غري خم�ص�ص للبيع

أمثال

نحن جنر�ؤ على الكالم

يا شين السرج
عالبقر

يومية كويتية عربية �شاملة

بو أحمد :شنو سويتوا
يا فاشينيستات ومشاهير
السوشل ميديا ...وشنو كان دوركم
باألوضاع االستثنائية التي مر بها
البلد ،وبشنو استفاد منكم المجتمع،
األهم من هذا شـنو كـان تأثيركم؟

السبت
العدد ()3558
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ثمن تضافر جهودها واألدوار المقدرة التي قامت بها على مدار الساعة بكل تفانٍ وإخالص
سموه ّ

األمير :تقديري الكبير للجهات المشاركة في مواجهة تداعيات األمطار
المواطنون قدموا مساعدات للفرق العامة جسدت روح التعاون والتعاضد التي جبل عليها
أهل الكويت في السراء والضراء وتعكس الروح الكويتية الواحدة المعهودة
وسائل اإلعالم الرسمية والمحلية أبرزت الجهود المبذولة لمواجهة هذه التداعيات
ووضعت الجميع أو ًال بأول في الصورة

ممثل سمو األمير
يحضر حفل الذكرى
الـ  70لكنيسة
القديس بول

محليات 4

عبرت عنه من تعاطف وما أبدته من مساعدة
بالغ الشكر للدول العربية الشقيقة على ما ّ

• �سمو �أمري البالد

ثمن �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ت�ضافر
ّ
اجلهود بني اجلهات املختلفة بالدولة والأدوار
الكبرية واملقدرة التي قامت بها على مدار ال�ساعة
ٍ
تفان واخال�ص يف مواجهة تداعيات الأمطار
بكل
م�شيد ًا �سموه بروح الأ�رسة الكويتية الواحدة.
و�أكد �سموه ان ما قدمه املواطنون من م�ساعدة للفرق
العامة ج�سد روح التعاون والتعا�ضد التي جبل عليها
�أهل الكويت ،معرب ًا �سموه عن بالغ �شكره وتقديره
للدول العربية ال�شقيقة على ما ع�برت عنه من
تعاطف وما �أبدته من ا�ستعداد للم�ساعدة ،كما �أ�شاد
�سموه بو�سائل الإعالم الر�سمية واملحلية التي �أبرزت
اجلهود املبذولة ملواجهة هذه التداعيات وو�ضعت
(�ص)3
اجلميع �أو ًال ب�أول يف ال�صورة.

دعوات غربية متواصلة إلنهاء الصراع المستمر منذ  4سنوات

«االتحاد األوروبي» :ندعم جهود

وقف األعمال القتالية في اليمن
�أكدت النم�سا التي تتولى الرئا�سة
الدورية لالحتاد الأوروبي �أم�س
دعم التكتل الذي ي�ضم  28دولة
لكافة اجل��ه��ود الرامية لوقف
الأعمال القتالية يف اليمن.
وق���ال���ت وزي������رة اخل��ارج��ي��ة
النم�ساوية كارين كناي�سل يف
بيان ب�صفة بالدها رئي�س االحتاد
الأوروبي حاليا �إن التكتل ي�ؤيد
اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل برعاية
املبعوث اخلا�ص للأمم املتحدة

�إلى اليمن مارتن غريفيث بهدف
البحث عن حل �سيا�سي للنزاع،
م�شرية �إل���ى �أن��ه��ا طلبت بحث
تطورات الأو�ضاع يف اليمن و�سبل
�إي��ج��اد ت�سوية �سلمية للحرب
الدائرة هناك خالل اجتماع وزراء
خارجية االحتاد االوروبي املقرر
عقده يف بروك�سل االثنني القادم.
كما لفتت �إلى ان وزراء خارجية
االحتاد الأوروبي �سيبحثون خالل
اجتماعهم املقبل يف بروك�سل

مو�ضوع اليمن.
ودعا حلفاء غربيون رئي�سيون،
بينهم ال���والي���ات املتحدة،
ب�إحلاح لوقف �إطالق النار قبل
ا�ستئناف جهود ال�سالم التي
تقودها الأم��م املتحدة ،و�أدى
ال�رصاع امل�ستمر منذ قرابة �أربع
�سنوات الى مقتل �أكرث من ع�رشة
�آالف �شخ�ص وت�سبب يف كارثة
�إن�سانية بالبلد مبا يهدد ماليني
الأرواح.

بغداد :تظاهرة
« ...الماليين الغرقانة»

ولي العهد :المزيد من التقدم والرفاه لكويتنا الحبيبة
في ظل راعي مسيرتنا ونهضتنا
توجه �سمو ويل العهد ال�شيخ ن��واف الأحمد
بعميق ال�شكر للجهات امل�شاركة على ما بذلته
من جهود كبرية ملواجهة تداعيات الأمطار ،كما
�شكر املواطنني على ما �أبدوه من تعاون مثمر

مع اجلهات امل�شاركة ،متمنيا �سموه لكويتنا
احلبيبة املزيد من التقدم والرفاه يف ظل راعي
م�سريتنا ونه�ضتنا �صاحب ال�سمو ال�شيخ �صباح
الأحمد �أمري البالد.

الحمود تفقد العمل بمطار الكويت على خلفية موجة األمطار

الهمة
الجراح لـ«الدفاع المدني» :واصلوا العمل بنفس ّ

«البيئة» :على
مرتادي المخيمات
توخي الحيطة والحذر
تفادي ًا لألضرار

محليات 3

«الطيران المدني» :إعادة جدولة الرحالت تدريجي ًا

كتب حم�سن الهيلم:

�أ�شاد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الداخلية ال�شيخ خالد اجلراح �أم�س
باجلهود الكبرية التي بذلها �أع�ضاء
جلنة الدفاع املدين يف التعامل مع
تداعيات موجة الأمطار.
وثمن خالل الزيارة التفقدية التي
ّ
قام بها �إلى غرفة الطوارئ يف جلنة
«الدفاع املدين» املجهودات الكبرية
امل�شهود لها لأع�ضاء اللجنة ،داعي ًا
�إياهم �إلى موا�صلة العمل بنف�س الهمة
وال��روح الوطنية ،م�ضيف ًا« :فنحن
م�ؤمتنون على هذه الأر�ض الطيبة».
من جانبه قام رئي�س الإدارة العامة
ل��ل��ط�يران امل���دين ال�شيخ �سلمان
احلمود �أم�س بجولة تفقدية ملتابعة
�سري العمل يف مطار الكويت الدويل
ب��ع��د ال��ت��داع��ي��ات اجل���وي���ة التي

• ال�شيخ �سلمان احلمود �أثناء جولته التفقدية يف مطار الكويت �أم�س

تعر�ضت لها البالد.
و�أع��ادت «الطريان امل��دين» جدولة
الرحالت اجلوية ب�شكل تدريجي يف

مطار الكويت الدويل بالتعاون مع
�رشكات الطريان.
�ص2

حصة الصباح :الكويت
تولي اهتمام ًا كبيراً
لتمويل مشاريع
التنمية

اقتصاد 5

نتيجة تطاير الحصى في الشوارع

«المرور» :ال مخالفات
لمركبات «الزجاج التالف»

الجيش ّ
نفذ مهمة
استطالع جوي

ص2

كتب حم�سن الهيلم:

ق��رر قطاع امل���رور يف وزارة
الداخلية �أنه لن يقوم بتحرير
خمالفات للمركبات ب�سبب
الزجاج التالف� ،سواء الأمامي
�أو اخللفي يف الوقت الراهن
ب�سبب تقلبات الطق�س التي

م��رت بها ال��ب�لاد م ��ؤخ��ر ًا وما
نتج عنها من تطاير احل�صى يف
ال�شوارع.
وقالت �إدارة العالقات العامة
يف وزارة الداخلية ان قطاع
املرور �سيقوم بدوره املعتاد يف
ت�سهيل احلركة املرورية و�ضبط
املخالفني وامل�ستهرتين.

جيش االحتالل هاجم المسيرات السلمية

إصابة  40فلسطيني ًا بالرصاص اإلسرائيلي

�أطلقت قوات جي�ش االحتالل اال�رسائيلي قنابل الغاز على
امل�سريات ال�سلمية التي انطلقت �أم�س على حدود غزة ،ما
�أدى �إلى ا�صابة نحو  40فل�سطيني ًا باختناق� ،إ�ضافة �إلى
�إ�صابات بجروح.
وقالت هيئة مقاومة اجلدار واال�ستيطان ان فل�سطينيني
اثنني ا�صيبا بالر�صا�ص املطاطي وع��دد ًا �آخ��ر بحاالت
اختناق بالغاز بعد ان اعتدى جي�ش االحتالل على م�سرية
�سلمية توجهت الى جبل الري�سان الذي تتبع ارا�ضيه لقرى

«زين» أعلنت رعايتها
الرئيسية لحفل
اليوم الوطني لذوي
االحتياجات الخاصة

االقتصاد 7

غرب رام الله.
وذكر رئي�س هيئة مقاومة اجلدار واال�ستيطان وليد ع�ساف
ان قوات االحتالل منعت امل�سرية من الو�صول الى جبل
الري�سان لأداء �صالة اجلمعة احتجاجا على م�صادرة ارا�ضيه
لإقامة ب�ؤرة ا�ستيطانية جديدة.
و�أو�ضح ان قوات االحتالل انت�رشت بكثافة يف جبل الري�سان
واعتدت على املواطنني الذين حاولوا الو�صول الى اجلبل
لأداء �صالة اجلمعة.

روسيا تتهم الغرب بتعطيل عودة الالجئين السوريين
• عراقيون غا�ضبون يطالبون ب�إقالة حمافظ البنك املركزي

تظاهر مئات املدنيني يف العا�صمة العراقية بغداد،
�أم�س ،مطالبني ب�إقالة حمافظ البنك املركزي علي
العالق� ،إثر تلف  7مليارات دينار عراقي كانت
موجودة يف البنك ،ب�سبب «مياه الأمطار».
ورفع املتظاهرون �شعارات تندد بوجود العالق يف
من�صب حمافظ البنك املركزي وهتفوا �ضده ،وقال
م�صدر �إن «�شعارات �أخرى ت�ضمنت مطالبة رئي�س
احلكومة عادل عبداملهدي مبحا�سبة حمافظ البنك
املركزي وتقدميه للق�ضاء».

ومن �ساحة التحرير قال املتظاهر عمار البغدادي:
«يجب ال�ضغط على احلكومة والق�ضاء ملحا�سبة علي
العالق وكل من ت�سبب بتلف �أموال املواطنني».
و�أ�ضاف�« :ستتجدد تظاهراتنا �أمام البنك املركزي ما
مل تكن هناك حما�سبة ملن يهدر �أموال العراقيني».
وكان جمل�س الق�ضاء الأعلى يف العراق قد �أعلن
مبا�رشته بالتحقيق يف غرق  7مليارات دينار عراقي
جراء انهمار الأمطار الغزيرة التي دخلت مياهها
�إلى البنك.

األسد لخريجي «الحربية» :صونوا تراب سورية
دعا الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
ال�ضباط الع�سكريني املتخرجني
يف الكلية احلربية الى احلفاظ على
تراب �سورية و�صونه.
ونقل دعواته وزير الدفاع ال�سوري
ال��ع��م��اد ع��ل��ي �أي����وب ،خ�ل�ال حفل
تخريج دفعة جديدة من طالب الكلية
احلربية ال��ذي رع��اه القائد العام
للجي�ش والقوات امل�سلحة الرئي�س

ب�شار الأ�سد،م�ؤكد ًا �أن الإجنازات التي
حققها رج��ال القوات امل�سلحة يف
احلرب املفرو�ضة على �سورية «هي
ال�شاهد الأبلغ على �أن �أبناء �أبطال
ت�رشين التحرير و�أحفادهم ي�صوغون
ال��ي��وم ملحمة ���س��وري��ة عنوانها
االنت�صار على الإرهاب».
من جهتها اتهمت رو�سيا �أم�س الدول
الغربية ب�أنها تعمل على تعطيل عودة

الالجئني ال�سوريني الى ديارهم يف
�سورية لـ«�أهداف �سيا�سية».
ونقلت اخلارجية الرو�سية يف بيان:
ان ال���دول الغربية غ�ير م�ستعدة
ل�لان��خ��راط يف اجل��ه��ود العملية
املتعلقة بعودة الالجئني ال�سوريني
الى ديارهم،م�ؤكدة ان الدول الغربية
ال تبدي اهتماما بعودة الالجئني الى
ديارهم.

كرواتيا تحقق
انتصاراً مثيراً على
إسبانيا بثالثية
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