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األمير وولي العهد وآل صباح استقبلوا المهنئين برمضان
مب��ن��ا���س��ب��ة ح��ل��ول �شهر
رم�ضان املبارك ا�ستقبل
�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ
���ص��ب��اح الأح���م���د و�سمو
ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد و�أ��سرة �آل �صباح
ال��ك��رام يف دي���وان �أ�سـرة
�آل �صباح بق�رص بيان م�ساء
�أم�س املهنئني بهذا ال�شهر
الف�ضيل من كبار رجاالت
الدولة وامل�س�ؤولني.
وقد ج�سد ذلك روح الأ�رسة
ال���واح���دة يف املجتمع
ال��ك��وي��ت��ي ال�����ذي جبل
على املحبة والإخ����اء,
متمنني �أن ت��ع��ود هذه
املنا�سبة الف�ضيلة على
اجلميع باخلري واليمن
والربكات.
�ص3

مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي
إلى توفير الحماية للفلسطينيين

دعا جمل�س الوزراء ،املجتمع الدويل ،للتحرك الفوري ,لتوفري
احلماية لل�شعب الفل�سطيني الأعزل ،وحتريك عملية ال�سالم على
�أ�سا�س قرارات ال�رشعية الدولية ،ومبادرة ال�سالم العربية وحل
الدولتني.
و�أفاد بيان �صادر عن جمل�س ال��وزراء ,عقب اجتماعه الأ�سبوعي
ام�س ،بق�رص بيان ب�أن املجل�س تابع بقلق و�أمل بالغني ،ما يتعر�ض
له ال�شعب الفل�سطيني يف غزة ،من هجمات �إ�رسائيلية متوا�صلة،
�أدت �إلى وقوع العديد من ال�شهداء واخل�سائر املادية اجل�سيمة،
م�ؤكدا �أن هذا الت�صعيد ميثل انتهاكا �صارخا للمواثيق والقوانني
الدولية.
ودعا املجل�س �إلى وقف فوري لتلك الهجمات ،و�إف�ساح املجال
للجهود الهادفة �إلى حتقيق التهدئة.
ومن جهة �أخرى� ،أدان جمل�س الوزراء ،التفجري الإرهابي الذي وقع
غرب الهند م�ؤخرا ،و�أ�سفر عن مقتل عدد من رجال الأمن ،م�ؤكدا
موقف الكويت املناه�ض للعنف والإرهاب بكافة �صوره و�أ�شكاله.
�ص4

المكراد زار عدداً
من مراكز اإلطفاء
الجنوبية

محليات 4

• �صاحب ال�سمو لدى ا�ستقباله �سمو ال�شيخ �سامل العلي

قادة الخليج والعرب استقبلوا المهنئين بالشهر الكريم
خادم الحرمين :نسأل اهلل أن يعيننا على مواصلة القيام بهذا الشرف العظيم
خليفة بن زايد :المزيد من التقدم والرخاء وألمتنا العربية
واإلسالمية العزة والمجد

ا�ستقبل ق���ادة ال���دول اخلليجية
والعربية املهنئني ب�شهر رم�ضان
وتبادلوا معهم التهاين والتربيكات
داع�ي�ن ال��ل��ه ع��ز وج���ل ان يعيد
املنا�سبة الكرمية باخلري واليمن
والربكات.
وا�ستقبل خادم احلرمني ال�رشيفني
امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب��ن عبدالعزيز
املهنئني ب�شهر رم�ضان املبارك
ووجه كلمة �إلى �إخوانه املواطنني
وامل�سلمني يف كل مكان مبنا�سبة
حلول �شهر رم�ضان املبارك .
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وبعث رئي�س االم����ارات العربية
املتحدة ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان بربقيات تهنئة مبنا�سبة
حلول �شهر رم�ضان املبارك �إلى

تميم بن حمد :أدعو اهلل العلي القدير أن يعيد المناسبة الكريمة على قطر وشعبها بالخير
حمد بن عيسى :أهنئ شعب البحرين العزيز بحلول الشهر الكريم
السيسي :شهر الصيام  ..فرصة عظيمة لتوحيد صفوف األمة اإلسالمية

أمير قطر يتلقى اتصا ًال

من رئيس وزراء البحرين

بمناسبة شهر رمضان

�أعلنت وكالة الأن��ب��اء القطرية
«قنا» عن تلقي �أمري قطر ال�شيخ
متيم ب��ن حمد �آل ث��اين ات�صا ًال
هاتفي ًا �أم�س من رئي�س الوزراء
البحريني الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليفة هن�أه خالله بحلول �شهر
رم�ضان املبارك.

« »VIVAتستحوذ
على «كواليتي نت»
بقيمة  28.3مليون
دينار

اقتصاد 5

يوم أسود على األسواق
الخليجية والعالمية
• خادم احلرمني م�ستقب ً
ال عدد ًا من املهنئني

ا�صحاب اجلاللة والفخامة وال�سمو
ملوك ور�ؤ�ساء وامراء الدول العربية
واال�سالمية.
واع��رب عن متنياته لهم مبوفور
ال�صحة وال�����س��ع��ادة ول�شعوبهم
املزيد من التقدم والرخاء والمتنا
العربية والإ�سالمية العزة واملجد
والرفعة.
كما بعث ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي وال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
ابو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة بربقيات تهنئة مماثلة
مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان املبارك
�إلى �أ�صحاب اجلاللة والفخامة.
وا�ستقبل ال�شيخ متيم بن حمد �آل

ثاين امري قطر جموع املهنئني ب�شهر
رم�ضان املبارك بق�رص الوجبة م�ساء
ام�س وال�شيخ عبدالله بن نا�رص بن
خليفة �آل ثاين رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الداخلية واحمد بن عبدالله بن
زيد �آل حممود رئي�س جمل�س ال�شورى
وال�شيوخ والوزراء واع�ضاء جمل�س
ال�شورى واملواطنني.
وق��د ت��ب��ادل �سمو االم�ير التهاين
والتربيكات مع جموع املهنئني
بهذه املنا�سبة الكرمية داعني الله
العلي القدير ان يعيدها على قطر
و�شعبها باخلري واليمن والربكات.
واقام عاهل البحرين امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة يف ق�رص الرو�ضة
م�ساء ام�س م�أدبة �إفطار مبنا�سبة
ح��ل��ول ���ش��ه��ر رم�����ض��ان امل��ب��ارك

• ملك البحرين م�ستقب ً
ال املهنئني برم�ضان

ح�رضها االم�ير خليفة بن �سلمان
�آل خليفة رئي�س ال��وزراء والأمري
�سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد
نائب القائد االعلى النائب االول
لرئي�س جمل�س الوزراء وكبار افراد
العائلة املالكة الذين رفعوا �إلى
امللك خال�ص التهاين والتربيكات
واطيب االمنيات بحلول هذا ال�شهر
الف�ضيل.
وق��د بادلهم امللك التهنئة بهذه
املنا�سبة امل��ب��ارك��ة ���ش��اك��ر ًا لهم
م�����ش��اع��ره��م النبيلة ودع��وات��ه��م
ال�����ص��ادق��ة وه��ن���أ ج�لال��ت��ه �شعب
ال��ب��ح��ري��ن ال��ع��زي��ز ب��ح��ل��ول �شهر
رم�ضان الكرمي �سائ ًال املولى عز
وجل ان يعيده على اململكة بوافر
اخلري واليمن والربكات وعلى االمة

العربية واال�سالمية بالعزة واملنعة
وال�س�ؤدد.
وهن�أ الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح
ال�سي�سي اب��ن��اء م�رص باخلارج
مبنا�سبة ح��ل��ول ���ش��ه��ر رم�ضان
املبارك.
وقال يف برقية التهنئة التي نقلتها
�سفارات وقن�صليات م�رص باخلارج
�إل���ى اب��ن��اء اجل��ال��ي��ات امل�رصية:
�أبعث اليكم ب�أ�صدق التهاين القلبية
مبنا�سبة ح��ل��ول ���ش��ه��ر رم�ضان
املبارك ,م�ضيف ًا ان �شهر رم�ضان
املعظم هو �شهر ال�صيام والقيام
وقراءة القر�آن ,فهو فر�صة عظيمة
لتوحيد �صفوف االم��ة اال�سالمية
وتعزيز التعاون والت�ضامن بيننا
من اجل رفعة �ش�أن �أمتنا بني الأمم.

تراجعت البور�صات العاملية ومنها
بور�صة مو�سكو ،بعد ت�صاعد التوترات
التجارية بني وا�شنطن وبكني ،حيث
هدد الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب،
بفر�ض قيود ج��دي��دة على الب�ضائع
ال�صينية.
و�شهدت ال�صني �أ�سو�أ خ�سائر يف �آ�سيا،
حيث �سجلت الأ�سواق ال�صينية �أ�سو�أ �أداء
يومي منذ نحو عامني.
كما هبطت الأ�سواق يف �أوروب��ا ،حيث
انخف�ض م���ؤ��شر « »DAXالأمل���اين
و« »CACالفرن�سي ب�أكرث من ،%2
كذلك تراجعت الأ�سهم الأمريكية.
ويف هذا ال�سياق تراجعت معظم م�ؤ�رشات
بور�صات اخلليج يف ختام تعامالت
ام�س مت�أثرة بهبوط اال�سواق العاملية
على خلفية ت�صاعد التوتر التجاري بني
ال�صني وامريكا.
3.34

بهبهاني :حرائق
المصافي المتكررة
كلفت الكويت
 3مليارات دينار
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الحكومة تضع
ضوابط صارمة
للمشاريع التنموية
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برشلونة لتأكيد
الصعود ...والليفر
في ليلة البحث عن
العودة التاريخية
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