ق���دم ل��س��م��وه أع��ض��اء 
الديوان الوطني حقوق اإنسان وذلك 
مناسبة تشكيل مجلس اإدارة اجديد. 
وقد هنأهم سموه على توليهم هذه امهمة 

اإنسانية. 
وقال رئيس الديوان الوطني حقوق 
اإنسان السفير جاسم امباركي خال 

اللقاء: ”نتقدم لسموكم بجزيل الشكر 
وعظيم اامتنان على تكليفنا بهذه امهمة 
الوطنية بامتياز وندعو امولى عز وجل 
أن يعيننا عليها وأن نكون عند حسن ظن 
سموكم وظن أهلنا وشعبنا في الكويت 
التي تذخر بالكثير من اايجابيات والتي 
يكفينا فخرا ككويتين بأنها تعززت 
بإجماع اأسرة الدولية مثلة في اأم 
امتحدة بتسمية سموكم قائدا للعمل 
اإنساني وذلك بعد أن استضافت دولة 
الكويت ثاثة مؤمرات متتالية لتحسن 
الوضع اإنساني في سورية وقدمنا 

مليارات الدوارات لدعم احتاجن.
 وبفضل توجيهات سموكم الكرمة 
نضع الكويت نصب أعيننا فهي فوق 

كل اعتبار.

أكد أنها لم ولن تتردد في اتخاذ اإجراءات القانونية ضدهم

اجار الله: »اخارجية« ستردع كل من 
يحاول امساس أو التطاول على الكويت

أكد نائب وزير اخارجية خالد اجارالله 
أن )اخ��ارج��ي��ة( ل��م ول��ن ت��ت��ردد ف��ي اتخاذ 
اإج���راءات القانونية بحق كل من يتطاول 
على دولة الكويت ورموزها. وقال اجارالله 
ردا على سؤال ل� )كونا( حول اإجراءات التي 
اتخذتها وزارة اخارجية ضد من يتطاول 
على دولة الكويت ورموزها إن الوزارة تتابع 
مايتم تداوله في وسائل التواصل ااجتماعي 

وغيرها خ��ارج الكويت ومثل مساسا بها 
وذلك عبر بعثاتها امعتمدة في اخارج.

وأكد نائب وزير اخارجية أن  الوزارة لم 
ولن تتردد في اتخاذ اإج���راءات القانونية 
بحق كل من يتطاول على دولة الكويت ومن 
خال التعليمات امشددة لدى هذه البعثات في 

امباشرة في ذلك.

نواب: الكويت وامملكة في خندق واحد

مجلس الوزراء يعلن رفضه التام 
للحملة الظامة ضد السعودية

كونا وربيع �صكر
أعرب مجلس الوزراء أمس ااثنن 
ع��ن رف���ض ال��ك��وي��ت ال��ت��ام للحملة 
ال��ظ��ام��ة ال��ت��ي تتعرض لها امملكة 
العربية السعودية الشقيقة وامتمثلة 
بااتهامات واادعاءات التي توجه لها 
على خلفية قضية امواطن السعودي 

جمال خاشقجي.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون مجلس 
ال�����وزراء ال��ك��وي��ت��ي أن���س الصالح 
ض��رورة انتظار نتائج التحقيقات 
التي جريها السلطات امختصة حول 

هذه القضية.
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