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ال أتذكر شخصًا غيره نجح في مواجهة تحديات الحرب لتحقيق السالم

المبعوث األممي :األمير مصدر إلهام لنا جميع ًا
�أ�شاد مبعوث الأم��م املتحدة الى
اليمن مارتن غريفيث بجهود �سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
اجل��اب��ر وجن��اح��ه يف مواجهة
حتديات احلرب و�إر�ساء ال�سالم.
وق��ال غريفيث يف اح��اط��ة خالل
جل�سة عقدها جمل�س الأمن ب�شان
اليمن« :ت�رشفت مطلع الأ�سبوع
بلقاء �صاحب ال�سمو امري الكويت

ال�شيخ �صباح الأح��م��د واين ال
ا�ستطيع ان �أتذكر �شخ�صا �آخر غريه
جنح يف مواجهة حتديات احلرب
ليحقق ال�سالم ف�إن حياته يجب �أن
تكون م�صدر �إلهام لنا جميعا»،
كما �أ�شاد بجهود �سمو الأمري التي
�ساهمت يف تطوير العالقات مع
ال��ع��راق ،معتربا انها �أ�صبحت
«بناءة».

وب�ش�أن امللف اليمني �أعلن املبعوث
الأممي عزمه ا�ستئناف املفاو�ضات
ال�سيا�سية بني الأط��راف اليمنية
يف ال�ساد�س من �سبتمرب املقبل يف
جنيف ،داعيا جمل�س الأمن الى ان
ين�ضم اليه يف حث الأط��راف على
حل ال�رصاع عرب عملية �سيا�سية
بدال من ال�سبل الع�سكرية.

«بي بي سي» تعتذر عن «المغالطات»
وسياسيون يردون :االعتذار مرفوض

الشيخ محمد اليوسف يسقي «سدرة الشهيد» تعبيرا عن الوفاء والتقدير لشهداء الكويت األبرار في الذكرى الـ  28للغزو العراقي الغاشم

ص3

مستمرون في الدعم اإلنساني والسياسي

الكويت :األزمة اليمنية
ال تحل عسكري ًا
�أك��د مندوب الكويت الدائم لدى
الأمم املتحدة واملنظمات الدولية
الأخ��رى يف جنيف ال�سفري جمال
الغنيم �أم�س حر�ص ب�لاده على
ا���س��ت��م��رار دع��م اليمن ان�سانيا
و�سيا�سيا ,الفت ًا �إلى �أن امل�ساهمات
الكويتية املقدمة لهذه املنظمات

وال�����ص��ن��ادي��ق ال��دول��ي��ة كانت
حمل تقدير و�إ�شادة من قبل تلك
املنظمات وال�صناديق الدولية
انطالقا من دور الكويت الريادي
وخربتها على هذا ال�صعيد.
وقال العتيبي ان االزمة اليمنية
ال مي��ك��ن ان حت��ل ع�سكريا بل

�سيا�سي ًا باالرتكاز على املرجعيات
ال�سيا�سية الثالث وهي املبادرة
اخلليجية و�آليتها التنفيذية
وخمرجات م�ؤمتر احلوار الوطني
وقرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة
مبا يف ذلك القرار رقم .2216
�ص2

حترير قناة «�صوت العرب»
الإخ��ب��اري��ة ،وه��و اكادميي
وب��اح��ث يف ال��ت��اري��خ ،ان
الوثائق الربيطانية الر�سمية
تناق�ض وتفند م��ا ورد من
اف�ت�راءات على ل�سان مقدمة
الربنامج� ،إذ �إن احلكومة
الربيطانية وقعت اتفاقية
احلماية مع الكويت العام  1899وتبعتها بعد ثالث
�سنوات باتفاقية تر�سيم احلدود � 1903أي قبل 29
عاما من تاريخ منح العراق ا�ستقالله الر�سمي.
وذكر الزميل الديوان ان الباحث واملفكر وال�سفري
العراقي املعروف ح�سن العلوي �أ�شار يف مقابلة
تلفزيونية �إل��ى �أن الف�ضل يف قبول العراق دولة
م�ستقلة يف ع�صبة الأمم يعود الى الكويت.
�ص3

رئيس «الطيران المدني» :مبنى «تي  »4داعم
ومساند قوي لـ«الخطوط الكويتية»

استشهاد فلسطيني وإصابة  120في جمعة الوفاء

• جانب من مسيرات غزة أمس

القرن �ست�ؤجل عدة �شهور ،ب�سبب
انتخابات التجديد الن�صفي ملجل�سي
النواب وال�شيوخ يف الكونغر�س».
و«�صفقة ال��ق��رن» ت�سمية متداولة
�إعالمي ًا مل�ساعي وا�شنطن لإنهاء

محليات 2

«الداخلية والدفاع»
تنظر مساواة رجال
الشرطة من دول
مجلس التعاون
بالكويتيين

ص6

بكين رداً على أميركا:
التعاون مع إيران ...قانوني

�أعلن املتحدث الر�سمي با�سم اخلارجية ال�صينية ،غني �شوان� ،أم�س� ،أن
ال�صني و�إي��ران تفيان بالتزاماتهما الدولية ب�شكل كامل ،والتعاون بني
البلدين قانوين و�رشعي ،وال يوجد فيه �شيء ي�ستحق االنتقاد.
وقال �شوان ،ردا على �س�ؤال حول رف�ض بكني تقدمي تنازالت للواليات املتحدة
واحلد من �رشاء النفط الإي��راين« :نحن جنيب ب�شكل منتظم على مثل هذه
الأ�سئلة ،ال تنتهك ال�صني و�إيران التزاماتهما الدولية ،ونحافظ على ات�صاالت
وتعاون طبيعيني ،وهذا �أمر عادل ومنطقي وم�رشوع ومعقول ،ال يوجد �شيء
يف هذا ي�ستحق االنتقاد».
و�أ�ضاف �أن «ال�صني تعار�ض دائما الإج��راءات االنفرادية وفر�ض �سيا�سة �أي
دولة على غريها من الدول ،وهذا املوقف وا�ضح ومل يتغري ،ويجب �أن تكون
احلقوق وامل�صالح امل�رشوعة لل�صني م�صونة».

عالوي لـ«القوى السياسية»:
ال تتسابقوا على مواقع السلطة
الق�ضية الفل�سطينية ،وتت�ضارب
الأنباء عن بنود هذه ال�صفقة ،التي
جرى احلديث عدة مرات عن اقرتاب
موعد الإعالن عنها ،ثم يتم ت�أجيل
ذل��ك .و�أو���ض��ح امل�س�ؤول الأمريكي

«المخترعين»:
ذكرى الغزو ستبقى
دافع ًا للكويتيين
للحفاظ على الوطن

محليات 4

ستؤجل
صحيفة إسرائيلية« :صفقة القرن»
َّ

�أعلنت وزارة ال�صحة الفل�سطينية
�أم�س �أن �شابا فل�سطينيا ا�ست�شهد
وا�صيب � 120آخ��رون جراء اعتداء
ق��وات االح��ت�لال الإ��سرائ��ي��ل��ي على
م�سريات خرجت يف قطاع غزة.
وقال املتحدث با�سم وزارة ال�صحة
الفل�سطينية د�.أ��ش�رف ال��ق��درة يف
ت�رصيح �صحايف �إن ال�شاب احمد
ياغي « 25عاما» ا�ست�شهد بر�صا�ص
ق���وات االح��ت�لال خ�لال م�شاركته
مب�سرية يف �رشق مدينة غزة.
وخرجت م�سريات بعد �صالة اجلمعة
حتمل �شعار «الوفاء ل�شهداء القد�س»
مب�شاركة �آالف الفل�سطينيني يف عدد
من املناطق بقطاع غزة.
من جهتها ك�شفت �صحيفة «ي�رسائيل
ه��ي��وم» الإ�رسائيلية� ،أم�����س ،عن
ت�أجيل «�صفقة القرن» عدة �شهور،
ب�سبب انتخابات داخل الكونغر�س
الأمريكي ،و�إمكانية �إجراء انتخابات
مبكرة يف �إ�رسائيل.
ونقلت ال�صحيفة عن م�صادر عربية
ت�سمها» ،وم�صدر قالت �إنه
«مل
ّ
مقرب من البيت الأبي�ض� ،إن «�صفقة
ّ

محليات 4

�ص2

الديوان :الوثائق البريطانية ّ
تفند ما ورد من افتراءات

اع����ت����ذرت ه��ي��ئ��ة الإذاع������ة
الربيطانية «ب��ي ب��ي �سي»
عن املغالطات التاريخية
واالدع��اءات املغلوطة ب�ش�أن
���س��ي��ادة ال��ب�لاد ،فيما �أك��د
�سيا�سيون كويتيون �أن االعتذار
مرفو�ض ،مطالبني مبقا�ضاة
الـ «بي بي �سي».
وطالب �سيا�سيون كويتيون مبقا�ضاة الـ«بي بي �سي»
و�إلزامها بتو�ضيح احلقائق عن تاريخ الكويت،
وتقدمي اعتذار وا�ضح عما ب��در منها .ال�سيما �أن
احلكومة الربيطانية نف�سها وقعت مع الكويت
اتفاقيات قبل وبعد مطلع القرن املا�ضي ،وهو ما
يتناق�ض متاما مع جهل مذيعة الربنامج التي زيفت
احلقائق.
وقال الزميل د.ه�شام الديوان مدير عام ،ورئي�س

الرشيدي :مؤسسة
البترول لم تعين
كويتية بعقد مؤقت

�أن �إدارة البيت الأبي�ض ت��رى �أن
رئي�س ال��وزراء الإ�رسائيلي بنيامني
نتنياهو« ،لن يكون قادر ًا على التعهد
بااللتزام ببنود ال�صفقة يف فرتة
ما قبل االنتخابات حال جرت».

دعا زعيم ائتالف الوطنية � ،إياد
عالوي ،جميع القوى ال�سيا�سية يف
العراق �إلى ترتيب بنية العملية
ال�سيا�سية بد ًال من الت�سابق على
مواقع ال�سلطة ،م�شدد ًا على �رضورة
دعم م�ؤ�س�سات ال�سلطة والإع��داد
لـ«حكومة �إنقاذ وطني ال تر�شح
نف�سها لالنتخابات املقبلة.
وقال يف بيان� ،إن «عراقنا العزيز
مير بظروف خطرية مع ما �أعقب
االن��ت��خ��اب��ات النيابية االخ�يرة

من تراجع وفو�ضى ،وا�ستغالل
ق��وى ال��ت��ط��رف والإره����اب لتلك
الظروف».
ودعا،جميع القوى ال�سيا�سية �إلى
التكاتف وتبني منهج التكامل
لإ�صالح االو���ض��اع وترتيب بنية
العملية ال�سيا�سية الكفيلة ببناء
م�ؤ�س�سات الدولة الناجزة بد ًال
عن الت�سابق على مواقع ال�سلطة،
التي تفقد قيمتها عندما يرتاجع
القانون وت�سود الفو�ضى.

عمان :افتتاح
معرض متحف قوات
السلطان المسلحة

شؤون خليجية 12

األزرق األولمبي
يلعب  5مباريات
تجريبية في معسكر
ألمانيا

رياضة 15

الخارجية الروسية« :الخوذ البيضاء» على عالقة باإلرهابيين في سورية

موسكو تندد بـ«هستيريا» االتهامات األميركية
• ماريا زاخاروفا

نددت رو�سيا� ،أم�س بـ«ه�سترييا» االتهامات
امل��وج��ه��ة �إل��ي��ه��ا ب��ال��ت��دخ��ل يف العملية
ً
معتربة �أن ذلك يجعل
االنتخابية الأمريكية،
من الواليات املتحدة «مهزلة» ،يف وقت
اتهمت �أجهزة اال�ستخبارات الأمريكية مو�سكو
مبوا�صلة تدخالتها يف العملية ال�سيا�سية.
وقالت املتحدثة با�سم اخلارجية الرو�سية
ماريا زاخاروفا ،خالل م�ؤمتر �صحايف� ،إن

«هذه اله�سترييا امل�ستمرة منذ �سنتني حول
التدخل الرو�سي املزعوم الذي مل يح�صل
�إطالق ًا ،ال تقو�ض العالقات الثنائية فح�سب،
بل جتعل من النظام ال�سيا�سي الأمريكي
برمته مهزلة».
على �صعيد �آخر� ،أكدت اخلارجية الرو�سية
�أن تنظيم «اخلوذ البي�ضاء» كان على عالقة
وثيقة بالإرهابيني يف �سورية.

وج��ددت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية
الرو�سية ماريا زاخاروفا الت�أكيد على �أن
�إرهابيي ما ي�سمى «اخلوذ البي�ضاء» ومنذ
ن�شوء ه��ذا التنظيم متورطون يف �أعمال
�إجرامية وتلفيق �أكاذيب واختالق روايات
ب�ش�أن هجمات كيميائية مزعومة يف �سورية
فيما ك�شفت العديد من الوثائق التي عرث
عليها اجلي�ش العربي ال�سوري يف املناطق

التي حررها من الإرهاب حيث يعمل عنا�رص
التنظيم ارتباطه الع�ضوي بالتنظيمات
الإره��اب��ي��ة ودعمها له وخ�صو�صا «جبهة
الن�رصة» وال �سيما يف التح�ضري والرتويج
ال�ستخدام الأ�سلحة الكيميائية �ضد املدنيني،
وه��ذا ما حدث يف الغوطة ال�رشقية بريف
دم�شق عدة مرات ويف مناطق بحلب التهام
اجلي�ش العربي ال�سوري بذلك.

راموس يثير الغضب
في ريال مدريد
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