غري خم�ص�ص للبيع

آية قرآنية

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

دوخونا بسالفة الفلوس وسخ دنيا،
بو أحمدّ :

«المال والبنون زينة

والفلوس ما منها فايدة ،وهؤالء ال ٍُيقدِّرون

الخميس

الحياة الدنيا»

هذه النعمة الكبيرة التي من خاللها ِتحال

الدنيا ويتمكنوا من تسيير أمورهم الدنيوية.
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الدولة حريصة على توفير منظومة راقية من الخدمات لهم

ولي العهد :الصم والبكم والمعاقون والمكفوفون ثروتنا الحقيقية
إنجازاتكم الرياضية اإلقليمية والعالمية
رفعت اسم الكويت في المحافل الدولية

رئيس الوزراء
استقبل بشارة
والسفير اإليطالي

• نوفر جميع سبل الرعاية لضمان راحتكم
وإدماجكم في المجتمع
�شدد �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد على
ان «ال�صم والبكم» و«املعاقني» و«املكفوفني»
هم ثروتنا احلقيقية وج��زء ال يتجز�أ من
م�سرية نه�ضة الكويت ،مبين ًا ان الدولة توفر
جميع �سبل الراحة ل�ضمان راحتهم وادماجهم
يف املجتمع ،وخاطبهم �سموه ق��ائ�لاً :ان
اجنازاتكم الريا�ضية الإقليمية والعاملية
رفعت ا�سم الكويت يف املحافل الدولية.
وكان �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد نقل
حتيات وتربيكات �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد �إلى ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء
جمال�س �إدارات النادي الكويتي الريا�ضي
لل�صم والبكم والنادي الكويتي الريا�ضي
للمعاقني وجمعية املكفوفني الكويتية
مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان املبارك.
مثمنا اجلهود الطيبة واخلرية التي تبذل من
كافة القائمني عليها وما قدموه من ا�سهامات
ب��ارزة يف جميع الأن�شطة وم��ا حققوه من
�إجنازات على ال�صعيدين املحلي واخلارجي،

محليات 3

م�ؤكد ًا �سموه �أن الدولة تويل اهتماما كبريا
لهم من خالل العمل على توفري كافة �سبل
الرعاية وكافة االحتياجات ل�ضمان راحتهم
والعمل على �إدماجهم يف املجتمع كونهم
جزء ًا من ثروتنا الب�رشية.
وقد �أ�شاد �سموه بالدور االيجابي الذي تقوم
به جمعية املكفوفني الكويتية وما تقدمه من
ا�سهامات بارزة من �أن�شطة اجتماعية وثقافية
ملنت�سبيها والذي هو حمط تقديرنا جميعا
متمنيا لهم املزيد من التوفيق وال�سداد.
كما�أو�ضح�سموه�أنالدولةتويلرعايةواهتماما
بالغني بهم من خالل توفري الدعم الذي يلبي
احتياجاتهم ويحقق طموحاتهم لأنهم جزء
ال يتجز�أ من جمتمعنا الفعال.
م�ؤكدا �سموه حر�ص الدولة واهتمامها بهم من
خالل توفري منظومة راقية من اخلدمات لهم
�إميانا ب�أنهم ثروة حقيقية وجزء ال يتجز�أ من
م�سرية نه�ضة الكويت.
�ص2

ناصر الصباح :قواتنا المشاركة

في «إعادة األمل» تتمتع بروح قتالية عالية

الموسى :صرف بدل
خطر لوظائف السالمة
المهنية والهندسية

• �سمو ويل العهد �أثناء زيارته نادي املعاقني

إصابة  144فلسطيني ًا برصاص

السفارة األميركية

محليات 4

«االحتالل»  ...في غزة

تأمر موظفين

بمغادرة العراق

• ال�شيخ نا�رص ال�صباح يتناول الإفطار مع القوات الكويتية امل�شاركة يف «�إعادة الأمل»

قام النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح بزيارة
القوات الكويتية امل�شاركة يف �إعادة الأمل
باململكة العربية ال�سعودية يرافقه �سفري
الكويت باململكة علي اخل��ال��د ورئي�س
الأركان العامة للجي�ش الفريق الركن حممد
اخل�رض ووفد ع�سكري رفيع امل�ستوى وذلك
لتهنئتهم بحلول �شهر رم�ضان الكرمي.
وقالت ال���وزارة يف بيان لها ان النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
ال�شيخ نا�رص ال�صباح وجه كلمة للقوات
الكويتية امل�شاركة هن�أهم خاللها بحلول

�شهر رم�ضان ،كما نقل لهم حتيات وتقدير
وتهنئة �صاحب ال�سمو �أمري البالد القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ال�شيخ �صباح الأحمد
و�سمو ويل عهده الأمني ال�شيخ نواف الأحمد
و�سمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ جابر
املبارك مبنا�سبة �شهر رم�ضان املبارك.
ومتنى لرجال اجلي�ش الكويتي امل�شاركني
يف اململكة العربية ال�سعودية التوفيق
والنجاح يف �إمت��ام مهامهم و�أداء واجبهم
الوطني ،م�شيدا بالروح القتالية العالية
التي يتمتعون بها.
�ص4

اقرأ في

المجلس يوافق

على «التأمين»

و«المناقصات»

في المداولة األولى 4

غريفيث :اليمن
على شفا حرب شاملة

حذر املبعوث الدويل �إلى اليمن مارتن
غريفيث �أم�س من �أن��ه رغم ان�سحاب
جماعة �أن�صار الله من موانئ مدينة
احلديدة� ،إال �أن اليمن ال يزال على �شفا
جتدد احلرب ال�شاملة.
و�أك��د غريفيث ،خالل جل�سة جمل�س
الأمن الدويل حول اليمن� ،أن تكثيف
ال��ن��زاع يف مناطق �أخ��رى من اليمن
غري «احلديدة» يثري القلق ،وميكنه
�أن ين�سف كامل العملية ال�سيا�سية،
م�ؤكد ًا �أن احلل ال�سيا�سي ال�شامل من
�ش�أنه �أن يوفر ال�سالم ال��دائ��م على
الأرا�ضي اليمينة.
و�إذ لفت املبعوث الأممي �إلى ان�سحاب
«�أن�صار الله» من ميناء احلديدة� ،أكد
بدء تنفيذ املرحلة الأولى من خطوات
�إع��ادة االنت�شار يف املدينة ،م�ضيفا
�أن تطبيق اتفاق ال�سويد لي�س �أمرا
�سهال ،الفتا �إلى �أن �إع��ادة االنت�شار
يف احلديدة يجب �أن تتبعها خطوات،
مو�ضح ًا �إنه «مع ا�ستمرار االلتزام من
الأطراف كلها ،ومع دعم جمل�س الأمن
الدويل ،بد�أنا نرى خطوات ملمو�سة
نحو تطبيق اتفاق �ستوكهومل» ،م�شريا
�إل��ى �أن ه��ذا التقدم �سي�سمح للأمم
املتحدة ب�أن تلعب دورا �أكرب.

سعر برميل

دعت وزارة اخلارجية الأمريكية
موظفيها «غ�ي�ر الأ�سا�سيني»
مل��غ��ادرة ال��ع��راق ،وذل���ك بعد
احل��دي��ث ع��ن ت��ه��دي��دات و�شيكة
حمتملة �ضد القوات الأمريكية
هناك.
وقالت ال�سفارة الأمريكية يف
ب��غ��داد ،يف ب��ي��ان� ،إن وزارة
اخلارجية �أمرت «موظفي احلكومة
غ�ير ال����ضروري�ين» يف العراق
بالرحيل على الفور.
وكان اجلي�ش الأمريكي قال� :إن
هناك تهديدات و�شيكة حمتملة
�ضد القوات الأمريكية يف العراق،
التي �صارت الآن يف حالة ت�أهب
ق�صوى ،م ��ؤك��دا امل��خ��اوف من
قوات تدعمها �إيران يف املنطقة.
وذكر الكابنت بيل �أوربان ،وهو
متحدث با�سم القيادة املركزية
للجي�ش� ،إن البعثة الأمريكية «يف
حالة ت�أهب ق�صوى الآن ونوا�صل
املراقبة عن كثب لأي تهديدات
حقيقية �أو حمتملة و�شيكة للقوات
الأمريكية يف العراق».

�أ�صيب  144فل�سطينيا م��ن امل�شاركني يف
مليونية الأر���ض والعودة وك�رس احل�صار يف
الذكرى الـ 71للنكبة الفل�سطينية بجروح �إثر
تعر�ضهم لأعمال قمع من قبل قوات االحتالل
الإ�رسائيلي.
وقال م�صدر طبي �إن طواقم ال�صحة والهالل
الأح��م��ر تعاملت م��ع � 144إ���ص��اب��ة يف قمع
االحتالل متظاهرين �رشق القطاع ،مبينا �أن
بني الإ�صابات  49طفال و 4ن�ساء و 3م�سعفني،
و�أن � 32شخ�صا �أ�صيبوا ب�أعرية نارية و33
ب�أعرية مطاطية و 69بقنابل غاز مبا�رشة،
م�شريا �إل��ى �أن �أح��د امل�صابني على الأق��ل

النفط الكويتي

 70.62دوالراً 7

السائد

الدرامي

البلدة الوحيدة
على األرض

التي سماها

17

رب العزة

إصابة  8سودانيين في إطالق نار

بمحيط اعتصام الخرطوم
�أ�صيب  8حمتجني �سودانيني� ،أم�س،
�إث��ر �إط�لاق ن��ار من قبل م�سلحني
حاولوا �إزالة حواجز ب�شوارع رئي�سية
على حميط االعت�صام باخلرطوم،
و�أفاد �شهود ب�أن م�سلحني يرتدون
ع�سكريا �أطلقوا الر�صا�ص احلي
زيا
ً
ً
على حمتجني يف �شارع اجلمهورية
بجوار وزارة العدل غربي �ساحة
االعت�صام بالقيادة العامة للجي�ش
ال�سوداين ،يف حماولة لفتح الطريق
املقفل باحلجارة.واتهم حمتجون
ق��وات «الدعم ال�رسيع» باالعتداء
عليهم ،رغم ت�أكيدات نائب رئي�س
املجل�س الع�سكري االنتقايل رئي�س
ق��وات الدعم ال�رسيع الفريق �أول
حممد حميدتي بعدم �إقدامهم على
ف�ض االعت�صام �أمام قيادة اجلي�ش.
ووف���ق ال�شهود ف����إن املجموعة
امل�سلحة ان�سحبت بعد �أن �أ�رص
املحتجون على عدم فتح الطرقات
و�إزالة الرت�س.
ويف ال�سياق ذات��ه� ،أطلقت قوى

• عدد من ال�سودانيني �أثناء �إ�سعاف �أحد امل�صابني

�إعالن «احلرية والتغيري» التي تقود
االحتجاجات نداء عاج ً
ال للتربعات

حالته خطرية.
وك��ان �آالف الفل�سطينيني توافدوا بعد ظهر
�أم�س للم�شاركة يف مليونية الأر�ض والعودة
وك�رس احل�صار ،التي دعت لها الهيئة الوطنية
العليا مل�سرية العودة يف الذكرى الـ،71
للنكبة الفل�سطينية.
وقال �شهود عيان �إن ال�شبان حاولوا ر�شق
قوات االحتالل باحلجارة ،بينما ا�ستهدفتهم
تلك القوات بالر�صا�ص وقنابل الغاز بكثافة،
كما �أطلقت ق��وات االحتالل املياه العادمة
جتاههم فيما �شاركت طائرات م�سرية يف �إلقاء
قنابل غاز جتاه املتظاهرين.

اقتصاد 5

بيت المقدس..

«أجندة» هيا

عبدالسالم
ُ ...تغاير

انخفض ليبلغ

• جانب من امل�شاركني يف امل�سرية

بورصة الكويت
تنهي تعامالتها على
انخفاض المؤشر
العام %0.07

ب��ال��دع��م لإ���س��ع��اف م�صابني من
املتظاهرين.

8

الفجــــر
3.26

املغـرب
6.32

على خلفية تشكيك وارسو بالمحرقة

إسرائيل تعتدي على سفير بولندا

تفاقمت الأزمة الدبلوما�سية بني بولندا و�إ�رسائيل ،على خفلية اتهامات
الأخرية للأولى حول دورها يف املحرقة ،و�إنكارها وت�رشيع قانون جديد
مينع توجيه مثل هذه التهم لها وت�شكيك بولندا ب�صحة كل ما تقوله وتروج
له �إ�رسائيل ب�ش�أن املحرقة وعدد �ضحاياها والتهويل بوقائعها لإجبار
العامل على ال�شعور بالندم من �أي ت�رصف �سابق �أو الحق جتاه خطط
وم�شاريع امل�ستوطنني يف الأرا�ضي العربية املحتلة.
وت�سببت الأزمة يف تعر�ض ال�سفري البولندي يف تل �أبيب مارك ماغريوب�سكي
لل�رضب والإهانة والب�صق بالوجه من قبل �أحد املارة يف �شارع جماورة
لل�سفارة حيث انق�ض عليه وهو يركله وي�رصخ نحوه.
وذكر ال�سفري البولندي �إنه مذهول من الهجوم عليه ،وانه مل يفهم من ال�رصاخ
عليه �سوى كلمة «بولندي بولندي» وك�شف �أن وزارة اخلارجية البولندية
قدمت �شكوى لوزارة اخلارجية الإ�رسائيلية التي توجهت لل�رشطة بفتح
ملف حتقيق ،مبين ًا �أنه جنح بت�صوير املهاجم و�سيارته ،فيما قالت �رشطة
االحتالل �إنها اعتقلت �شخ�ص ًا ب�شبهة االعتداء على ال�سفري و�أبلغت ال�سفري
البولندي بذلك ،ومن جانبه �شكرها على جناعة معاجلتها لل�شكوى.
وي�أتي هذا االعتداء على خلفية التوتر والرتا�شق بني بولندا و�إ�رسائيل حول
الدور التاريخي للأولى يف املحرقة.
ووجه نائب وزير اخلارجية البولندية ،اتهاما لإ�رسائيل مبحاولة التدخل
يف حمالت انتخابية داخ��ل بولندا ،معتربا مو�ضوع تعوي�ضات اليهود
مو�ضوع ًا مغلقا ال ميكن فتحه ويرى املطالبة بها عم ًال غري �أخالقي وغري
قانوين.
وكان من املفرو�ض �أن ت�صل البعثة الإ�رسائيلية لوار�سو غداة ت�رصيحات
رئي�س حكومتها ماتاو�ش موريات�سكي ب ��أن البولنديني هم ال�ضحايا
الأ�سا�سيون للحرب العاملية الثانية معل ًال بذلك رف�ض بالده لفكرة تعوي�ض
اليهود.

 120مليار دوالر
إجمالي االستثمارات
في التقنيات المالية

اقتصاد 6

كلوب يكشف
عن خطط ليفربول
قبل موقعة الحسم
في «األبطال»
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