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العدوان الغاشم استهدف صغار السن

إسرائيل دمرت  700بيت في غزة
• «االحتالل» حطم عشرات المنشآت التجارية بشكل كامل
•  13مدرسة وشبكات الكهرباء والخطوط الرئيسية تعرضت ألضرار

قالت وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان الفل�سطينية
ان حجم الأ�رضار التي خلفها العدوان الإ�رسائيلي
الأخري على قطاع غزة بلغ  700وحدة �سكنية.
و�أ�ضاف وكيل ال��وزارة ناجي �رسحان يف م�ؤمتر
�صحايف عقده على انقا�ض احد املنازل املهدمة
بغزة ان ح�صيلة العدوان الإ�رسائيلي الأخري على
قطاع غزة خالل اليومني املا�ضيني بلغت  700وحدة
�سكنية.
وذكر �أن هناك  100وحدة منها دمرت ب�شكل كامل
�إ�ضافة لع�رشات املن�ش�آت والور�ش واملحال التجارية
واملكاتب الإعالمية وت�رضر ع�رشات الدومنات
املك�شوفة والدفيئات الزراعية ب�شكل مبا�رش.
و�أو�ضح �أن حجم الدمار الذي حلق بقطاع التعليم بلغ
 13مدر�سة تعر�ضت لأ�رضار جزئية ومتفرقة �إ�ضافة
الى ت�رضر �شبكات الكهرباء واخلطوط الرئي�سية
املغذية للقطاع.
وبني الركام واحلجارة وبقع الدماء القامتة يعرب

وزير الخارجية بحث
ومسؤول إغاثي
دولي تعزيز التعاون
المشترك

أسرة آل صباح تواصل استقبال المهنئين برمضان

الطالب نحو مدار�سهم وم��ن غياهب ي�أ�س مطبق
ي�ستمدون �أم ً
ال عجيب ًا يف التم�سك باحلياة وبغد �أكرث
�إ�رشاقا.
هم �سكان غ��زة الذين يواجهون واقعهم املرير
ب��إح��داث��ي��ات خمتلفة ع��ن ب��اق��ي �سكان الأر����ض،
وي�ضبطون �ساعاتهم على املوت ،ويومياتهم على
ال�شجن ،ملا يكابدونه من جم��ازر وم�آ�س جراء
الق�صف الإ�رسائيلي.
ومنذ �صباح ال�سبت حتى فجر االثنني� ،شن اجلي�ش
الإ�رسائيلي غ��ارات جوية ومدفعية عنيفة على
�أهداف متفرقة يف القطاع ،ما �أ�سفر عن ا�ست�شهاد 7
�أ�شخا�ص ،بينهم ر�ضيعة.
ورغم الدمار والأ�سى ف�إن احلياة ت�ستعيد ن�سقها
و�إن كانت مثقلة حزينة يف �شوارع غزة و�أ�سواقها،
فيق�صد الطالب مدار�سهم ،وتخرج الأمهات البتياع
احتياجات �أ�رسهن ،فيما يرافق الآباء ابناءهم يف
رحلة الت�سوق اليومية يف �أول �أيام �شهر رم�ضان.

األمم المتحدة تسعى إلطالق
سراح آالف المحتجزين في اليمن

محليات 2

اقرأ في

• �صاحب ال�سمو م�ستقبال �أحد كبار ال�ضباط

العتيبي :جسر
جابر اعتمد الطاقة
المستدامة
في تشغيله 4

السلطان قابوس

هنأ الشعب
العماني

نفطيون :المفاجأة األميركية
أسهمت في الضغط
6
على األسعار مجدداً
هدى حسين
بشخصيتين
في مسلسل
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• �آالف املحتجزين يف اليمن
و�أ���ض��اف �أن املنظمة التابعة للأمم
دع��ت املنظمة الدولية للهجرة �إلى
املتحدة تلقت تقارير عن الإف��راج يف
�إطالق �رساح �أكرث من ثالثة �آالف مهاجر
الأيام القليلة املا�ضية عن � 1400شخ�ص
�أغلبهم من �إثيوبيا قالت �إنهم مازالوا
كانوا حمتجزين يف مع�سكر تابع للجي�ش
حمتجزين يف ظ��روف غري �إن�سانية يف
يف حل��ج .وتابع ان  14مهاجر ًا على
مركزي احتجاز يف جنوب اليمن.
الأق��ل توفوا بالإ�سهال احلاد املتف�شي
وب��د�أ احتجاز ه���ؤالء املهاجرين قبل
يف حل��ج ،حيث تعالج املنظمة نحو
�أ�سبوعني يف مدينة ع��دن وحمافظة
 70كانوا معتقلني.
حلج القريبة منها وهما حتت �سيطرة
وذك��رت املنظمة الأ�سبوع املا�ضي �أن
احلكومة املعرتف بها دوليا املدعومة
احلرا�س �أطلقوا النار على املهاجرين
من حتالف تقوده ال�سعودية والإمارات.
املحتجزين يف ا�ستاد عدن الريا�ضي
وق���ال ج��ول ميلمان املتحدث با�سم
يوم � 30أبريل و�إن اثنني منهم ا�صيبوا
املنظمة يف �إف��ادة �صحافية يف جنيف
بالر�صا�ص مما ت�سبب يف �إ�صابة مراهق
«مازال نحو ثالثة �آالف مهاجر حمتجزين
بال�شلل على الأرج��ح .ومل يكن لديها
يف موقعني م�ؤقتني لالحتجاز مبحافظتي
املزيد من التفا�صيل عن الواقعة.
عدن و�أبني اليمنيتني».

بحلول رمضان

• ال�سلطان قابو�س بن �سعيد

هن�أ ال�سلطان قابو�س بن �سعيد �سلطان عمان ,ال�شعب العماين,
بحلول �شهر رم�ضان املبارك «�أع���اده الله على املواطنني
واملقيمني والأمة اال�سالمية باخلري والربكات».
وك��ان ال�سلطان قابو�س بن �سعيد تر�أ�س اجتماع ًا ملجل�س
الوزراء يف بيت الربكة العامر ,وقد ا�ستهل االجتماع بالتوجه
�إلى اخلالق ,عز وجل ,ان يدمي هذه النعم على البالد.

ص3

ناصر المحمد
يستقبل
المهنئين
بعد تراويح
الخميس

محليات 4
• �سمو ال�شيخ نا�رص املحمد

ي�ستقبل �سمو ال�شيخ نا�رص املحمد املهنئني
بحلول �شهر رم�ضان املبارك عقب �صالة
الرتاويح من م�ساء غد اخلمي�س يف ديوان
املغفور له ال�شيخ حممد االحمد اجلابر
املبارك ال�صباح بال�شويخ.

بمبلغ  1300دينار
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«يد العربي» األفضل بعد
العميد ...وتراجع للصليبخات
والسالمية الموسم الماضي

الفجــــر
3.33

املغـرب
6.28

ميسر للكويتيين
 7حمالت حج
ّ

كتب �أحمد يون�س:

�أعلن وكيل وزارة الأوق��اف وال�ش�ؤون
الإ�سالمية رئي�س بعثة احلج الكويتية
رئي�س اللجنة العليا للحج والعمرة
فريد عمادي اعتماد �سبع حمالت للحج
املي�رس مببلغ  1300دينار للحجاج
الكويتيني «نحو � 4.290آالف دوالر
�أم�يرك��ي» وف��ق��ا للخدمات املقدمة
من حمالت احلج الكويتية فئة «ج»

الغانم :لدينا ثقة
في حرص كل األطراف
على عدم تقسيم
المجتمع

ب�إ�رشاف البعثة مبكة املكرمة.
وق��ال عمادي �إن احلج املي�رس متاح
جلميع الكويتيني م��ن دون النظر
�إل��ى امل�ل�اءة املالية اخلا�صة بهم
م�ضيفا �أن الوزارة حر�صت على توفري
فر�صة حج ملن مل يحج ب�سعر مي�رس
وخدمات ت�شمل ال�سكن وتذكرة طريان
وتوفري خميمات احلملة يف امل�شاعر
املقد�سة.
و�أ�ضاف �أن الت�سجيل يف حمالت احلج

املي�رس عن طريق املوقع الإلكرتوين
الدارة �ش�ؤون احلج والعمرة وي�ستمر
حتى االثنني  13مايو احلايل  ,مبين ًا
�أن �أولوية الت�سجيل للأكرب �سنا لكنه
متاح جلميع الأع��م��ار م�ؤكدا حر�ص
الوزارة على تي�سري احلج جلميع فئات
املجتمع الكويتي عرب حتقيق �سعر
منا�سب وكذلك �إيجاد اخلدمات املالئمة
للحجاج وفق الت�صنيف املعتمد من
اللجنة العليا للحج والعمرة.

بورصة الكويت تكتسي
باألخضر وسط تزايد
في وتيرة التداوالت

اقتصاد 5

األنصاري« :التجارة»
اعتمدت  15734صنفًا
لتخفيضات السلع
الرمضانية

اقتصاد 7

السيتي يقترب من
حسم اللقب بهدف
صاروخي في ليستر
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