غري خم�ص�ص للبيع

أمثال

نحن جنر�ؤ على الكالم

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

بو أحمد :العقول ثالثة ،األولى عظيمة،

السالحف أكثر خبرة
بالطرق من األرانب

ُمفكّ رة ،والثانية «متوسطة» ُتحلل

السبت

«األحداث» ،والثالثة صغيرة تبحث عن
الصغائر والضغائن والقيل والقال.

 ...فاحرص على األولى وقلّل من الثانية
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واترك الثالثة.

عاد إلى أرض الوطن ليباشر ويواصل مهامه وأعماله

ناصر الصباح :خالص تقديري لوالد الجميع وولي العهد
وعميد أسرة الصباح على متابعتهم الدائمة لي خالل فترة العالج
كتب حم�سن الهيلم:

عاد م�ساء �أم�س �إلى البالد النائب
الأول لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
ال��دف��اع ال�شيخ ن��ا��صر ال�صباح،
ليوا�صل ويبا�رش مهامه و�أعماله.
و�أع��رب ال�شيخ نا�رص ال�صباح عن
خال�ص ت��ق��دي��ره و���ش��ك��ره حلر�ص
واه��ت��م��ام وال���د اجل��م��ي��ع� ،صاحب
ال�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد و�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد وعميد �أ�رسة ال�صباح رئي�س
احلر�س الوطني �سمو ال�شيخ �سامل
العلي ،ولأ��سرة �آل ال�صباح الكرام
على متابعتهم الدائمة ل��ه خالل
فرتة العالج ،كما �شكر املواطنني
وامل��واط��ن��ات واب��ن��اءه و�إخ��وان��ه
منت�سبي وزارة الدفاع.
ص�رح لدى
وك���ان ال��ن��ائ��ب الأول �� ّ
و�صوله مبا يلي:
بداية �أود �أن �أنتهز ه��ذه الفر�صة
لأعرب عن خال�ص تقديري و�شكري
حلر�ص واهتمام والد اجلميع �سيدي

ح�رضة �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد
القائد الأع��ل��ى للقوات امل�سلحة
ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
حفظه الله ورع��اه ،و�سيدي �سمو
ويل العهد ال�شيخ ن��واف الأحمد
اجلابر ال�صباح حفظه الله ،و�إلى
ال��ع��م عميد الأ��س�رة �سمو ال�شيخ
�سامل العلي ال�سامل ال�صباح رئي�س
احلر�س الوطني حفظه الله ولأ�رسة
�آل ال�صباح الكرام ،على متابعتهم
الدائمة يل خالل فرتة عالجي.
وال�شكر والعرفان مو�صول ملعايل
رئي�س جمل�س االمة مرزوق الغامن،
ول�سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س
جمل�س ال��وزراء املوقر ،وللأخوة
ال���وزراء وال��ن��واب الأف��ا���ض��ل ،كما
�أ�شكر �إخواين املواطنني واملواطنات
الكرام ،وابنائي واخ��واين منت�سبي
وزارة الدافاع من ع�سكريني ومدنيني
ملا غمروين به من خال�ص الدعاء،
والذي كان خري معني بعد الله عز
وج��ل ،و�سائ ًال الله للجميع دوام
ال�صحة والعافية.

الحصبان
لـ«تلفزيون الشاهد»:
الخرافي تمتع بحكمة
جنبتنا الكثير من الجراح

محليات 4

الصواغ:
بعض الحسابات
اإلخبارية تساهم
بزعزعة األمن

محليات 4

النائب األول يستقبل غداً المهنئين بسالمة العودة

ي�ستقبل النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ
نا�رص �صباح الأحمد املهنئني واملهنئات ب�سالمة العودة اعتبار ًا
من ال�ساعة اخلام�سة والن�صف �إلى الثامنة والن�صف م�ساء يوم
غد الأحد بنادي �ضباط اجلي�ش على �شارع اخلليج العربي.

• الشيخ ناصر الصباح لدى وصوله مساء أمس ...حيث هطول أمطار اخلير

المبارك :نتابع األوضاع في جميع المناطق

المعارك العنيفة أغلقت طرق الخروج من المدينة
واألمم المتحدة تعلن :الوضع في اليمن صعب

ليلة ...السيول الجارفة

«الحديدة»  ...اشتعلت
ُ

• وزير األشغال استقال :يؤسفني ما لحق بالمواطنين من أضرار
• نزول الجيش و«الحرس» للشارع إلنقاذ العالقين

• تلفزيون المسيرة« :التحالف» نفذ  30ضربة جوية أمس

 28.9مليار دينار
القيمة السوقية
لبورصة الكويت
األسبوع الماضي

اقتصاد 5

كتب حم�سن الهيلم:

ازدادت �أم�س حدة القتال واملعارك
يف منطقة احلديدة اليمنية بني قوات
عبدربه هادي واحلوثيني ،فيما و�صف
املراقبون املعارك ب�أنها «عنيفة»
للغاية.
وت��ه��دد الأع��م��ال ال��ع��دائ��ي��ة �أرواح
املدنيني والأطفال والن�ساء ،بعدما
�أ�صبحت املدينة م�رسح ًا للقتال.
وقالت احلكومة اليمنية يف بيان ان
قواتها �شنت يوم ام�س عملية وا�سعة

• أطفال ونساء نازحون من مدينة ا ُ
حلديدة

النطاق لب�سط �سيطرتها على مدينة
احلديدة ،م�ضيفة ان العملية الع�سكرية
بد�أت بتقدم قوات اجلي�ش باجتاه �شمال
وغرب مدينة احلديدة ومن كل املحاور
وب�إ�سناد من قبل التحالف العربي.
وبعد �ساعات من اع�لان احلكومة عن
الهجوم اجلديد قال �سكان« :ان تقدم
قوات التحالف يبدو حمدودا».
وقال تلفزيون امل�سرية التابع للحوثيني
ان التحالف نفذ اك�ثر من � 30رضبة

جوية يوم �أم�س على احلي الذي يوجد
به امل�ست�شفى ما ا�سفر عن مقتل مدنيني
اثنني على االقل ،بينهما طفلة ،وا�صابة
ما ال يقل عن  15مدني ًا �آخرين،فيما
حذرت �أم�س املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون
الالجئني بالأمم املتحدة من ان نحو
ن�صف مليون �شخ�ص فروا من منازلهم يف
مدينة احلديدة واملناطق املحيطة منذ
يونيو املا�ضي ،لكن القتال ت�سبب الآن
يف اغالق طرق اخلروج من املدينة.

اج��ت��اح��ت ال�����س��ي��ول م��ن��اط��ق الرقة
وال�صباحية والفحيحيل و«�صباح
الأحمد» جراء الأمطار الغزيرة التي
�شهدتها ال��ب�لاد ام�����س حيث ا�سفرت
عن حتطيم ع��دد كبري من ال�سيارات
و�إ�صابة نحو � 8أ�شخا�ص بينها �إ�صابات
خطرية.
وا�ستنفرت الأجهزة املعنية يف الدولة
الحتواء اال��ضرار وتقلي�صها ،كما مت
ا�ستدعاء وحدات من اجلي�ش واحلر�س
الوطني لتقدمي امل�ساعدة و�إنقاذ
العالقني ،وقامت وزارة الداخلية
والإط���ف���اء ب��ج��ه��ود ج��ب��ارة لتامني
املواطنني واملقيمني.
من جانبها� ،أعلنت رئا�سة الأركان العامة
للجي�ش �أن فرق قوة الواجب «غيث»
وبالتن�سيق مع وزارة الداخلية واحلر�س
الوطني واالدارة العامة للإطفاء تعمل
يف موقع م�ست�شفى الفروانية وم�ست�شفى
العدان وج�رس الأحمدي ومنطقة املنقف
لإزالة جتمعات املياه.
وتقدم وزي��ر الأ�شغال العامة وزير
الدولة ل�ش�ؤون البلدية ح�سام الرومي
�أم�س با�ستقالته من من�صبه وحتمله
م�س�ؤولياته الأدبية �إثر الأ��ضرار التي
حلقت مبمتلكات املواطنني واملقيمني

المرصد البريطاني يحذر:
سحب كاسرة وأمطار فيضانية تتجه
نحو الكويت والسعودية ...غداً
• السحب السوداء كما أظهرها املرصد البريطاني

ت���داول �أم�����س م��غ��ردون م��ا ذك���ره املر�صد
الربيطاين املتخ�ص�ص بالأحوال اجلوية ب�أن
في�ضانات قادمة ملنطقة اخلليج.
وح���ذر «امل��ر���ص��د ال�بري��ط��اين» م��ن �أمطار
في�ضانية تتجه نحو الكويت وال�سعودية غدا،
وجاء يف التحذير�« :سحب ركامية من نوع

�سوبر �سيل وهي �سحب �سوداء كا�رسة �ستتحرك
نحو الكويت و�شمال �رشق ال�سعودية ،و�صو ًال
للبحرين وقطر و�رشق ال�سعودية وذلك يوم
غد الأح��د وتوقعات قوية بن�سبة 100/95
لتعر�ض هذه البلدان املذكورة لعوا�صف
رعدية �شديدة و�أمطار في�ضانية».

« زين» تختتم
شراكتها
االستراتيجية
لمؤتمر تمكين
الشباب السابع
• السيارات تسبح في الشوارع

جراء موجة الأمطار الغزيرة.
وعرب الرومي يف ا�ستقالته عن «عميق
�أ�سفه» �إزاء الأ�رضار الكبرية التي حلقت
مبمتلكات امل��واط��ن�ين واملقيمني،
وقال �إنه «يعلم اجلميع ب�أنني م�ستجد
يف عملي بوزارة الأ�شغال العامة وقد
حر�صت على بذل ق�صارى جهدي من �أجل
الإ�ضطالع مب�س�ؤولياتي يف تطوير العمل
واحلر�ص على املال العام ومكافحة
مظاهر الف�ساد.

وك��ان رئي�س جمل�س ال���وزراء �سمو
ال�شيخ جابر املبارك �أكد ان احلكومة
تتابع عن كثب الأو���ض��اع يف جميع
مناطق البالد على خلفية عدم ا�ستقرار
حالة الطق�س التي ت�شهدها البالد
وي�صاحبها هطول �أم��ط��ار غزيرة،
مو�ضح ًا �أن هناك تعليمات مبا�رشة
جلميع ال��وزراء باتخاذ الإج��راءات
الالزمة من �أجل احلفاظ على �سالمة
املواطنني وممتلكاتهم.

أهابت بمستخدمي وسائل التواصل
االجتماعي تحري الدقة

«الداخلية» :ال صحة الطالق
صافرات االنذار في البالد
نفت الإدارة العامة للعالقات والإعالم الأمني بوزارة الداخلية
�أم�س ما يتم تداوله عرب بع�ض و�سائل التوا�صل االجتماعي عن
احتمال �إطالق �صافرات الإنذار يف جميع �أنحاء البالد م�ؤكدة ان
اخلرب عار عن ال�صحة ويفتقد �إلى امل�صداقية.
واهابت «الداخلية» يف بيان �صحايف مب�ستخدمي و�سائل التوا�صل
االجتماعي حتري الدقة فيما يتم بثه �أو تداوله واللجوء �إلى
الإدارة العامة للعالقات والإعالم الأمني للوقوف على احلقيقة
ومعرفة املعلومات من م�صادرها الر�سمية الفتة �إلى �أن �أبوابها
مفتوحة على مدار ال�ساعة للرد على �أي ا�ستف�سار.

اقتصاد 6

تأهل تشيلسي
للدور التالي
لمجموعات الدوري
األوروبي بصعوبة

رياضة 19

