غري خم�ص�ص للبيع

أمثال

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

رب زدني علم ًا».
يقول تعالى« :وقل ِّ

اثنان ال يشبعان:

بو أحمد :هذه اآلية الكريمة تؤكد أن

الثالثاء

طالب علم وطالب مال

العلم ليس له حدود وال نهاية،

وأن اإلنسان مهما بلغ من العلم
فهو بحاجة إلى المزيد.
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سموه زار نادي الضباط وبرفقته ولي العهد

األمير لمنتسبي الجيش والحرس :ثقتنا بكم كبيرة في حماية الوطن
زيارتي لكم كل عام تقدير لمكانتكم الرفيعة لدى الجميع

الدولة لن تتوانى في تقديم الدعم لرفع كفاءة العنصر البشري

• عليكم أخذ الحذر واليقظة والجهوزية للحفاظ على وطننا العزيز
صاحب السمو :الحرس الوطني أحد الركائز لحفظ أمن البالد

• شهداؤنا ضحوا بأنفسهم للدفاع عن الوطن وحماية عزته
لقد أثبتم تفانيكم وإخالصكم في أداء مهامكم بروح عالية

• �سمو الأمري و�سمو ويل العهد خالل زيارتهما لنادي �ضباط اجلي�ش

كتب حم�سن الهيلم:
قام �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد م�ساء
�أم�س ويف معيته �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد ونائب رئي�س احلر�س الوطني ال�شيخ
م�شعل الأحمد و�سمو ال�شيخ جابر املبارك
رئي�س جمل�س الوزراء بزيارة �إلى نادي �ضباط
اجلي�ش الكويتي.
وقد �ألقى �سموه كلمة بهذه املنا�سبة قال فيها:

�إخواين و�أبنائي �إنكم حتظون مبنزلة عالية
يف نفو�سنا وبتقدير كبري ،وما زيارتنا هذه
والتي نحر�ص على القيام بها كل ع��ام �إال
للت�أكيد على مكانتكم الرفيعة لدى اجلميع
والتقدير املطلق على �إيفائكم بامل�س�ؤولية
امل�رشفة امللقاة على عاتقكم يف احلفاظ على
�سالمة الوطن وحمايته والذود عنه والتفاين
يف خدمته ،م�شيدين مبا قامت به قوة الواجب
«غيث» من جهود كبرية بالتعاون مع خمتلف

• �صاحب ال�سمو و�سمو ويل العهد و�سمو ال�شيخ �سامل العلي مع قيادات و�ضباط احلر�س الوطني

اجلهات الر�سمية والتطوعية يف التعامل مع
الآث��ار املرتتبة جراء الأمطار الغزيرة التي
�شهدتها البالد العام املا�ضي والتي ج�سدت ما
يتمتع به منت�سبو اجلي�ش الكويتي البوا�سل من
روح وطنية عالية و�إح�سا�س كبري مب�س�ؤوليتهم
االجتماعية.
ال يخفى عليكم ما ي�شهده املجال الع�سكري
من تطور مت�سارع �سواء على �صعيد تطور
الأ�سلحة وفاعليتها �أو بحداثة النظريات

ومناهج التدريب امليداين الع�سكري ،ما
ي�ستوجب اال�ستمرار باجلهود الرامية ملواكبة
هذه التطورات والعمل على رفع كفاءة العن�رص
الب�رشي ،م�ؤكدين �أن الدولة لن تتوانى يف
تقدمي كل الدعم لتحقيق ذلك.
�إخ��واين و�أبنائي ال ت��زال العديد من مناطق
ال�رصاع يف حميطنا الإقليمي تعاين من حالة
عدم اال�ستقرار وانعدام الأمن و�إن ثقتنا بكم
كبرية على القيام مبتطلبات املوقف واتخاذ

بهدف تعجيل اندالع حرب أميركية إيرانية

مصادر أوروبية :إسرائيل وراء االعتداء على السفن التجارية األربع
�أكدت م�صادر �أوروبية و�إ�رسائيلية مطلعة
ان ا�رسائيل وراء االعتداء على الناقالت
وال��ب��واخ��ر التجارية االرب���ع يف اطار
خطتها للتعجيل باندالع حرب امريكية
ايرانية تنفيذا الرادة نتنياهو والكابينة
ال�صهيونية ثري بي التي ت�ضم بومبيو
وبولتون وبن�س.
وك�شفت تقارير متداولة يف اوروبا ويف
داخ��ل ا�رسائيل ان الدولة العربية هي
التي خططت ونفذت عمليات االعتداء على
عدد من الناقالت والبواخر التجارية يف
اخلليج يف اطار خطتها للتعجيل باندالع
حرب �أمريكية�-إيرانية ،وهو هدف قالت
امل�صادر انه ا�سرتاتيجي ال�رسائيل ،وال
ً
اهمية و�ش�أن ًا عن هدف التطبيع وهو
يقل
ُمبتغى رئي�س الوزراء اال�رسائيلي نتنياهو
لت�شكيل احلكومة اجلديدة والتغلب على
احتمال احالته الى املحكمة ملحاكمته
بتهمة الف�ساد والر�شوة ،وهو اي�ضا هدف
الكابينة ال�صهيونية «وا�سمها ثري بي»،
التي تحُ يط بالرئي�س االمريكي دونالد
ترامب وامل�ؤلفة من وزي��ر اخلارجية
مايك بومبيو وم�ست�شار االم��ن القومي
جون بولتون ونائب الرئي�س مايك بن�س،
وه��دف الكابينة ال��ذي يتمتع ب�أولوية
ق�صوى هو �إ�شعال فتيل حرب بني �أمريكا
وايران.
ل��ذل��ك ي���رى اخل��ب��راء �أن ا��سرائ��ي��ل
ال ترت ّدد يف جتاوز كل ُ
حرمات من اجل
امل ّ
انْ تتقدم خطوة يف تنفيذ هدف ،حت�سبه
وتعده ا�سرتاتيجي ًا ،وتبعا للم�صادر
ف�إن ا�رسائيل تعرف جيد ًا �ساحة دولة
الإم����ارات ،وك��ان لها جت��رب��ة ،لي�ست
تاريخي ًا ببعيدة ،يف اغتيال ال�شهيد
الفل�سطيني املبحوح يف التا�سع ع�رش من
يناير الفني وع�رشة يف احد فنادق دبي.
وجتزم م�صادر �صحافية اوروبية واخرى
ا�رسائيلية ب�أن جهات خليجية حاولت
الت�سرت على االنفجارات التي طالت اربع ًا
من �سبع بواخر وناقالت نفط يف اخلليج
حني �سارعت الى نفيها يف نف�س الوقت
الذي �سعى فيه االمريكيون الى التقليل
من �ش�أن ما حدث والت�سرت على اجلهة
الفاعلة ،وذلك بالتزام ال�صمت.

زورق حربي إسرائيلي ينتهك سيادة المياه
اإلقليمية اللبنانية

األمم المتحدة
تحذر من
انهيار

«اتفاقيات

الدوالر استقر أمام

الدينار عند  303فلوس

التهدئة»
في غزة

13
شوربة

سريالنكا :ال «فيسبوك» أو «واتسآب» بعد اليوم

سلمون

بالفاصولياء

15

19
نجوم

ليفربول

باإلحباط

بعد الخسارة

عائلة أبو عصام عادت في الحلقة السابعة
من «باب الحارة  »10على

�أعلنت م�صادر �أمنية م�رصية ،مقتل كاهن بر�صا�ص
حار�س كني�سة مارمرق�س للأقباط الأرثوذك�س،
مبنطقة �شربا اخليمة مبدينة القاهرة الكربى.
وقالت م�صادر �أمنية �إن الكاهن مقار �سعد راعي
كني�سة مارمرق�س مبنطقة �شربا اخليمة قتل عقب
�إطالق حار�س الكني�سة  4ر�صا�صات نحوه ،م�ؤكدة
�أن احلادث جنائي ولي�س له �أي �أبعاد �أخرى.
و�أو�ضحت مطرانية �شربا اخليمة� ،أن احلادث
جنائي ،ومت �إب�لاغ اجلهات الأمنية والنيابة
ال��ع��ام��ة امل����صري��ة ،واحل����ادث ال ي���زال قيد
التحقيقات.

النيابة السودانية للبشير :أنت
حرضت على قتل المتظاهرين

ال يشعرون

17

ا�رسائيلي ًا �أقدم على خرق املياه الإقليمية اللبنانية
مقابل ر�أ�س الناقورة ،على �أربع مراحل ،مل�سافة
�أق�صاها نحو  330م�تر ًا ،م�شري ًا ال��ى ان��ه جرت
متابعة مو�ضوع اخلروقات بالتن�سيق مع قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.

مصر :مقتل كاهن
بشبرا الخيمة

23

الفجــــر
3.28

املغـرب
6.31

ك�شف النائب العام ال�سوداين� ،أن تهمة «قتل
متظاهرين» خالل االحتجاجات �ضد النظام وجهت
�إلى الرئي�س املخلوع عمر الب�شري ،وقال النائب
العام ،يف بيان« :اتهم عمر الب�شري و�آخ��رون
بالتحري�ض وامل�شاركة يف قتل متظاهرين» ،وهذه
هي الدعوى الثالثة �ضد الب�شري منذ عزله ،حيث
دونت يف مواجهته بالغات بغ�سيل الأموال ومتويل
الإرهاب وخمالفة قوانني النقد الأجنبي.

«التجارة» تعين
مستشاراً قانوني ًا للحد
من النصب العقاري

اقتصاد 5

مجلس الوزراء :جزيرتا جسر جابر
لالستثمار السياحي

من �سمو رئي�س جمل�س الوزراء
ب�أهمية دور القطاع اخلا�ص
ك�رشيك يف التنمية االقت�صادية
وال�سياحية ولتحقيق ر�ؤي��ة
«كويت .»2035
يذكر �أن ج�رس ال�شيخ جابر
الأح��م��د ال��ذي افتتح برعاية
�سامية مطلع م��اي��و احل��ايل
يعترب م��ن �أب����رز امل�شاريع
ال��ع��م�لاق��ة يف ال��ب�لاد وراب���ع
�أطول ج�رس بحري على م�ستوى
العامل وي�شكل نافذة نحو ر�ؤية
ك��وي��ت  2035وب��داي��ة نه�ضة
�سكنية وا�ستثمارية باملنطقة
ال�شمالية.
�ص4

الكويت ترفع سعر
بيع النفط آلسيا
في يونيو

اقتصاد 7

«أونروا» :أكثر من مليون فلسطيني
مهددون بنقص الطعام

• تخريب �إحدى ال�سفن التجارية يف املياه الإقليمية الإماراتية

وا�صلت البحرية اال�رسائيلية انتهاكها ل�سيادة املياه
الإقليمية اللبنانية من خالل الدوريات املكثفة التي
تقوم بها زوارقها احلربية داخل املياه اللبنانية،
ح�سبما ذكرت وكالة الأنباء ال�سعودية.
و�أف��اد بيان للجي�ش اللبناين �أن زورق�� ًا حربي ًا

محليات 4

المبارك وجه بطرحهما على الشركات المدرجة بالبورصة

��صرح رئي�س مركز التوا�صل
احلكومي الناطق الر�سمي با�سم
احلكومة طارق املزرم ب�أن �سمو
ال�شيخ جابر املبارك رئي�س
جمل�س ال����وزراء وج��ه بطرح
اجلزر امللحقة مب�رشوع ج�رس
ال�شيخ جابر الأحمد لال�ستثمار
الرتفيهي وال�سياحي.
وق��ال امل���زرم �إن �سموه كلف
جمل�س الوزراء اتخاذ الإجراءات
القانونية والإداري���ة الالزمة
ل�رسعة طرح اال�ستثمار الرتفيهي
وال�سياحي يف اجلزيرتني على
ال�رشكات املتخ�ص�صة املدرجة
يف بور�صة الكويت.
ولفت �إلى �أن ذلك ي�أتي �إميانا

اقـــرأ فــي

6

اليقظة واحلذر واجلهوزية للحفاظ على وطننا
العزيز وجتنيبه كل خطر والت�صدي بكل حزم
لكل من يرتب�ص به �رشا.
اللهم �أدم على وطننا الغايل نعمة الأم��ن
والأمان واال�ستقرار واالزده��ار وتغمد بوا�سع
رحمتك ومغفرتك �شهداءنا الأبرار الذين �ضحوا
ب�أنف�سهم الزكية دفاع ًا عن الوطن الغايل
وحفاظ ًا على عزته ورفعته.
�ص 2و3

ناصر الصباح تفقد
قاعدة محمد األحمد
البحرية وقوة
واجب صباح «البرية»

قالت وكالة غوث وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني «اون��روا» ان �أكرث من
مليون فل�سطيني بغزة والذين يعتمدون على املعونة الغذائية املقدمة
من املجتمع الدويل مهددون بنق�ص الطعام ،ما مل ت�ؤمن الوكالة الدولية
ما ال يقل عن  60مليون دوالر �إ�ضافية ال�شهر املقبل.
و�أ�ضافت يف بيان �أن مقدرتها على موا�صلة تقدمي الغذاء لأكرث من مليون
الجئ من فل�سطني يف غزة مبن يف ذلك نحو � 620ألف فل�سطيني «يعانون من
فقر مدقع وهم الذين ال ي�ستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأ�سا�سية
والذين يتوجب عليهم العي�ش على �أق��ل من  6.1دوالرات يومي ًا ونحو
"� 390ألف فل�سطيني يعانون من فقر مطلق وهم الذين يعي�شون ب�أقل من
 5.3دوالرات يومي ًا» �ستكون عر�ضة لتحديات كبرية.
و�أو�ضحت �أن �أقل من � 80ألف الجئ من فل�سطني كانوا يتلقون املعونة
االجتماعية من الوكالة بغزة يف العام  ،2000م�ؤكدة �أن �أكرث من مليون
�شخ�ص بحاجة �إل��ى معونات غذائية طارئة وال ميكنهم من دونها �أن
يعي�شوا يومهم.

بكين ترد على ترامب بـ  60مليار دوالر

بقيع الغرقد يضم
 10آالف من الصحابة
الكرام

بيوت الصحابة 9

هبوط حاد لألسهم األميركية
مع احتدام الحرب التجارية
تراجعت الأ�سهم الأمريكية ب�شكل حاد خالل تعامالت
�أم�س ،مع ت�صاعد احل��رب التجارية بني ال�صني
و�أمريكا ،و�سط خماوف من تداعيات احلرب على
منو االقت�صادين الأمريكي والعاملي.
وانخف�ض م�ؤ�رش «داو جونز» ال�صناعي بن�سبة %2
�إلى  25424.49نقطة ،وتراجع م�ؤ�رش «�ستاندرد �آند
بورز  »500بن�سبة � %1.62إلى  2833.07نقطة ،يف

• �شي جني بينغ

حني هبط م�ؤ�رش «نا�سداك» املجمع بن�سبة � %2.7إلى
 7703.14نقطة.
وج��اء تراجع «وول �سرتيت» بعدما �أعلنت بكني
عزمها الرد على الإجراءات الأمريكية الأخرية بفر�ض
ر�سوم جمركية �إ�ضافية على �سلع �أمريكية ،تقدر
قيمتها بنحو  60مليار دوالر ،وبذلك تكون احلرب
التجارية بني بكني ووا�شنطن دخلت ف�ص ًال جديد ًا،
حيث �أعلنت ال�صني �أم�س �أنها تعتزم فر�ض
ر�سوم جمركية جديدة على ب�ضائع
�أمريكية ،وذلك بعد حتذيرات �أطلقها
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب.
و�أعلنت وزارة املالية ال�صينية
�أنها تخطط لفر�ض ر�سوم
جمركية ع��ل��ى ب�ضائع
�أمريكية بقيمة  60مليار
اب��ت��داء من
دوالر،
ً
م���ط���ل���ع ي��ون��ي��و
املقبل.
• دونالد ترامب

روما قهر يوفنتوس
بهدفين في الدوري
اإليطالي
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