غري خم�ص�ص للبيع

آية قرآنية

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

فإن مع العسر ي ُسرا

بوأحمد :أخبرنا اهلل سبحانه وتعالى
أن مع العسر يوجد يسر.
فالعسر واحد ،واليسر اثنان ،ولن
يفلح عسر بين يسرين.

االثنين

إن مع العسر ي ُسرا

يقولون

العدد ()3735
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دعا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لمساعدة هذا البلد الشقيق

الخالد :الكويت دعمت العراق ضد التنظيم اإلرهابي الظالمي
• الحكيم :الكويت أول من وقف بجوار العراق

�أك��د نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال�شيخ �صباح
اخل��ال��د م��وق��ف ال��ك��وي��ت الثابت
والرا�سخ يف الوقوف �إل��ى جانب
الأ�شقاء يف العراق يف مواجهة ما
تبقى من تنظيمات �إرهابية.
وجدد اخلالد يف كلمته خالل افتتاح
�أعمال الدورة ال�سابعة للجنة التي
عقدت يف الكويت �أم�س الت�أكيد
على موقف الكويت الداعم جلميع
الإجراءات والتدابري التي يتخذها
العراق للحفاظ على �أمنه وا�ستقراره
ووحدة و�سالمة �أرا�ضيه .كما دعا
�إلى ت�ضافر جهود املجتمع الدويل
لدعم وم�ساندة العراق يف م�ساعيه
الرامية �إلى الق�ضاء على الإرهاب
بكل �أ�شكاله واجتثاث ج��ذوره،
م�ستذكر ًا بكل فخر واعتزاز �أنه قبل
�أقل من عامني ا�ستطاع العراق دحر

ما ي�سمى بتنظيم داع�ش وحترير
�أرا�ضيه .ولفت �إلى �أنه �إميانا من
الكويت بحتمية الوقوف �إلى جانب
الأ�شقاء يف العراق فقد دعا �سمو
�أم�ير البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
�إل��ى م��ؤمت��ر دويل لإع���ادة �إعمار
املناطق املت�رضرة من تنظيم داع�ش
يف العراق الذي ا�ست�ضافته الكويت
يف فرباير عام  2018بغية ا�ستكمال
وتطهري كل الأرا�ضي العراقية من
براثن هذا التنظيم الإرهابي و�إعمار
ما مت هدمه من من�ش�آت وبنى حتتية
وم��راف��ق حيوية ت����ضررت ج��راء
التفجريات الإرهابية من قبل هذا
التنظيم الظالمي.
م��ن جانب �آخ��ر �أك��د رئي�س تيار
احلكمة الوطني رئي�س حتالف
الإعمار يف العراق عمار احلكيم،
ان زيارته ال�سنوية للكويت هذا

العام تتزامن مع انعقاد اللجنة
امل�شرتكة الكويتية العراقية بعد
انقطاع دام لعامني تعك�س �إرادة
عراقية  -كويتية يف تطوير وتعزيز
العالقات الثنائية.
ولفت خالل لقاء جمعه مع ممثلي
ال�صحافة املحلية� ،إلى �أنه �أطلع
�صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد ،وكبار امل�س�ؤولني
على اخر امل�ستجدات يف العراق،
مو�ضحا �أن العراق يتعافى ويخرج
من عنق الزجاجة ،و�إن كان يلزمه
الكثري.
و�أ�شار �إلى �أن الأو�ضاع الأمنية يف
ال��ع��راق باتت يف حت�سن م�سمر،
م�ؤكد ًا �أن الكويت كانت من �أوائل
ال��دول التي دعمت العراق ،ولذا
يجب ان ت��ك��ون ح��ا��ضرة يف هذه
اال�ستثمارات.

محليات 2

• الشيخ صباح اخلالد واحلكيم أثناء توقيع االتفاقيات

بينهم  133طف ً
ال و 7صحافيين من جميع الدول

اليمن :وفاة 580

االحتالل اعتقل  900فلسطيني خالل شهرين

حالة بالكوليرا

ك�شفت �إح�صائية حديثة ملكتب
منظمة ال�صحة العاملية يف
اليمن �أم�س عن �أن عدد الإ�صابات
امل�شتبه فيها مبر�ض الكولريا
جت��اوز � 300أل��ف حالة منذ
مطلع العام احلايل.
و�أظهرت االح�صائية وفاة 580
حالة من �أ�صل � 306آالف حالة
ا�شتباه بالكولريا مت الإبالغ
عنها منذ مطلع العام وحتى
العا�رش من مايو احلايل.
وت�صدرت حمافظتا العا�صمة
�صنعاء وريفها �أعلى ن�سبة
�إ�صابة باملر�ض على م�ستوى
اليمن بنحو � 89أل��ف �إ�صابة
و�سجلتا م��ع��ا  108ح��االت
وفاة.
وبينت االح�صائية �أن حمافظات
«احل��دي��دة» و«�إب» و«ذم���ار»
جاءت تالية يف عدد اال�صابات
على الرتتيب فيما �سجلت «�إب»
�أعلى الوفيات بـ« »87حالة
تلتها «ذمار»  58حالة ثم «تعز»
 55حالة.
و�أظ���ه���رت الإح�����ص��ائ��ي��ة �أن
«ح�رضموت» كانت الأقل على
م�ستوى اليمن يف عدد الإ�صابات
�إذ �سجلت  13حالة و«املهرة»
 138ح��ال��ة و«���ش��ب��وة» 369
حالة.

قالت م�ؤ�س�سات فل�سطينية
تعنى ب��الأ��سرى �إن قوات
االحتالل الإ�رسائيلي اعتقلت
يف مار�س وابريل املا�ضيني
 905فل�سطينيني من بينهم
 133ط��ف�لا و 23ام����ر�أة.
وا�ضافت امل�ؤ�س�سات التي
ت�ضم ك� ً
لا من هيئة �ش�ؤون
اال�رسى واملحررين ونادي
الأ�سري وم�ؤ�س�سة ال�ضمري
ل��رع��اي��ة الأ���س�ير وحقوق
االن�سان يف بيان م�شرتك
ان �سلطات االحتالل توا�صل
اعتقال  250طفال وقا�رصا
و� 45أ���س�يرة ،م�شرية الى
ع���دد اال���س�رى يف �سجون
االحتالل والذي بلغ 5700
�أ�سري.
واح��ت��ج��ز جي�ش االحتالل
• جنود االحتالل ميارسون الغطرسة ضد الع ّزل
الإ��س�رائ���ي���ل���ي �أم�������س 7
فل�سطينيني،
�صحافيني
بينهم م�صور للأنا�ضول� ،إ�ضافة �إلى نا�شط حقوقي؛ الأنا�ضول ه�شام �أبو �شقرة ،وخالد بدير ،وحازم
�أثناء عملهم يف منطقة الأغوار ال�شمالية� ،رشقي ال�ضفة نا�رص ،وحممود ف��وزي ،و�شادي ج��رارع��ه ،ورنني
الغربية املحتلة .و�أفاد �شهود عيان للأنا�ضول ،ب�أن �صوافطة ،و�شذى حماد� ،إلى جانب النا�شط احلقوقي
جي�ش االحتالل احتجز ال�صحافيني والنا�شط ،و�صادر فار�س قبها ومل يعرف بعد �سبب االحتجاز ،كما مل
بطاقاتهم ال�شخ�صية ،واقتادهم لأح��د مع�سكراته ي�صدر على الفور بيان من جي�ش االحتالل الإ�رسائيلي
يف الأغ���وار .وال�صحافيون املحتجزون هم :م�صور بهذا اخل�صو�ص.

محمد الخالد يستقبل المهنئين
بالشهر الكريم غداً الثالثاء
ي�ستقبل امل�ست�شار بالديوان
الأم�يري ال�شيخ حممد خالد
احل���م���د ال�����ص��ب��اح االخ����وة
امل��ه��ن��ئ�ين مب��ن��ا���س��ب��ة �شهر
رم�ضان الكرمي غد ًا الثالثاء
املوافق  2019/5/14مبنطقة
قرطبة من ال�ساعة  8:30م�ساء
حتى ال�ساعة  ،11مهنئ ًا
�صاحب ال�سمو و�سمو ويل
ع��ه��ده واحل��ك��وم��ة الر�شيدة
وك��اف��ة امل��واط��ن�ين بال�شهر
الكرمي اعاده الله على الكويت
و�شعبها والأم��ت�ين العربية
واال�سالمية باخلري واليمن
والربكات.

• الشيخ محمد اخلالد

اقرأ في
خبراء :تصاعد

ثغرات في خدمة

«أسهل» تسمح
بفتح الملفات

الموقوفة

حرب التجارة

4

 3ملفات ساخنة

األسواق النفطية

7

الغذائي

12

إدارة الهيئة على

لماذا الزج باسمي
اإلشاعات ؟

مجال األمن

17

ما نفذ من خارطة

الطريق

لودريان :ترامب حطم أسس
العالقات الدولية
ي���رى وزي����ر اخل��ارج��ي��ة
الفرن�سيجان�إيفلودريان،
�أن ال��دع��وات للمواجهة
وال�����ص��دام ب�ين ال����دول،
ميكن �أن ت�ؤدي �إلى فو�ضى
دول��ي��ة ،حممال الرئي�س
الأمريكي امل�س�ؤولية الأكرب
عن ذلك.
وق���ال ال��وزي��ر« :يدعو
ال��ب��ع�����ض� ،إل����ى ع��دم
• جان إيف لودريان
• دونالد ترامب
اعتماد وقيام العالقات
بني الدول على التعاون ،بل على املواجهة بني الدول .جنازف بالتحول �إلى �شكل من
�أ�شكال الفو�ضى الدولية».
و�أ�شار الوزير الفرن�سي كذلك� ،إلى دائرتني هامتني يف العالقات بني الدول ،ميكن �أن
ت�ؤثرا على الأمن الدويل.
وقال « :حتطم يف الوقت الراهن ،املبادئ والأ�س�س الرئي�سية للحياة الدولية ،وحتول �إلى
�أجزاء ...ومل تعد امل�ؤ�س�سات واملعاهدات والوعود ال�سابقة واحلدود حتظى باالحرتام».
ويرى الوزير الفرن�سي� ،أن الذنب يف ذلك ،يقع على عاتق الرئي�س ترامب ،ولكن «ال�صني
ورو�سيا قد تكونان �أي�ضا� ،ضالعتني يف الإخالل بهذه التوازنات».

ألمانيا تواجه  900هجوم إلكتروني

قررت احلكومة الأملانية� ،إن�شاء وحدة �أمنية جديدة تخت�ص مبكافحة القر�صنة
والتج�س�س الإل��ك�تروين ،يف ظل تعر�ض �شبكات البيانات احلكومية ومواقع
ال�سيا�سيني وال�رشكات لـ 900هجوم يف املتو�سط يومي ًا.
وقالت �صحيفة بيلد الأملانية اخلا�صة� ،إن حكومة امل�ست�شارة �أجنيال مريكل ت�سلح
نف�سها ب�سالح جديد يف حماولة لتحقيق الأمن ال�سيرباين.
ونقلت ال�صحيفة عن م�صادر رفيعة ،مل تك�شف عن هويتها� ،أن «احلكومة تعمل
على �إن�شاء وحدة �أمنية جديدة تخت�ص مبكافحة القر�صنة الإلكرتونية والتج�س�س
الإلكرتوين ،تتخذ من مدينة در�سدن «جنوب» مقر ًا لها».
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وزير الصحة :تطبيق
«الوصفة اإللكترونية»
بمستشفى األميري
ومبارك الكبير
بعد رمضان

محليات 3

بورصة الكويت
تستهل تعامالت
األسبوع في
المنطقة الحمراء

اقتصاد 5

اإلمارات :تع ّرض  4سفن تجارية لعمليات تخريب
ذكرت وزارة اخلارجية الإماراتية
يف ب��ي��ان� ،أن � 4سفن جتارية
تعر�ضت لعمليات تخريبية قرب
املياه الإقليمية الإماراتية ،م�ضيفة
�أنه مل تقع خ�سائر ب�رشية.
فيما �أك����دت وزارة اخلارجية
والتعاون الدويل �أن � 4سفن �شحن
جتارية مدنية من عدة جن�سيات
تعر�ضت �صباح �أم�����س لعمليات
تخريبية ب��ال��ق��رب م��ن املياه
االقليمية للدولة ،باجتاه ال�ساحل
ال�رشقي بالقرب من �إمارة الفجرية
وب��ال��ق��رب م��ن امل��ي��اه الإقليمية
ويف امل��ي��اه االقت�صادية لدولة
االمارات.
وقالت ال��وزارة يف بيان لها� ،إن
اجلهات املعنية بالدولة قامت
باتخاذ كافة االج��راءات الالزمة،
وجار التحقيق حول ظروف احلادث
بالتعاون م��ع اجل��ه��ات املحلية
وال��دول��ي��ة ،و���س��ت��ق��وم اجلهات
املعنية بالتحقيق برفع النتائج
حني االنتهاء من �إجراءاتها.
و�أ�����ش����ارت �إل����ى �أن العمليات
التخريبية مل تنتج عنها �أي �أ�رضار
ب�رشية �أو �إ�صابات ،كما ال يوجد �أي
ت�رسب لأي مواد �ضارة �أو وقود من

 196مليار دينار
حجم اإلنفاق
الحكومي خالل
 9سنوات

اقتصاد 7

• سفن جتارية

هذه ال�سفن.
و�أك��دت ان العمل ي�سري يف ميناء
الفجرية ب�شكل طبيعي وبدون �أي
توقف ،و�أن ال�شائعات التي حتدثت
عن وق��وع احل��ادث داخ��ل امليناء
عارية عن ال�صحة وال �أ�سا�س لها،

و�أن امليناء م�ستمر يف عملياته
الكاملة ب�شكل روتيني.
و�شددت وزارة اخلارجية والتعاون
ال��دويل على �أن تعري�ض ال�سفن
التجارية لأعمال تخريبية وتهديد
ح��ي��اة ط��واق��م��ه��ا يعترب تطورا

 15قتي ًال مدني ًا في أفغانستان خالل  24ساعة

فليطح أطلع مجلس

طارق العلي:

في مثل هذه

العالمي

قطر األولى
عربي ًا في

تقود موجة التقلبات
السعرية في

يهدد االقتصاد

6

المجلس األعلى
للتخطيط بحث
تطوير وإصالح
اإلدارة الحكومية

ُقتل  15مدني ًا ،بينهم � 7أطفال ،يف انفجارين
منف�صلني وقعا يف حدود �أقل من � 24ساعة .حيث
قتل � 7أطفال يف انفجار عبوة نا�سفة مزروعة
بجانب طريق ،يف والية غزين الأفغانية.
وقال املتحدث با�سم الوالية ،حممد عارف
ن���وري ،يف ت�رصيح �صحايف� ،إن احل��ادث
وقع لدى لعب �أطفال بجانب طريق يف قرية
ت�شامباران ،بق�ضاء «موكور».
ولفت �إلى �أن احل��ادث �أ�سفر عن مقتل �سبعة
�أطفال و�إ�صابة اثنني �آخرين ،متهم ًا عنا�رص
حركة طالبان بزراعة العبوة النا�سفة يف

املنطقة.
وكذلك قتل  8مدنيني �إث��ر انفجار لغم يف
ق�ضاء «نافمي�ش» بوالية دايكوندي ،و�سط
�أفغان�ستان.
ويف ت�رصيحات لل�صحافيني ق��ال قائمقام
الق�ضاء ،حاجي بل خان� ،إن لغم ًا مزروع ًا
على جانب طريق باملنطقة انفجر �أثناء مرور
�سيارة حتمل مدنيني.
و�أو���ض��ح خ��ان �أن االنفجار �أ�سفر عن مقتل
 8مدنيني و�إ�صابة � 3آخ��ري��ن ،متهم ًا كذلك
«طالبان» بو�ضع اللغم يف جانب الطريق.

خطريا ،م�ؤكدة على �رضورة قيام
املجتمع الدويل مب�س�ؤولياته ملنع
�أي �أط��راف حتاول امل�سا�س ب�أمن
و�سالمة حركة املالحة البحرية،
وهذا يعترب تهديدا للأمن وال�سالمة
الدولية.

 7قتلى في هجومين لبوكو حرام بنيجيريا
قُ تل � 7أ�شخا�ص على الأقل ،منهم  3جنود ،خالل هجمات متفرقة
جلماعة بوكو حرام الإرهابية ا�ستهدفت مدنيني وقاعدة ع�سكرية يف
والية بورنو� ،شمال �رشقي نيجرييا .وهاجم عنا�رص من التنظيم
الإرهابي يف غرب �أفريقيا� ،أحد ف�صائل بوكو حرام ،قاعدة ع�سكرية
يف بلدة جاجيغانا ،التي تبعد  50كلم �شمال العا�صمة الإقليمية
مايدوجوري ،فقتلوا  3جنود على الأقل.

3.28
6.31

انتصارات مهمة
لميالن وأتالنتا
والتسيو في
الدوري اإليطالي
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