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أمثال

نحن جنر�ؤ على الكالم

اللي ما يرضى بـ«جزّة وخروف»
 ...يرضى بـ«جزّة»!

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

بو أحمد :قلنا لكم من سنين
ان الوضع مأساوي  ...وما صدقتوني!
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منظمات دولية ُتحذر 14 :مليون يمني على حافة المجاعة

واشنطن :ال وجود للنصر العسكري في اليمن

• عشرات القتلى والجرحى في معارك الحديدة بين قوات عبدربه هادي والحوثيين

دعت وزارة اخلارجية الأمريكية الأطراف
املتنازعة يف اليمن �إلى طاولة احلوار،
م�شددة على �أنه يجب على املتنازعني معرفة
«�أن��ه ال وج��ود للن�رص الع�سكري هناك»،
ح�سبما نقل موقع الوزارة.
وق��ال نائب املتحدث با�سم اخلارجية
الأمريكية روبرت باالدينو ،خالل م�ؤمتر
�صحايف« :نتابع عن كثب التطورات التي
ت�شهدها مدينة احلديدة اليمنية».
و�أ�ضاف« :وزير اخلارجية مايك بومبيو،
طالب جميع الأطراف بالعودة �إلى طاولة
احل���وار ،ومعرفة �أن��ه ال وج��ود للن�رص
الع�سكري الذي ميكن حتقيقه يف اليمن».
و�شدد باالدينو على �أن وا�شنطن «حتث جميع
الأطراف على وقف الأعمال العدائية ودعم
عمل املبعوث الأمم��ي يف اليمن ،مارتن
غريفيث ،يف �إيجاد حل �سلمي لل�رصاع».
ودعت  35منظمة غري حكومية مينية ودولية
�إلى «وقف فوري للأعمال العدائية» يف اليمن
حمذرة من «�أن  14مليون �شخ�ص �صاروا على
حافة املجاعة» يف هذا البلد.
وورد يف بيان م�شرتك عن هذه املنظمات:
«الأزمة الإن�سانية يف اليمن من �صنع الإن�سان
ونتيجة مبا�رشة ل�ل�أط��راف املتحاربة
والقيود امل�شددة على الو�صول �إلى املواد
الغذائية والوقود واملواد الطبية امل�ستوردة
وامل�ساعدات الإن�سانية ،وانهيار الريال
اليمني وعدم ت�سديد رواتب عمال القطاع
العام يفاقم الكارثة».
وجاء �أي�ضا« :ندعو احلكومات �إلى م�ضاعفة
جهودها ل�ضمان الو�صول دون عراقيل للمواد
ال�رضورية ،ومنها عرب ميناء احلديدة
احليوي حيث �إن النا�س حما�رصون مع جتدد
القتال يف الأيام القليلة املا�ضية».
وط��ال��ب البيان «ب��وق��ف ف��وري للأعمال
العدائية يف اليمن وتعليق �إمدادات الأ�سلحة
التي يخ�شى ا�ستخدامها يف اليمن».

وم��ن امل��وق��ع�ين على ال��ب��ي��ان «االحت���اد
الدويل حلقوق الإن�سان» و«العمل ملكافحة
املجاعة» و«كري �إنرتنا�شونال» و«�أوك�سفام»
و«�أطباء العامل» �إلى جانب منظمات مينية.
ودع��ت منظمات �إغاثية دولية �إل��ى فتح
ممرات �آمنة للمدنيني مع اقرتاب املعارك
من م�ست�شفيي املدينة البالغ عدد �سكانها
� 600ألف ن�سمة.
الى ذلك �سقط الع�رشات بني قتيل وجريح
بعد احتدام املعارك بني القوات املوالية
للرئي�س اليمني عبد ربه هادي ،وامل�سلحني
احلوثيني على عدة حماور يف مدينة احلديدة
غربي اليمن.
وذكرت وكالة «فران�س بر�س» ان  47م�سلحا
حوثيا قتلوا ب��غ��ارات ن�سبت للتحالف
العربي ،بينما قتل  11مقاتال من القوات
املوالية للرئي�س اليمني.
ونقلت الوكالة عن م�صادر يف القوات
احلكومية ان احلوثيني حفروا اخلنادق
وزرع��وا االلغام على الطرق يف حميط
مدينة احلديدة ،باال�ضافة الى ن�رشهم
قنا�صة على ا�سطح املباين ووراء اللوحات
االعالنية ملنع تقدم القوات املوالية
للحكومة.
م��ن جانبها ،ذك��رت قناة «امل�سرية»
احلوثية ان �شخ�صا واحدا على االقل قتل
و�أ�صيب ع�رشات �آخرون جراء ق�صف مدفعي
مكثف على مناطق متفرقة من مديرية
احل��ايل التابعة ملحافظة احلديدة،
ا�ستهدف منازل املواطنني يف منطقتي
 7يوليو وال�سجن املركزي باملدينة.
و�أ�شارت القناة نقال عن م�صادر امنية يف
املحافظة الى ان طريان التحالف العربي
�شن ث�لاث غ���ارات على مثلث العدين
مبديرية حي�س واكرث من  30غارة على
الكيلو  16و�شارع الـ  50ومناطق متفرقة
من مديرية احلايل.

«الهالل األحمر»
تطلق حملة إلغاثة
اليمن وسورية

�أط��ل��ق��ت جمعية ال��ه�لال االح��م��ر حملة
لإغاثة اليمن و�سورية ،من خالل موقعها
الإلكرتوين ،مو�ضحة ان اليمن و�سورية
مي��ران ب��واح��دة من �أ���س��و�أ ال��ك��وارث من
�صنع االن�سان ،واو�ضحت ان  5400الجئ
�سوري على االق��ل يف �شمال البقاع يف
لبنان يحتاجون الى البقاء دافئني يف
بيوتهم ومدار�سهم يف ال�شتاء حني ت�صل
درجة احلرارة الى  5حتت ال�صفر �صون ًا
ل�صحتهم.
وتعددت م�شاريع الهالل االحمر الكويتي من
االغاثة العاجلة واملخيمات الطبية وتركيب
االطراف ال�صناعية وتوفريمولدات كهربائية
للم�ست�شفيات واع���ادة ت�أهيل املراكزا
الطبية وجتهيز امل�ست�شفيات امليدانية يف
البلدين ،ففي اقليم �سب�أ اقيم املخيم الطبي
اجلراحي لعالج العظام واملف�صل والأذن
و�شبكية العني حيث ا�ستفاد من هذا املخيم
اكرث من � 300شخ�ص ويف اقليم عدن نفذت
اجلمعية خميمني طبيني يف تخ�ص�صات املخ
والأع�صاب والعظام واملفا�صل و�شبكية
العني ا�ستفاد منها  400جريح وم�صاب،
والتربع ب�سيارة ا�سعاف وتوفري العالج
لـ � 37شخ�ص ًا من مر�ضى الكلى والدم ،واقامت
اجلمعية  10م�ست�شفيات ميدانية طبية غطت
القرى املت�رضرة والبعيدة عن حمافظة تعز
بالإ�ضافة �إلى حملة مكافحة الكولريا لتوفري
االم�صال واالدوية وامل�ستلزمات الطبية.

«الصحة» أعلنت حالة الجهوزية في المستشفيات

خبير نفطي :الكويت دخلت أندية السوبر

«التربية» :فرق للتدخل السريع
في جميع المناطق التعليمية
كتب حم�سن الهيلم و�صالح الدهام :
نفت وزارة الرتبية ما ت��ردد من
�أن بع�ض املدار�س تعر�ضت الى
«خرير» وواجهت �صعوبات ب�سبب
الأم��ط��ار الغزيرة� ،إذ �أك��دت انه
ال توجد م�شاكل وان ن�سبة الدرا�سة
يف معدالتها الطبيعية ،معلنة �أنها
بد�أت بت�شكيل فرق للتدخل ال�رسيع
يف جميع امل��ن��اط��ق التعليمية
ملواجهة الأمطار.
و�أكد وكيل وزارة الرتبية بالتكليف
يو�سف النجار ع��دم وج���ود �أي
م�شاكل �أو عقبات يف املدار�س
التابعة للوزارة جراء الأمطار.
من جهته �أ�صدر وزير ال�صحة ال�شيخ
با�سل ال�صباح ،تعليماته ملديري
املناطق ال�صحية وامل�ست�شفيات
ب�إعالن حالة اال�ستعداد واجلهوزية
يف امل�ست�شفيات حت�سبا لتقلبات
الطق�س يف ال�ساعات املقبلة.

اع��ت�بر اخل��ب�ير النفطي ،كامل
احلرمي� ،أن الكويت دخلت �إلى
«�أن��دي��ة ال�سوبر النفطية» �إثر
قيامها ،بت�صدير النفط اخلفيف
بعد  72عاما من ت�صدير �أول �شحنة
من النفط الكويتي �إلى العامل.
و�أو�ضح احلرمي ،يف حديث مع
�شبكة «�سي �إن �إن» الأمريكية� ،أن
�أندية ال�سوبر النفطية تنتج نحو
 40%من �إجمايل �إنتاج النفط يف
العامل ،وهو من النفط اخلفيف،
بينما البقية ي�أتي من منتجي
النفط املتو�سط والثقيل ،م�ضيف ًا

منع استيراد «الزيتون المصري»
رفع الحظر عن الطيور الهندية
والبيض الفرنسي

�أو�صت الهيئة العامة للغذاء برفع احلظر عن ا�سترياد البي�ض «�أومليت»
من فرن�سا ب�سبب انتهاء تلوث املنتج باملبيد احل�رشي ،فيما قررت حظر
ا�سترياد املنتج «زيتون كاالماتا» من م�رص الحتوائه على مبيد بروفينو�س
بن�سبة تتجاوز احلدود الق�صوى امل�سموح بها وفق املوا�صفات القيا�سية
العاملية.
وقال �أمني اللجنة العليا ل�سالمة الأغذية يف الهيئة عادل ال�سويط انه مت رفع
احلظر عن ا�سترياد جميع �أنواع حلوم الطيور الطازجة واملربدة واملجمدة
وامل�صنعة بكل �أنواعها وم�شتقاتها وبي�ض املائدة من الهند وذلك ب�سبب
خلوها من مر�ض �إنفلونزا الطيور �شديد ال�رضاوة.

وزير األشغال :نتائج التحقيق

في كارثة األمطار ستعلن بكل شفافية

الصدر يعترض على ترشيح وزير الداخلية

العراق يحصل على استثناء
في التعامل مع إيران
�أعلن م�س�ؤولون يف وا�شنطن وبغداد
ح�صول ال��ع��راق ،ال��ذي وق��ع و�سط
الأزم��ة بني حليفيه الرئي�سيني �إيران
وال��والي��ات املتحدة ،على ا�ستثناء
ملوا�صلة �رشاء الطاقة الكهربائية من
�إيران.
وقال مبعوث وزارة اخلارجية الأمريكية
لإيران بريان هوك« :لقد منحنا العراق
�إعفاء لل�سماح له باال�ستمرار يف دفع

بتصدير الخام الخفيف

ثمن ا�سترياد الكهرباء من �إيران».
على �صعيد �آخر ،اعرت�ض زعيم التيار
ال�صدري مقتدى ال�صدر على الأ�سماء
املر�شحة ل���ل���وزارات يف احلكومة
العراقية �أب��رزه��ا «الداخلية» الذي
ر�شح لها فالح الفيا�ض املح�سوب على
جناح زعيم االئتالف «دولة القانون»
الذي يتزعمه نوري املالكي وزعيم
«حتالف البناء» هادي العامري.

�أن الكويت متتلك بذلك نوعا
�آخر من النفط اخلام ،كبقية دول
ال��ع��امل املنتجة للنفط ،التي
متتلك عدة �أنواع.
و�أو�ضح �أن النفط الكويتي اخلفيف
يرتاوح م�ؤ�رش كثافته ما بني 48
و 49درج��ة ،ويعترب من �أف�ضل
�أن���واع النفوط و�أع�لاه��ا قيمة،
وي��ف��وق �سعر النفط الكويتي
احلايل ب�أكرث من  5دوالرات ،وقد
يكون م�ساويا مل�ؤ�رش نفط برنت،
الف��ت � ًا �إل���ى �أن النفط الكويتي
اخلفيف� ،أقرب للنفط اجلزائري

ا�ست�شهد �أم�س �شاب فل�سطيني مت�أثرا
بجراحه التي �أ�صيب بها على حدود
قطاع غزة قبل ا�سبوعني.
وق��ال املتحدث با�سم وزارة ال�صحة
الفل�سطينية د�.أ�رشف القدرة ان ال�شاب
�أحمد النجار « 21عام ًا» ا�ست�شهد مت�أثرا
بجراحه التي �أ�صيب بها قبل ا�سبوعني
�رشق «خان يون�س» جنوب قطاع غزة.
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وزير الكهرباء :ال نزال
في مباحثات ودية
مع السعودية حول
المنطقة المقسومة
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«بهبهاني» تفتتح
بالكويت أكبر صالة
عرض متكاملة
لسيارات فولكس
واغن في العالم
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تلقت هذا العام ثالث دفعات

الكويت 4 :مليارات دوالر ...باقي تعويضات الغزو
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�أعربت الكويت عن �شكرها للجنة
الأم��م املتحدة املعنية بتعوي�ض
املت�رضرين جراء احتالء العراق
للكويت عام  ،1990على دورها
يف توزيع احل�ص�ص املقررة من
التعوي�ضات لهذا العام.
وقال رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
العامة لتقدير التعوي�ضات خالد

امل�ضف يف االجتماع الـ  58للجنة
الأمم��ي��ة يف جنيف �إن الكويت
تلقت هذا العام ثالث دفعات من
التعوي�ضات قيمة ك��ل منها 90
مليون دوالر ،وبني �أن الدفعات
ال��ث�لاث مت ا�ستالمها يف �أبريل
ويوليو و�أكتوبر وفق ًا لآلية الدفع
املن�صو�ص عليها يف املقرر 267

لعام  ،2009الفت ًا �إلى �أن املبلغ
املتبقي للكويت  4.4مليارات
دوالر �سيتعني �سدادها م�ستقبالً،
م�شري ًا �إلى �أن موا�صلة الإي��داع يف
�صندوق التعوي�ضات «�ستقرب
اجلميع من االجناز النهائي ملهمة
جمل�س الإدارة واحل�صول على كامل
التعوي�ضات املخ�ص�صة للكويت».

عودة دفعات جديدة من المهجرين من لبنان

«ستاندرد آند بورز»:
احتياجات الخليج
التمويلية  300مليار
دوالر حتى 2021

اقتصاد 13

الجيش السوري يحرر مختطفي السويداء من اإلرهابيين

استشهاد فلسطيني برصاص االحتالل

ويف �سياق مت�صل �أ���ص��درت «ال�صحة
الفل�سطينية» بغزة تقريرا مف�صال
عن «م�سرية العودة وك�رس احل�صار»
�أكدت فيه �أن �إجمايل ال�شهداء منذ بدء
امل�سريات يف  30مار�س املا�ضي و�صل
الى � 221شهيدا من بينهم  43طفال يف
حني بلغ �إجمايل اجلرحى � 24ألف ًا
و 516فل�سطيني ًا.

«�صحاري بلند» والنفط املاليزي
«تابز» من الكثافة ح�سب امل�ؤ�رش
الأمريكي.
وف�رس �أن تكون جهة ال�شحنة
الأول��ى �إل��ى �رشق �آ�سيا بدال من
�أوروب���ا ب��أن��ه ج��اء ب�سبب فرق
الأ�سعار ،مو�ضحا �أن الكويت تنتج
هذا النوع من النفط مبعدل 130
�أل��ف برميل من حقول ال�شمال،
التي حتققت مع اكت�شاف الغاز
احل��ر نهاية  ،2005وق��د ي�صل
الإنتاج لأكرث من � 300ألف برميل
مع نهاية .2025

الكويت تحصد جائزة
مجلس التعاون
للعمل البلدي

• أطفال مع عوائلهم يرفعون شارة النصر لدى عودتهم إلى سورية

قال التلفزيون ال�سوري الر�سمي �أم�س �إن
اجلي�ش ال�سوري �أنقذ جمموعة ت�ضم 19
امر�أة وطف ًال خطفهم �إرهابيون يف مدينة
ال�سويداء يف يوليو املا�ضي.
و�أ�ضاف� :إن القوات حررت املجموعة يف
منطقة تقع �إلى ال�شمال ال�رشقي من �صحراء
مدينة تدمر وو�صف العملية ب�أنها «بطولية
ودقيقة».وتابع� :أن اجلي�ش ا�شتبك مع
مت�شددين من الإرهابيني امل�سلحني.
وعادت �أم�س دفعات جديدة من املهجرين
ال�سوريني من الأرا���ض��ي اللبنانية عرب
معابر الدبو�سية وال��زم��راين وجديدة
ي��اب��و���س احل��دودي��ة يف �إط���ار اجلهود
امل�شرتكة التي تبذلها احلكومة ال�سورية
بالتعاون مع اجلانب اللبناين.
وذكر مرا�سلو «�سانا» �أن اجلهات املعنية
ق��ام��ت با�ستقبال امل��ه��ج��ري��ن وتقدمي
الت�سهيالت الالزمة لهم قبيل نقلهم �إلى
قراهم وبلداتهم التي حررها اجلي�ش
ال�سوري من الإرهاب م�ؤخر ًا.

الريال استعاد
هيبته بخماسية
في شباك بلزن
بدوري أبطال أوروبا
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