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إدانات عربية ودولية إلطالق الصواريخ احلوثية على املنشآت املدنية

األمير :استهداف مطار «أبها» عمل إرهابي منكر
ال �ت �ح��ال��ف :ال �ه �ج��وم ال �ص��اروخ��ي للحوثيني
أثبت دع��م طهران لإلرهاب العابر للحدود

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

أدانت دول العالم العدوان احلوثي على مطار
أبها جنوب السعودية ،منددين بالعدوان اآلثم
على م��رف��ق م��دن��ي مب��ق��ذوف تسبب ف��ي سقوط
مصابني.
وقد أكد سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
استنكار دولة الكويت الشديد الستهداف مطار
أبها الدولي في اململكة العربية السعودية الشقيقة
مبقذوف والذي أسفر عن إصابة عدد من املسافرين
من مختلف اجلنسيات وإحل��اق أض��رار بصالة
املطار.
وأع���رب سمو األم��ي��ر ف��ي برقية بعثها إلى
أخيه خ��ادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن

«األمة» يقر احلسابات اخلتامية لـ  16جهة
حكومية عن السنة املالية «»2018-2017

ريا�ض عواد وكونا

واف���ق مجلس األم���ة ف��ي جلسته
التكميلية أمس األربعاء على مشاريع
ق��وان�ين ب��ش��أن اع��ت��م��اد احل��س��اب��ات
اخلتامية ل��ـ  16جهة حكومية عن
ال��س��ن��ة امل��ال��ي��ة ()2018-2017
ومشاريع قوانني ربط ميزانيات تلك

اجلهات للسنة املالية ()2020-2019
وقرر إحالتهم إلى احلكومة.
ورفع رئيس مجلس األمة مرزوق
الغامن جلسة املجلس التكميلية على
أن تعقد اجللسة العادية املقبلة بتاريخ
 25يونيو احلالي.
وق���د اس��ت��ع��رض رئ��ي��س اللجنة

النائب عدنان عبدالصمد أمام اجللسة
ما انتهت إليه اللجنة بعد دراستها
مل��ي��زان��ي��ات ال�������وزارات واإلدارات
احلكومية للسنة امل��ال��ي��ة اجل��دي��دة
 2020/2019واحلسابات اخلتامية
للعام املالي .2018/2017
وأش��ار إلى أن اللجنة عقدت خالل

دور االن��ع��ق��اد ال��ع��ادي ال��ث��ال��ث 70
اجتماعا لدراسة امليزانيات واحلسابات
اخلتامية للجهات احلكومية دراسة
مستفيضة منها  64اجتماع بنصاب
كامل والتي استغرقت  254ساعة عمل

(تتمة  6و طالع صفحة )4

دينار لكل طن ابتداءً من  16يوليو املقبل

فرض رسوم عبور على الشاحنات املستخدمة
جلسر جابر األحمد ووصلة الدوحة
أعلنت وزي��ر األش��غ��ال العامة
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان د.
جنان بوشهري عن صدور قرار من
مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق
والنقل البري بفرض رسوم عبور
على الشاحنات املستخدمة جلسر
ج��اب��ر األح��م��د ووص��ل��ة ال��دوح��ة
بقيمة دينار كويتي واحد لكل طن
من ال��وزن الشامل اب��ت��داء من ١٦
يوليو املقبل.

التتمة 6

جسر جابر

دعت الدول العربية إلى املقاطعة «ورشة البحرين»

«فتح» :القدس ليست
للبيع وحقوقنا وتضحيات
شهداءنا ليست للمساومة
دعا املجلس الثوري حلركة (فتح) الدول العربية إلى مقاطعة
(ورشة البحرين االقتصادية) التي دعت لها اإلدارة األمريكية
نهاية الشهر اجلاري واملتوقع أن يطرح فيها ما يعرف بـ “صفقة
القرن».
وقال أمني سر املجلس الثوري حلركة فتح ماجد الفتياني في
مؤمتر صحفي عقب اجتماع طارئ للمجلس

التتمة 6

الطيران العمودي ينقذ 4
أشخاص علقوا باملنطقة
الطينية في بحر غرناطة
ذك��رت اإلدارة العامة للعالقات واإلع�ل�ام األم��ن��ي ب��وزارة
الداخلية أن الطيران العمودي (إدارة جناح الشرطة) التابع
لقطاع العمليات استطاع انقاذ  4أشخاص كانوا عالقني في بحر
غرناطة باملنطقة الطينية.
وقد ورد بالغ إلى غرفة عمليات خفر السواحل يفيد بوجود
ثالثة أشخاص عالقني في بحر غرناطة يصارعون الغرق وعلى
الفور توجه رج��ال خفر السواحل واإلنقاذ البحري إلى مكان
البالغ إلنقاذ األفراد العالقني إال أن صعوبة التحرك في املنطقة
الطينية حالت دون الوصول إليهم .

(طالع صفحة )2

صباح اخلالد :اعتماد مشروع قرار
امل �ف �ق ��ودي ��ن ف ��ي ال� �ن ��زاع ��ات إجن ��از
للدبلوماسية الكويتية

3
«الكويتية» :حريصون على دعم
األنشطة التي تشجع الشباب

عبدالعزيز ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة
عن إدانة دولة الكويت لهذا العمل اإلرهابي اآلثم
ال��ذي استهدف أرواح األبرياء اآلمنني وزعزعة
األمن واالستقرار في البلد الشقيق والذي يتنافى
مع كافة الشرائع والقيم اإلنسانية.
وأك��د سموه وق��وف دول��ة الكويت مع اململكة
العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكل ما
تتخذه من إجراءات ملواجهة اإلرهاب وحفظ أمنها
ومجددا موقف دول��ة الكويت الرافض لالرهاب
بكافة أشكاله وصوره.

(طالع صفحة )8

بني السطور
استهداف مطار مدني من قبل احلوثيني عمل
إرهابي منكر وترفضه الشرائع والقوانني
الدولية ودليل على عجز املليشيات احلوثية
ع��ن مواجهة حقيقية م��ع ق���وات التحالف
العربية ..ما ذنب مسافرين مدنيني يتنقلون
في الطائرات املدنية لقضاء حوائجهم؟ ..هذه
التكتيكات التي ميارسها «الفرس» من خالل
املوالني لهم في اليمن حتتاج إل��ى ضربات
قاصمة تنهيهم وتقطع أياديهم!!

11
بعد جدل حول فترة الراحة..
صالح ينضم لتشكيلة «الفراعنة»

13

«الكهرباء» سجلت أعلى
معدل لألحمال في تاريخ
البالد الثالثاء املاضي

«التجارة والصناعة»15.8 :
مليون دينار لدعم املواد
التموينية واإلنشائية في مايو

فيما أعلنت إدارة األرصاد اجلوية في اإلدارة العامة للطيران
املدني أمس أن سجالت الرصد لديها تظهر أن أغلب مناطق البالد
تعرضت في فصل الصيف إلى درجات حرارة فاقت الـ  50درجة
مئوية على مدى السنوات الـ  12املاضية.
فقد أعلن وكيل وزارة الكهرباء واملاء الكويتية املهندس محمد
بوشهري أن ال���وزارة سجلت أول أم��س الثالثاء أعلى معدل
لألحمال الكهربائية في تاريخ البالد ببلوغه 360ر 14ميغاوات
نظرا إلى االرتفاع الكبير في درجات احلرارة.
وق��ال بوشهري لـ (كونا) إن معدل احلمل الكهربائي خالل
اليوم جاء بزيادة قدرها 5ر 3في املئة مقارنة بالعام املاضي
“وهذا متوقع نتيجة ارتفاع درجات احلرارة واحتياج املستهلكني
الستخدام أجهزة التكييف في املنازل وجميع مرافق الدولة».

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي قيمة الدعم الذي قدمته
للسلع واملواد التموينية واالنشائية املدعومة مبختلف أصنافها بلغ
8ر 15مليون دينار كويتي (نحو  52مليون دوالر أمريكي) في شهر
مايو املاضي.
وأضافت (التجارة) أم��س أن قيمة املبالغ املوجهة لدعم امل��واد
الغذائية التي تشمل امل��واد األساسية إضافة الى حليب ومغذيات
األطفال بلغت 6ر 6مليون دينار (نحو 8ر 21مليون دوالر).
وأف���ادت أن مجمل قيمة دع��م م��واد احلليب ومغذيات األطفال
بأنواعها بلغ  650ألف دينار (نحو 1ر 2مليون دوالر) مبينة أنها
أنفقت على  24صنفا.
وذك��رت أن قيمة دعم امل��واد االنشائية بلغت تسعة ماليني دينار
(نحو 7ر 29مليون دوالر) مبينة أن ع��دد املستفيدين من امل��واد
التموينية بلغ نحو 084ر 2مليون مستفيد موزعني على 232766
بطاقة متوينية.
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