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اجتمع باملجلس العسكري ودعا إلى عدم االلتفات ملا تروجه حسابات التواصل 

ناصر الصباح: تدابير أمنية حلماية البالد 

معروف عن الشيخ ناصر الصباح اجلدية 
ــزم في اتخاذ الــقــرارات وهــو اليوم في  واحل
املواجهة مع األوضــاع األمنية املختلة بسبب 
ممارسات النظام الفارسي.. بوعبدالله حريص 
على حماية البلد والتشدد مع األجهزة األمنية 
وال يهمه تفاهات مواقع التواصل التي تبعث 
الرعب في القلوب.. الناس تريد مظاهر للتشدد 
في األمن وتريد إشراك املواطنني في خدمة البلد 

أثناء الطوارئ.

بني السطور

صعود جماعي ملؤشرات البورصة.. 
م��ل��ي��ون   53.43 ت��ب��ل��غ  وال��س��ي��ول��ة 

دينار
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نهضة  ت��ش��ه��د  ال���س���ع���ودي���ة  األم����ي����ر: 
اإلقليمية  مكانتها  ع���ززت  تنموية 

والدولية الرفيعة

3

الكويت في مهمة صعبة أمام الشرطة 
العراقي بالبطولة العربية

الشيخ ناصر صباح األحمد مترئسا اجتما املجلس العسكري أمس

اشتباكات بالسويس إثر مظاهرة مطالبة برحيل السيسي

 يوم أسود للبورصة املصرية  

تراجعات حادة منيت بها البورصة املصرية أمس

روحاني: سنقدم لألمم املتحدة 
»خطة ألمن اخلليج«

أعلن الرئيس اإليراني حسن 
روحاني، أمس، أن بالده ستقدم 
إلى األمم املتحدة خطة للتعاون 
اإلقليمي لضمان أمــن اخلليج، 
مشيراً، في كلمة بثها التلفزيون 
الرسمي على الهواء مباشرة، إلى 
أن وجود قوات أجنبية في اخلليج 
يــؤدي إلى تفاقم “غياب األمن”، 

بحسب تعبيره.
وقال روحاني في بداية عرض 
عسكري فــي طــهــران، مبناسبة 

الذكرى السنوية لبدء حرب إيران 
مع العراق والتي استمرت من عام 
1980 حتى عام 1988، إن إيران 
ــام املقبلة  “ستقدم خطة في األي
في األمم املتحدة” للتعاون من 
أجل ضمان أمن “اخلليج ومضيق 
هرمز وخليج عمان” بــني دول 
املنطقة. وأضــــاف: “لن نسمح 

ألحد بانتهاك حدودنا«.

اقتراح نيابي
ل� »العفو العام«

أعلن النائب احلميدي السبيعي عن تقدمه وعدد من 
النواب باقتراح لـ«العفو العام«، الفتا الى أن الوقت 
اآلن يتطلب رص الصفوف لتقوية اجلبهة الداخلية في 

مواجهة التحديات. 
وقال السبيعي:  رسالة إلخواننا املهجرين من دافع 
حبكم للكويت وأهلها دافعتم عن األمــة، فلم تخونوا 
األمانة فأصبح لزاماً علينا الدفاع عنكم والوقوف 
بجانبكم، مضيفا:  ومن هذا املنطلق تقدمت مع بعض 
الزمالء باقتراح العفو العام وهــذا وقــت املصاحلة 
ورص الصفوف لتقوية اجلبهة الداخلية ومواجهة 

التحديات.

شــهــدت مـــؤشـــرات الــبــورصــة 
ـــادا خــالل  املــصــريــة انــخــفــاضــا ح
تعامالت، أمس ، في أولى جلسات 
األســبــوع، حيث خسر رأس املال 
السوقي لألسهم املقيدة نحو 36 

مليار جنيه.
واتخذت إدارة البورصة قرارا 
بإيقاف التداول ملدة نصف ساعة، 
 ،EGX100 بعد انخفاض مؤشر
بنسبة %5، قبل أن يواصل الهبوط 

حتى نهاية اجللسة.
كما انخفض املــؤشــر الرئيس 
للبورصة املصرية EGX30 بنحو 
%5.3، ليبلغ مستوى 13958 
نقطة، فيما مالت مؤشرات السوق 
الثانوية لالنخفاض، حيث سجل 
مؤشر EGX70 لألسهم الصغيرة 
ــة انــخــفــاضــا بنحو  ــط ــوس ــت وامل

%5.66، ليغلق 

»املالية«: اتفاق نيابي حكومي 
على إلغاء »االستبدال«

ــس الــلــجــنــة املــالــيــة  ــي ـــد رئ أك
البرملانية النائب صالح خورشيد 
االتــفــاق  مبدئيا بــني احلكومة 
واللجنة على صيغة االقــتــراح 
النيابي املتعلق بإلغاء االستبدال 

واالستعاضة عنها باألمثال.
وعقب اجتماع اللجنة أمس 
ــيــة نايف  بــحــضــور وزيــــر املــال
ــد :  ــي ــورش احلـــجـــرف أضــــاف خ
زيادة األمثال ستكون 16 ضعف 
الراتب و7 أمثال ال فائدة عليها ، 

و”التأمينات” طلبت فوائد ولكن 
في اللجنة طلبنا رسوما إداريــة 

تؤخذ ملرة واحدة وليس سنويا. 
ـــال: نحن حــريــصــون على  وق
مؤسسة التأمينات االجتماعية، 
ـــــه ســيــتــم وقـــف  مـــوضـــحـــا أن
االستقطاع املستمر ويكون مجرد 
رسوم إدارية. وأوضح خورشيد: 
لم نصوت على التقرير لوجود 

خالف ولكن 

طائرة مسيرة عطلت 
15 دقيقة   مطار دبي 

اعلنت هيئة مطارات دبي أمس ان حركة املالحة في 
مطار دبي الدولي »تأثرت قليال« بسبب لالشتباه بنشاط 

طائرة بدون طيار )درون(. 
وقالت الهيئة في بيان ان حركة وصول الطائرات قد 
توقفت ما بني الساعة 12.36  وحتى الساعة 12.51 
مساء أمس  بالتوقيت احمللي ما ادى الى حتويل رحلتني 

خالل هذه الفترة« .
وقالت هيئة مطارات دبي »ان السالمة تأتي على رأس 
أولوياتنا ونحن نعمل عن قرب مع السلطات املعنية 
وشركاء اخلدمة لضمان العمليات االعتيادية للمطار 

وتقليل االزعاج ملسافرينا.

اكد رئيس مجلس الــوزراء باإلنابة ووزيــر الدفاع الشيخ 
ناصر صباح االحــمــد حــرص اجليش بكافة قــواتــه البرية 
واجلوية والبحرية على الوصول القصى درجات االستعداد 
واليقظة واالستمرار باتخاذ كافة التدابير التي تضمن توفير 

احلماية حلدود البالد واجوائها.
جــاء ذلــك في كلمة وجهها الشيخ ناصر الصباح خالل 
اجتماعه في قصر السيف أمس مبجلس الدفاع العسكري نقلها 
بيان صادر عن مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة في 

وزارة الدفاع.
وشــدد الشيخ ناصر الصباح على ضــرورة قيام وسائل 
االعالم بدورها في مثل هذه االوضاع واحلرص على استقاء 
كافة االخبار من مصادرها الرسمية حفاظا على قوة ومتاسك 
اجلبهة الداخلية للبالد وقطع الطريق امــام ايــة وسيلة 
اعالمية حتاول بث الشائعات بهدف زعزعة ثقة افراد املجتمع 

مبؤسساته العسكرية.
ودعــا اجلميع الــى عــدم االلــتــفــات الــى مــا تــروجــه بعض 
احلسابات في برامج التواصل االجتماعي من نشرها الخبار 
ومعلومات ال عالقة لها بالواقع وال تستند إلى مصدر رسمي 

ميكن للمتابعني لها من الرجوع اليه.

29 أكتوبر املقبل   الغامن: أول اجللسات 

دور االنعقاد يبدأ ب�»جلسة أمنية«
�صمري خ�رض وريا�س عواد

قــال رئيس مجلس االمــة مــرزوق 
ــدء دور االنــعــقــاد املقبل  الــغــامن ان ب
سيكون في الـــ 29 من اكتوبر املقبل 
وذلك بعد أخذ موافقة صاحب السمو 
امير البالد ، مجددا التأكيد على ان 
صحة سموه على مايرام وانه سيعود 

الــى الــبــالد فــور انتهاء فترة راحته 
ونقاهته.

ـــواب هم  ــن جــانــب اخـــر دعـــا 5 ن م
ــدري ومــحــمــد الـــدالل  ــن ــك عــبــدالــلــه ال
وأسامة الشاهني وريــاض العدساني 
وثامر السويط إلى حتديد جلسة عامة 
ملجلس األمــة في بداية دور االنعقاد 

املقبل، الستيضاح ومناقشة سياسة 
احلكومة بشأن أسباب اختراق األجواء 
الكويتية والوقوف على مدى جاهزية 
األجهزة األمنية والعسكرية للتعامل 

معها.
واستندت الــدعــوة إلــى نص املــادة 
146 من الالئحة الداخلية ملجلس األمة 

وما شهدته البالد خالل الفترة املاضية 
من أحــداث أمنية، وما تشهده املنطقة 
من أحداث ملتهبة، خاصة بعد الهجوم 
على منشآت تابعة لشركة “أرامكو” 
في محافظة بقيق باململكة العربية 

السعودية.

األمير للرئيس العراقي: 
تفجير كربالء عمل 

إرهابي مرفوض 
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
ببرقيتي تعزية إلــى الرئيس الدكتور برهم صالح 
رئيس جمهورية العراق وإلى الدكتور عادل عبداملهدي 
رئيس مجلس الــوزراء عبر فيهما سموه عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا عملية التفجير الذي 
استهدف حافلة في مدينة كربالء وأسفر عن سقوط عدد 

من الضحايا.
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