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حتقيقات حول رصد حتليق طائرة مسيرة على ساحل الكويت

تشديد اإلجراءات األمنية باملواقع احليوية

 فرحتنا لن تكتمل إال بوصول صاحب 
السمو ووالـــد اجلميع ســاملــاً معافى إلى 
ــه.. مــرض سموه كشف عمق  داره وأهــل
ــذي يحمله أبــنــاء الــوطــن وأبناء  احلــب ال
اخلليج واملقيمون لسموه، نسأل الله أن 
ــدمي احلـــب.. مــواقــف ســمــوه اإلنسانية  ي
واإلصالحية واضحة األثر وانعكست على 
البلد واملواطن.. دمت ساملاً يا رجل السالم 

واإلنسانية!!

بني السطور

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون 
ــر الداخلية باإلنابة أنــس خالد  مجلس الـــوزراء ووزي
الصالح أن القيادات األمنية قدمت لسمو رئيس مجلس 
ــاع األمنية في املنطقة  الــوزراء أمس ايجازا عن األوض
واخلطة األمنية في البالد، حيث بينت رئاسة االركان 
بأنها على تنسيق مباشر ومستمر مع االشقاء في القوات 

املسلحة السعودية والدول الشقيقة والصديقة
واوضــح الصالح أن القيادات األمنية باشرت اجراء 
التحقيقات الالزمة بشأن ما مت رصده من حتليق طائرة 
مسيرة في مناطق على اجلانب الساحلي من مدينة 
ــراءات والسبل الكفيلة  الكويت ، وما مت اتخاذه من اج
للتصدي لها.. مؤكداً أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك وجه القيادات العسكرية واألمنية الى تشديد 
اإلجـــراءات األمنية حــول املواقع احليوية داخــل دولة 
الكويت ، واتخاذ جميع االجراءات الكفيلة باحلفاظ على 
امــن الكويت واملواطنني واملقيمني على ارضها من كل 

خطر.

ب����اك����س����ت����ان: مم������ارس������ات ال����ه����ن����د ف��ي 
كشمير »إبادة جماعية«
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5 نواب يقترحون تخفيض ساعتني 
من دوام من يرعى مسنًا 

4

»بيتك«: مستوى التضخم يبقى عند 
% بنهاية يوليو  1.1 حدود 

انتخابات تونس .. إقبال ضعيف

عجوز أدلت بصوتها في أحد مراكز االقتراع

تصاعد األدخنة من إحدى املنشآت النفطية السعودية إثر استهدافها بطائرات مسيرة

كشفت الهيئة العليا لالنتخابات في تونس، 
أن نسبة املشاركة في االستحقاق الرئاسي، 

بلغت 16 باملئة حتى منتصف يوم أمس.
وانطلقت عملية التصويت في املرحلة األولى 
مــن االنــتــخــابــات الرئاسية فــي تــونــس، حيث 
يتنافس 24 مرشحا على أصـــوات أكثر مــن 7 

ماليني ناخب مسجلني على قوائم االنتخاب.
وتنافس في االنتخابات الرئاسية  24 مرشحا، 
بعد انسحاب املرشحني محسن مــرزوق، رئيس 
حركة مشروع تونس، وسليم الرياحي، رئيس 
حركة أمــل تونس، حيث قــررا االنسحاب قبل 

ساعات من بدء الصمت االنتخابي.

وقالت الهيئة العليا لالنتخابات إن العدد 
اإلجمالي ملن يحق لهم التصويت في االنتخابات 

الرئاسية 7 ماليني و74 ألفا و566 ناخبا.
وأشارت بيانات الهيئة إلى أن عدد الناخبني 
املسجلني داخـــل تــونــس بلغ 6 مــاليــني و688 
ألفا و513 ناخبا، وأن عدد الناخبني املسجلني 
باخلارج بلغ 386 ألفا و53 ناخبا. وتعليقا على 
نتائج التصويت، قال عضو املكتب التنفيذي في 
شبكة مراقبون غير احلكومة، سليم بوزيد، إن 
“نسبة اإلقبال املعلنة من هيئة االنتخابات غير 

جيدة.

إلغاء ترخيص أطباء ومنعهم من السفر
ذكر مصدر مسئول بوزارة الصحة أنه مت 
االنتهاء من التحقيق في مالبسات وفاة طفل 
في أحد مراكز طب االسنان عند تلقيه العالج، 
وقــد أحــال الوزير املوضوع للنيابة العامة 
التخاذ اإلجـــراءات القانونية متاشيا مع ما 
انتهى إليه رأي جلنة املختصة بالتحقيق، 
وإلــغــاء ترخيص األطــبــاء املشتبه بوجود 
قصور من جانبهم من مزاولة املهنة في البالد 

سواء في القطاعني احلكومي أو األهلي.
كما أفاد املصدر نفسه بأنه مت االنتهاء من 
التحقيق في مالبسات إصــدار شهادات وفاة 
لطفلني بعد حالة إجهاض في أحد املستشفيات 
قبل التأكد من مفارقتهم احلياة وفقاً لألصول 

الطبية املتبعة في مثل هذه احلاالت.

أول أكتوبر االكتتاب في »شمال الزور«
اعلنت هيئة مشروعات الشراكة بني القطاعني 
العام واخلــاص الكويتية االنتهاء من حصر 
اسماء املواطنني املسجلة لــدى الهيئة العامة 
ــس األحــد  للمعلومات املــدنــيــة اعــتــبــارا مــن أم
الحتساب عــدد األسهم املخصصة لكل مواطن 

بشركة شمال الزور األولى.
وقــالــت الهيئة فــي بيان صحفي ان جميع 
املــواطــنــني الــكــويــتــيــني املسجلني لـــدى هيئة 
املعلومات املدنية حتى 15 سبتمبر اجلــاري 

مدعوون للمشاركة في االكتتاب وفقا لآللية التي 
ستعلن قبل مطلع أكتوبر القادم.

ــذا الــســيــاق مــجــددا املواطنني  ودعـــت فــي ه
الكويتيني املسجلني للمشاركة في االكتتاب العام 
بنسبة 50 في املئة من اسهم شركة شمال الزور 
االولى للطاقة واملياه خالل الفترة التي تبدأ في 

االول اكتوبر وتنتهي في 29 نوفمبر 2019.

50 % من إنتاج »أرامكو« السعودية: هجوم بقيق أوقف 
أوضـــح األمــيــر عبدالعزيز 
بن سلمان بن عبدالعزيز وزير 
الطاقة  السعودي، أن الهجمات 
اإلرهــابــيــة على معامل شركة 
أرامكو في خريص وبقيق، نتج 
عنها توقف عمليات اإلنتاج في 
املوقعني بشكل مؤقت، وحسب 
التقديرات األولية، فقد أدت هذه 
ــى توقف كمية  االنــفــجــارات إل
ــدادات الزيت اخلــام تقدر  من إم
بنحو 5.7 مليون برميل، أو 
حوالي %50 من إنتاج الشركة، 

إال أنه سيتم تعويض جزء من 
االنخفاض لعمالئها من خالل 

املخزونات.
ــــر أن هـــذه  ــــوزي وقــــــال ال
االنفجارات أدت أيًضا إلى توقف 
إنتاج كمية من الغاز املصاحب 
تقدر بنحو 2 مليار قدم مكعبة 
ــي الــيــوم، تستخدم إلنــتــاج  ف
ــف برميل مــن سوائل  700 أل
الغاز الطبيعي، ما سيؤدي إلى 
تخفيض إمـــدادات غــاز اإليثان 
وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة 

تصل إلى حوالي 50 %.
ــا على صعيد اإلمــــدادات  أم
احمللية فقد أكــد الوزير أنــه لم 
ينتج عــن هــذا الهجوم أي أثر 
على إمــدادات الكهرباء واملياه 
ــود، أو على إمـــدادات  ــوق مــن ال
السوق احمللية من احملروقات، 
كما لم ينجم عنه أي إصابات 
بــني العاملني فــي هــذه املواقع 
حتى اآلن، والشركة التزال في 
طور تقييم اآلثار املترتبة على 

ذلك.

العراق ينفي انطالق الطائرات املسيرة من أراضيه .. وإيران: مستعدون حلرب شاملة

أميركا: جاهزون للتحرك حال الهجوم على السعودية

قالت  مستشارة البيت األبيض 
كيليان كونواي  إن الواليات املتحدة 
مستعدة للتحرك في حالة أي هجوم 

إيراني على السعودية.
وأضــافــت كــونــواي فــي لــقــاء مع 

“فوكس نيوز” أن وزارة الطاقة 
مستعدة للسحب مــن االحتياطي 

النفطي االستراتيجي.
إلى ذلك نفت احلكومة العراقية ما 
تداولته وسائل اعالم بشأن استخدام 

االراضــي العراقية ملهاجمة منشآت 
نفطية سعودية بالطائرات املسيرة.

وذكــرت احلكومة في بيان انها 
ملتزمة دستوريا مبنع استخدام 
اراضــيــهــا لــلــعــدوان على جــوارهــا 

واشقائها واصدقائها وانها ستتعامل 
بــحــزم مــع كــل مــن يــحــاول انتهاك 

الدستور.
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