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اجلبير :الصواريخ اإليرانية جاءت من الشمال ونعمل على حتديد مكان إنطالقها

ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ت �ع �ت��زم إرس ��ال
تعزيزات عسكرية إلى اخلليج

السعودية للعالم :ضعوا حد ًا إلجرام إيران
األمير للغامن :سالمي إلى كل كويتي وكويتية
ح��مّ��ل س��م��و أم��ي��ر ال��ب�لاد الشيخ
ص��ب��اح األح��م��د رئ��ي��س مجلس األم��ة
مرزوق الغامن حتياته إلى كافة أبنائه
املواطنني في الكويت.
جاء ذلك لدى استقبال سموه للغامن
في مقر إقامة سموه بالواليات املتحدة
األمريكية أول أمس .وقال سموه للغامن
«أبلغ سالمي إلى كل كويتي وكويتية».
ب���دوره أع��رب ال��غ��امن ع��ن أمنياته
بعودة سموه في أقرب وقت إلى أرض
الوطن ساملا معافى متوجها بالشكر
إلى سموه على مشاعره الطيبة جتاه
أبنائه أهل الكويت.
م��ن جهة أخ��رى فقد بعث صاحب
ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب�لاد ال��ش��ي��خ صباح
األح��م��د ببرقية تهنئة إل��ى الرئيس
الدكتور جورج فيال رئيس جمهورية
مالطا الصديقة عبر فيها سموه عن
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني
لبالده متمنيا لفخامته موفور الصحة
والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم
واالزدهار.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال رئ��ي��س مجلس
األم����ة م����رزوق ال��غ��امن ل��س��م��و أمير
البالد  :سالمك وص��ل ياطويل العمر
 ..والكويتيون صغيرهم وكبيرهم
يدعون لك وينتظرون أميرهم بينهم
وعندهم وحولهم  ..ساملا غامنا بإذن
الله.

أكد وزي��ر الدولة السعودي للشؤون اخلارجية ،عادل
اجلبير ،في مؤمتر صحافي أمس ،أن الهجوم على أرامكو عمل
إجرامي تتحمل مسؤوليته إيران .وأعلن أن “الصواريخ التي
أصابت منشآت أرامكو أتت من الشمال” ،وأن اململكة تعمل
على “حتديد مكان اإلطالق».
وق��ال إن الهجوم يؤثر على إم���دادات النفط العاملية،
واستهدف أمن الطاقة للعالم بأسره ،ولذلك أدانته أكثر من
 80دولة بشدة.
وذك���ر اجلبير أن التحقيقات تشير إل��ى أن األسلحة
املستخدمة ف��ي الهجوم إي��ران��ي��ة .وكشف أن السعودية
تتشاور مع احللفاء واألصدقاء بشأن اخلطوات املقبلة بعد
انتهاء التحقيقات».
وأك��د العاهل السعودي ،امللك سلمان بن عبدالعزيز،
اجلمعة ،أن الهجوم على أرامكو عمل إجرامي ميثل تصعيدا
خطيرا وتهديدا ألمن املنطقة.وقال إن السعودية ستتخذ
اإلجراءات املناسبة للحفاظ على أمنها.
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التتمة 5

بني السطور
خروج الشعب املصري إلى الشارع واالحتجاج
على إدارة الدولة نتيجة طبيعية لسوء األوضاع
االقتصادية التي انتظرها أن تتغير بعد األحداث
السياسية املتسارعة ال��ت��ي م��رت بها بلدهم
وتأملوا بها خ��ي��را ً ..الشعب املصري من أكثر
شعوب األم��ة علماً وثقافة وال ميكن أن تنطلي
عليه أالعيب اإلعالميني املأجورين في اقناعه
بالوهم واألكاذيب فهم يعيشون املعاناة يومياً..
تلمس احتياجات الفقراء والضعفاء يجب أن
تسبق كل األولويات!!!

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

فرنسا تتأهب ملواجهة «السترات الصفراء»

قنابل الغاز املسيلة للدموع أطلقتها الشرطة على عشرات احملتجني أمس

«املطاحن» :مستعدون
ملواجهة أي تداعيات
اك���دت ش��رك��ة مطاحن ال��دق��ي��ق وامل��خ��اب��ز الكويتية أمس
استعدادها ملواجهة اي تداعيات قد حتدث بسبب االوض��اع في
املنطقة عبر املخزون االستراتيجي للمواد الغذائية الذي يغطي ما
بني اربعة الى ثمانية اشهر.
وق��ال الرئيس التنفيذي للشركة مطلق الزايد في تصريح
صحفي ان الكويت تولي الغذاء وامنه اهمية كبيرة مطمئنا
املواطنني واملقيمني في البالد بتوافر منتجات الشركة وخصوصا
اخلبز العربي ومبعدالت تغطي اي زيادة في حجم الطلب.
واوضح الزايد ان جميع املخابز على استعداد لتلبية جميع
الطلبات واالحتياجات الفتا ال��ى ان ل��دى الشركة خطة عمل
انتاجية ولوجستية لضمان تدفق منتجاتها ال��ى اجلمعيات
التعاونية ومنافذ البيع االخرى بصورة مرضية .واشار الى ان
جناح الشركة في ترجمة مفهوم االمن الغذائي على ارض الواقع
خالل االزمات السابقة يدعو الى ترسيخ الثقة بها كأداة حكومية
معنية باستقرار االمن الغذائي في مختلف الظروف واملتغيرات.

 19.5مليون دينار قروض
عقارية في أغسطس
قال بنك االئتمان الكويتي أمس السبت ان اجمالي القروض
العقارية التي صرفت خالل شهر اغسطس املاضي بلغ نحو
5ر 19مليون دينار كويتي (نحو  64مليون دوالر امريكي).
واض��اف البنك في بيان صحفي ان اجمالي قروض احملفظة
(التوسعة والترميم) بلغ  140الف دينار (نحو 5ر 460الف
دوالر امريكي) .واوضح ان حجم القروض لبناء قسائم خاصة
بلغت 2ر 1مليون دينار (نحو 9ر 3مليون دوالر) مضيفا ان
حجم القروض لبناء قسائم حكومية بلغ نحو  11مليون دينار
(نحو  36مليون دوالر) فيما بلغ حجم قروض شراء بيوت 9ر3
مليون دينار (نحو 8ر 12مليون دوالر).

(طالع صفحة )11

10
جوزاك يرفض التسوية
مع «احتاد الكرة»
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أطلقت الشرطة الفرنسية قنابل
الغاز املسيل للدموع وألقت القبض على
العشرات أمس خالل تفريق مجموعات
من محتجي “السترات الصفراء” كانوا
يحاولون تنظيم مظاهرات غير مصرح
بها في وسط باريس.
ون��ش��رت احلكومة أع���دادا ضخمة
من الشرطة خشية أن يستغل مؤيدو
ال���س���ت���رات ال���ص���ف���راء اح��ت��ج��اج��ات
مصرح بها على تغير امل��ن��اخ ونظام
جديد إلص�لاح أج��ور التقاعد في نشر
االضطراب في العاصمة الفرنسية.
وق��ال��ت ش��رط��ة ب��اري��س إن��ه��ا ألقت
القبض على  90شخصا في العاصمة
بحلول قرابة منتصف النهار وتصدت
لنحو م��ئ��ة محتج خ�ل�ال محاولتهم
التجمع في شارع الشانزليزيه.

احلمود :مبنى الركاب T2
يستوعب  25مليون راكب سنوي ًا

األمم املتحدة تناقش التوتر
في اخلليج بعد غدٍ

قال رئيس اإلدارة العامة للطيران املدني الشيخ سلمان
احلمود لـ (كونا) إن مشروع (تي )2سيكون إضافة جوهرية
ملطار الكويت الدولي ونقلة نوعية لقطاع النقل اجلوي في
البالد .وأض��اف الشيخ سلمان احلمود أن املشروع يحظى
بدعم مباشر من سمو رئيس مجلس ال��وزراء كأحد املشاريع
احليوية في البالد ويعد من املشاريع احلكومية التنموية وذلك
بطاقة استيعابية تصل الى  25مليون راكب سنويا وتصميم
عاملي فريد.
وأف��اد أن (الطيران املدني) سينقل جناح جتربة تشغيل
مبنى الركاب (تي )4في وقت قياسي إلى املبنى اجلديد (تي)2
حيث مت االستعداد مبكرا لالنتهاء من عملية التخطيط.
وأوض��ح أن ذلك جاء للبدء في اإلج��راءات الالزمة لدخول
املشغل العاملي إلدارة مبنى الركاب قبل انتهاء املشروع بفترة
كافية لتكون هناك استمرارية في استكمال األعمال بعد استالم
املبنى وتوافق مع متطلبات التشغيل حسب املعايير الدولية.

(طالع صفحة )9

(طالع صفحة )3

تنطلق الثالثاء في نيويورك اجتماعات اجلمعية العامة لألمم
املتحدة في دورتها الـ 74مبشاركة رؤساء دول ورؤس��اء حكومات
ووزراء  193دولة عضو باملنظمة الدولية.
وتتميز اجتماعات هذه الدورة بكثرة ملفاتها الشائكة التي سيتم
التباحث بشأنها علي مدار األسبوع املقبل.
ومن بني امللفات التوتر احلالي في منطقة اخلليج العربي واخلالف
ب�ين الهند وباكستان على إقليم كشمير والعقوبات األمريكية
املفروضة على فنزويال وكوبا وامللف النووي لكوريا الشمالية
وخروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.
كما يناقش القضايا املركزية األخ��رى كاالحتالل اإلسرائيلي
لألراضي الفلسطينية وأزم��ات سوريا وليبيا وحرب اليمن ،عالوة
علي قضايا اجلارة العاملية والتنمية املستدامة ومكافحة اجلرمية
املنظمة واإلرهاب.
وتتمير اجتماعات هذه الدورة أيضا بغياب وجوه تقليدية حرصت
في السنوات األخيرة علي احلضور لكن األوضاع التي متر بها بلدانها
حتول دول مشاركتها هذه املرة.
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