غري خم�ص�ص للبيع

آية قرآنية

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

فوض إلى اهلل سبحانه وتعالى
بوأحمدّ :

«وتوكل على الحي

كل أمرك ،ثقة في عطائه وعونه،

األربعاء

الذي ال يموت»

مدبر ألمرك سواه واهلل أرحم
ال
ّ
الراحمين.
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سموه زار مبنى نواف األحمد واإلدارة العامة لإلطفاء وبرفقته ولي العهد

األمير لمنتسبي «الداخلية» :أنتم أهل للمسؤولية

ما تقومون به من واجب وطني الستتباب األمن محل تقدير الجميع الدولة مستمرة في دعم وزارتكم لالرتقاء بمختلف قطاعاتها
• تواصلكم اإلعالمي مع المواطنين والمقيمين يسهم في الحد من الجرائم • عليكم تكثيف جهودكم لردع السائقين المستهترين حفاظًا على األمن
صاحب السمو لرجال اإلطفاء :لقد برهنتم على أنكم تؤدون مهامكم بتفانٍ تعاملتم مع الحوادث الخطرة في أوقات قياسية بكفاءة عالية

• �سمو الأمري و�سمو ويل العهد وال�شيخ م�شعل الأحمد و�سمو ال�شيخ جابر املبارك وال�شيخ خالد اجلراح

كتب حم�سن الهيلم:
�أ�شاد �صاحب ال�سمو بجهود �أبنائه
منت�سبي وزارة الداخلية والإدارة العامة
للإطفاء م�ؤكد ًا �سموه الروح الوطنية
العالية التي يت�سمون بها يف �أداء
مهام م�س�ؤولياتهم ،قائال :لقد برهنتم
مرار ًا على انكم �أهل لهذه امل�س�ؤولية
بكفاءة عالية يف التعامل مع خمتلف

احل��وادث اخلطرة ويف غ�ضون �أوقات
قيا�سية ،م�ؤكد ًا �سموه ملنت�سبي وزارة
الداخلية �أنهم �أهل للم�س�ؤولية ،وقال
�سموه خالل زيارته مبنى نواف الأحمد
ومبعيته �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد� :إن ما تقومون به من واجب
وطني م�رشف ال�ستتباب الأمن و�سيادة
القانون وخدمة املواطنني الكرام وما
تبذلونه يف �سبيل ذلك من جهود م�ضنية

• �سمو �أمري البالد و�سمو ويل العهد وال�شيخ م�شعل الأحمد و�سمو ال�شيخ جابر املبارك وال�شيخ �صباح اخلالد مع قيادات و�ضباط «الإطفاء»

وعطاء مت�سم بالتفاين واالخال�ص هو
حمل تقدير وثناء من اجلميع ،ولقد
�أثبتم منت�سبي هذه امل�ؤ�س�سة الأمنية
م��رار ًا �أنكم على العهد و�أه��ل لاليفاء
با�ستحقاقات امل�س�ؤولية اجل�سيمة
امل��ل��ق��اة على عاتقكم ،كما �أن ما
�أبديتموه من م�شاركة فعالة يف احلفاظ
على �سالمة املواطنني واملمتلكات
العامة واخلا�صة خالل فرتة الأمطار

بمناسبة مرور  71عام ًا

الفالح :الهجوم عمل تخريبي يستهدف العالم

الفل�سطينية احمد �أبو مبنا�سبة مرور  71عام ًا على النكبة
التي حلت بال�شعب الفل�سطيني عام  1948ان ال�شعب
الفل�سطيني لن يقبل �أن تكون القد�س والالجئون للبيع
او امل�ساومة ،م�ضيف ًا ان ال�شعب الفل�سطيني لن ير�ضى
بدي ً
ال عن «حق العودة» ولن يوافق على التوطني والوطن
البديل.

�أفاد وزير الطاقة ال�سعودي خالد
الفالح با�ستهداف طائرات «درون»
مفخخة حمطتني ل�ضخ النفط يف
خط �أنابيب رئي�سي يف ال�سعودية
�صباح �أم�س.
وذكر الفالح �أن الهجوم مت على
حمطتي «�رشق-غرب» ل�ضخ �أنابيب
النفط ،م ��ؤك��د ًا �أن ه��ذه الأعمال
التخريبية ت�ستهدف �إم����دادات
النفط �إلى العامل ،م�ؤكد ًا ا�ستمرار
االنتاج وال�صادرات ال�سعودية من
النفط اخل��ام واملنتجات بدون
انقطاع ،الف��ت� ًا �إل��ى �أن اململكة
ت�شجب هذا الهجوم اجلبان ،و�أن
هذا العمل الإرهابي والتخريبي،
وتلك اجلرائم التي وقعت م�ؤخر ًا
يف اخلليج العربي �ضد من�ش�آت
حيوية ال ت�ستهدف اململكة فقط،
و�إمن���ا ت�ستهدف �أم���ان �إم���دادات
الطاقة للعامل.
و��صرح م�صدر م�س�ؤول يف وزارة
اخلارجية ب ��أن الكويت ت�ستنكر
وتدين ب�أ�شد العبارات الهجوم
الإرهابي عرب الطائرات امل�سرية
وال����ذي ا���س��ت��ه��دف حمطتي �ضخ
يف حمافظتي ال��دوادم��ي وعفيف
يف اململكة العربية ال�سعودية

اقرأ في
االحتالل يعتقل

التشتروا بيتكوين
«انهيارها حتمي»
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 11فلسطيني ًا

6

مجموعة سفن أميركية ضاربة
دخلت مياه بحر العرب

دخلت جمموعة
ال�سفن ال�ضاربة
الأمريكية بقيادة
حاملة الطائرات
النووية «�أبراهام
لنكولن» مياه
ب��ح��ر ال��ع��رب • ،ال�سفن الأمريكية يف بحر العرب
وتتواجد حالي ًا
ق��رب �سلطنة ع��م��ان وف��ق م��ا نقلته وكالة
«�إنرتفاك�س» الرو�سية عن م�صادر مطلعة.
كما ذكرت الوكالة �أن مواقع غربية متخ�ص�صة
يف متابعة حركة املالحة البحرية �أف��ادت
ب�أنها ر�صدت� ،أم�س ،كيف �أقلعت طائرتا
نقل ا�سرتاتيجيتان تكتيكيتان �أمريكيتان من
ط��راز « »C2A Greyhoundمن قاعدة يف
البحرين ،وهبطتا على حاملة طائرات �أمريكية
موجودة يف املنطقة ،ومن ثم عادتا �إلى قاعدة
مرابطتهما.
وت�ضم املجموعة البحرية الأمريكية �إلى جانب
«�أب��راه��ام لينكولن» ،الطراد «ليتي غالف»
واملدمرات «بينربيج» و«ما�سون» و«نيت�سي»،
ف�ض ً
ال عن جمموعة من الطائرات احلربية.

بالضفة الغربية
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اقتصاد 6

• الهجوم التخريبي الإرهابي على �رشكة «�أرامكو» ...ويف الإطار وزير الطاقة ال�سعودي

ال�شقيقة ،م�ؤكد ًا وق��وف الكويت
�إلى جانب الأ�شقاء يف ال�سعودية
ودعمها التام لكافة الإج���راءات
التي تتخذها للحفاظ على �أمنها

وا�ستقرارها يف مواجهة الأعمال
الإره��اب��ي��ة ال��ت��ي ت�ستهدف �أم��ن
وا���س��ت��ق��رار اململكة واملنطقة
ب�أ�رسها.

برنامج ملفات وآراء من تلفزيون صوت

العرب يناقش تطهير األراضي السورية

القادسية

 ...ويوسف ناصر

يلمح بالرحيل

محتجو السودان يغلقون طرق ًا جديدة
لحماية االعتصام
�أغ��ل��ق حم��ت��ج��ون �سودانيون،
الطرقات الرئي�سية بالعا�صمة
اخل��رط��وم على م�سافة بعيدة
من �ساحة االعت�صام باحلجارة
واحلواجز والإطارات امل�شتعلة.
ون��ق��ل ���ش��ه��ود ع��ي��ان �أن ق��وات
نظامية حت��اول فتح الطرقات
ب�إطالق الغاز امل�سيل للدموع
والر�صا�ص على املحتجني من
جبهات عدة.
وي��أت��ي الت�صعيد بعد تعر�ض
املعت�صمني �أمام قيادة اجلي�ش
ال�سوداين لهجوم من جمموعة
م�����س��ل��ح��ة ،ل��ي��ل �أول �أم�����س،
بالر�صا�ص احلي والغاز امل�سيل
للدموع ،ما �أدى ملقتل � 6أ�شخا�ص
بينهم �ضابط بالقوات امل�سلحة
وج����رح ال���ع�����ش�رات ،وو���س��ع
املحتجون �ساحة االعت�صام
لت�شمل م�ساحات وا�سعة �رشق ًا
وغ��رب � ًا ،حيث �أغلقوا طريقي
«اجلمهورية» و«اجلامعة» قبالة
ك�بري امل��ك من��ر وع��ل��ى مقربة

محليات 4

التوترات الجيوسياسية
تهبط ببورصة الكويت
إلى المنطقة الحمراء

نار الغضب تجتاح

مديرو الثروات:

وزير الدفاع يتوجه
إلى السعودية
لتفقد القوات
الكويتية المشاركة
في «إعادة األمل»

على محطتين لضخ النفط بالسعودية

ال لصفقة القرن

�أحيا �آالف الفل�سطينيني الذكرى الـ « 71للنكبة» عرب
م�سريات �شعبية حا�شدة جابت �شوارع قطاع غزة حتت
�شعار «ال ل�صفقة ال��ق��رن» مب�شاركة �آالف الالجئني
الفل�سطينيني من كافة املخيمات واملناطق واملحافظات
الفل�سطينية.
وقال رئي�س دائرة �ش�ؤون الالجئني يف منظمة التحرير

محليات 4

«الخارجية» :الكويت تدين الهجوم اإلرهابي

الفلسطينيون أحيوا ذكرى النكبة:

• م�سريات �شعبية حا�شدة حتت �شعار «ال ل�صفقة القرن»

الغزيرة التي �شهدتها البالد العام
املا�ضي بالتعاون مع اجلهات املعنية
الأخ����رى ك��ان حم��ل اع��ت��ب��ار وتقدير
املواطنني واملقيمني.
ووا���ص��ل �سموه :كما هو معلوم ف�إن
املنظومة الأمنية ركيزة �أ�سا�سية يف
مقومات كل جمتمع وبنجاحكم �أنتم
منت�سبيها يف �أداء املهام املناطة بكم
ت�سود املجتمع الطم�أنينة بني �أفراده

ما ي�سهم يف بناء جمتمع �صالح يرقى
به الوطن ويتقدم ،م�ؤكدين �أن الدولة
م�ستمرة يف دع��م وزارة الداخلية
لالرتقاء مبختلف قطاعاتها ومن خالل
الرتكيز على رف��ع كفاءة منت�سبيها
وتوفري �أحدث املعدات والأجهزة التي
تلزمها للقيام بدورها احليوي ،كما �أن
توا�صلكم املبا�رش وغري املبا�رش عرب
خمتلف الو�سائل الإعالمية مع املواطنني

الكرام واملقيمني لن�رش الثقافة الأمنية
والنظم والقوانني املت�صلة بنطاق
واجباتكم من �ش�أنه احلد من انت�شار
اجلرائم وردع من يحاول زعزعة �أمن
الوطن وعليكم تكثيف جهودكم لردع
ال�سائقني امل�ستهرتين حفاظ ًا على
الأمن وليبقى الوطن بعون الله تعالى
كما عهدناه واحة �أمن وا�ستقرار.
�ص 2و3

جلسة سرية تحيل
«االستجواب»
إلى «التشريعية»

• املتظاهرون يغلقون �إحدى الطرق

م��ن وزارة اخل��ارج��ي��ة ،نحو
كيلومرت غرب مقر االعت�صام،
كما �أغلق املحتجون �شارع ال�سيد
عبدالرحمن من الناحية الغربية

لقيادة اجلي�ش ،و�شارع النيل،
�إلى جانب �إغ�لاق ج�رس القوات
امل�سلحة ،نحو  700مرت �رشق
�ساحة االعت�صام.

الفجــــر
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3.27

املغـرب
6.33

دعت إلى إنهاء المظاهر المسلحة

قطر تدعو إلى
معالجة دوافع العنف
والتطرف

خارجيات 12

األمم المتحدة رحبت بتسليم موانئ الحديدة
وصليف ورأس عيسى إلى «خفر السواحل»
قالت بعثة الأم���م املتحدة
لدعم اتفاق «احلُ ��دي��دة» �إن
الفريق مايكل لولي�سغارد
رئي�س جلنة تن�سيق �إعادة
االنت�شار زار موانئ احلديدة
وال�صليف ور�أ����س عي�سى،
للتحقق م��ن �إع���ادة انت�شار
احلوثيني ،تزامن ًا مع مراقبة
ف��رق الأم���م املتحدة عملية
�إع����ادة االن��ت�����ش��ار ال��ت��ي مت
تنفيذها جزئي ًا على النحو
ال��ذي اتفقت عليه الأط��راف
اليمنية �ضمن مفهوم املرحلة
الأولى.
و�أو�ضحت الأمم املتحدة �أم�س
ان لولي�سغارد ،رحب بت�سليم
�أمن املوانئ خلفر ال�سواحل

وباجلهود املبذولة لإزالة
جميع املظاهر امل�سلحة من
املن�ش�آت ،م�شري ًا �إل��ى �أنه
اليزال هناك الكثري من العمل
الذي يتعني القيام به لإزالة
هذه املظاهر ،الفت ًا �إلى �أن
التعاون كان وم��ازال جيد ًا
للغاية ،وبينت بعثة الأمم
املتحدة ان ه���ذه خطوات
�أولى مهمة باعتبارها جزء ًا
من عمليات �إع��ادة االنت�شار
الأو�سع يف احلديدة.
و�شددت الأم��م املتحدة على
��ضرورة فعل الكثري لإزال��ة
املظاهر الع�سكرية من موانئ
احل��دي��دة وال�صليف ور�أ���س
عي�سى مبحافظة احلديدة.

دي ليخت على بعد
خطوة من برشلونة
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