غري خم�ص�ص للبيع

آية قرآنية

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

بوأحمد :يردد من يعيشون بفراغ
ديني عبارات« :ملينا من الحياة،

زهقنا من هالعيشة ،روتين قاتل،

االثنين

{أال بذكر اهلل تطمئن القلوب}

ماكو شي يستاهل ،نشعر بضيجة»،
في حين ان اآلخرين يشعرون
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دعم التعاون اإلقليمي على الصعيد العسكري البحري

«البنتاغون» :دوريات أمنية خليجية بالمياه اإلقليمية
صاحب السمو وأمير قطر استعرضا

آخر المستجدات اإلقليمية والدولية

• صاحب السمو مستقبالً أمير قطر

الرا�سخة بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني و�سبل
تعزيز وتنمية م�سرية التعاون الثنائي بني
البلدين ال�شقيقني وذلك على كل الأ�صعدة ،مبا
يخدم م�صاحلهما امل�شرتكة ،كما مت ا�ستعرا�ض
الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك و�آخر امل�ستجدات
على ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
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ا�ستقبل �سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
بق�رص د�سمان �أم�س �أخاه �سمو ال�شيخ متيم بن حمد
�أمري قطر والوفد املرافق ،وذلك بح�ضور �سمو
ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد حيث قدم ل�سموه
التهاين مبنا�سبة �شهر رم�ضان املبارك.
ومت خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول
جممل الأمور التي ج�سدت عمق العالقات الأخوية

سمو األمير القوة الدافعة الستقرارها

باكستان :الكويت العب
أساسي في المنطقة
كتب �سالمة ال�سليماين:

�أكد وزير اخلارجية الباك�ستاين �شاه
حممود قري�شي �أهمية الدور الذي
ت�ؤديه الكويت يف دعم وتعزيز ال�سالم
يفمنطقةال�رشقالأو�سطوا�صفا�إياها
ب�أنها العب �أ�سا�سي يف ا�ستقرارها.
و�شدد قري�شي يف م�ؤمتر �صحايف
عقده �أم�س على هام�ش زيارته �إلى
البالد على متيز وحكمة ر�ؤية �سمو
�أمري الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد،
الفتا �إلى �أن �سموه هو القوة الدافعة
ال�ستقرار املنطقة ملا يتحلى به من
حنكة وخربة.
وقال �إنه ت�رشف خالل زيارته �إلى

البالد بلقاء �سمو الأم�ير وتلم�س
من �سموه «كل امل�ساندة لباك�ستان
ول��ل��ع�لاق��ات امل��م��ت��ازة والرغبة
ال�����ص��ادق��ة يف ال��ب��ن��اء ع��ل��ى هذه
العالقات».
وردا على �س�ؤال حول موقف بالده من
التطورات يف املنطقة �شدد على موقف
بالده الداعم لأمن وا�ستقرار املنطقة
من خالل العالقات املميزة مع كل دول
املنطقة والدول الإ�سالمية.
و�أ�ضاف« :نحن ال نتمنى احلرب فهذه
املنطقة �شهدت الكثري من احلروب
وامل�آ�سي» الفتا �إلى �أن بالده �ست�ؤدي
دورا يف نزع فتيل الأزمة».
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قوات األمن العراقية استنفرت قرب المنطقة الخضراء

سقوط صاروخ قرب السفارة
األميركية في بغداد

�أفادت م�صادر حملية عراقية ،م�ساء �أم�س ،ب�سقوط �صاروخ قرب مقر
ال�سفارة الأمريكية لدى بغداد و�أن �صافرات �إن��ذار انطلقت من داخل
املبنى.
وحتدثت امل�صادر عن ا�ستنفار ق��وات الأم��ن العراقية قرب املنطقة
اخل�رضاء ،التي حتت�ضن مقرات الأجهزة احلكومية و�سفارات الدول
الأجنبية ،بعد حادث �سقوط ال�صاروخ ،حيث ب��د�أت بتفتي�ش جميع
الأحياء القريبة من املوقع.
بدورها� ،أك��دت خلية الإع�لام الأمني العراقي �أن �صاروخا من نوع
«كاتيو�شا» �سقط و�سط املنطقة اخل�رضاء دون �إحداث �أي خ�سائر.

الجزائر :مسيرات
للمطالبة برحيل
رموز النظام السابق
خرج �آالف الطلبة اجلزائريني
�أم�س يف م�سريات حا�شدة يف
ع��دد م��ن امل���دن اجلزائرية
للمطالبة بالتغيري ورحيل
رموز نظام الرئي�س ال�سابق
عبدالعزيز بوتفليقة.
وق��د ب���د�أ جتمع الطلبة يف
ال�ساعات الأول��ى من �صباح
�أم�����س ال���ذي ي�����ص��ادف يوم
الطالب باجلزائر �أم��ام مقر
اجلامعة املركزية بو�سط
العا�صمة اجل��زائ��ر رافعني
الأع�ل�ام الوطنية ومرددين
�شعارات تدعو لرحيل كل
رموز نظام الرئي�س ال�سابق.
وه��ت��ف الطلبة ب�شعارات
م�ساندة للحراك ال�شعبي
الذي بد�أ يف فرباير املا�ضي
وط��ال��ب��وا برحيل الرئي�س
امل�ؤقت للبالد عبد القادر بن
�صالح ورئي�س ال��وزراء نور
الدين بدوي ورئي�س الربملان
معاذ بو�شارب م�ؤكدين على
م��وا���ص��ل��ة االح��ت��ج��اج حتى
اال�ستجابة ملطالبهم.
وتوجه الطلبة يف اعقابها نحو
حمكمة �سيدي �أحممد يف �شارع
«عبان رم�ضان» حتت حرا�سة
�أمنية م�شددة حيث حا�رصوا
املدخل الرئي�سي للمحكمة.

�أعلنت البحرية الأمريكية� ،أن دول
جمل�س التعاون اخلليجي بد�أت،
منذ  18م��اي��و احل���ايل ،ت�سيري
«دوريات �أمنية مكثفة» يف املياه
الإقليمية مبنطقة اخلليج.
وقال الأ�سطول الأمريكي اخلام�س
التابع للقيادة املركزية للقوات
امل�سلحة ل��ل��والي��ات املتحدة
واملنت�رش يف البحرين« :ان الدول
الأع�����ض��اء يف جمل�س التعاون
اخلليجي ب��د�أت ت�سيري دوري��ات
�أمنية مكثفة يف املياه الإقليمية
باملنطقة» ،م�ضيفا يف بيان ن�رشه
على ح�سابه يف موقع «في�سبوك»،
�أن دول املنظمة «زادت ب�شكل
خ��ا���ص التن�سيق بينها دعما
للتعاون الإقليمي على ال�صعيد
الع�سكري البحري والعمليات
الأم��ن��ي��ة ال��ب��ح��ري��ة يف اخلليج
العربي».
و�أو���ض��ح �أن «�سفن دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،مبا يف ذلك
التابعة للقوات البحرية وخفر
ال�سواحل ،تعمل يف تن�سيق وثيق
فيما بينها وكذلك مع البحرية
الأمريكية ،مبوجب ما مت االتفاق
عليه خالل اجتماع عقد يف مقر
الأ�سطول اخلام�س يف العا�صمة

محليات 2
• حاملة طائرات في املياه اإلقليمية

املنامة،

الأ�سبوع

البحرينية
املا�ضي».
و�أعلنت �سفارة الواليات املتحدة
لدى قطر عن اجتماع ع�سكري رفيع
امل�ستوى عقد يف املنامة ،بني
قائد الأ�سطول الأمريكي اخلام�س،
نائب الأمريال جيم مالوي ،وقادة
القوات البحرية يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي.
ون�رشت ال�سفارة على ح�سابها يف
«تويرت» �صورة لالجتماع ،وا�صفة
�إياه ب�أنه «موجز ملجموعة العمل

جهاز لألزمات
في البلدية

4

فتح بلغراد..

ت�شهد مكة يف اململكة العربية ال�سعودية ثالث
قمم :الأولى خليجية والثانية عربية طارئتني
ي��وم  30مايو ،وذل��ك قبل انعقاد قمة الدول
الإ�سالمية.
وكان خادم احلرمني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
دعا ق��ادة دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج
العربية وقادة الدول العربية الى عقد قمتني
خليجية وعربية طارئتني يف مكة املكرمة يوم
اخلمي�س  30مايو احل��ايل لبحث االعتداءات
وتداعياتها على املنطقة.
وقال م�صدر م�س�ؤول بوزارة اخلارجية ال�سعودية
يف بيان بثته وكالة االنباء ال�سعودية ان الدعوة
جاءت يف �إطار حر�ص خادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز على الت�شاور

والتن�سيق مع الدول ال�شقيقة يف جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية وجامعة الدول العربية
يف كل ما من �ش�أنه تعزيز الأمن واال�ستقرار يف
املنطقة وذلك يف ظل الهجوم على �سفن جتارية
يف املياه االقليمية لدولة االم��ارات العربية
املتحدة.
وا�ضافت الوكالة ان القمتني �ستعقدان على
هام�ش القمة الإ�سالمية املقررة يف  31مايو
احلايل «و�ستبحثان اي�ضا ما قامت به ميلي�شيات
احلوثي الإرهابية املدعومة من ايران من الهجوم
على حمطتي �ضخ نفطيتني باململكة وملا لذلك
من تداعيات خطرية على ال�سلم والأمن الإقليمي
والدويل وعلى امدادات وا�ستقرار ا�سواق النفط
العاملية».
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الحداد في

الحلقة الـ13

من «كلبش »3

الجيوسياسية

مع أمير كرارة 17

اإلسرائيلي يقود
اقتحام ًا استفزازي ًا

لـ«األقصى»

 30ألف مريض

�أعلنت وزارة ال�صحة يف حكومة
«الإنقاذ الوطني» يف العا�صمة
اليمنية� ،أم�س� ،أن �إغالق مطار
�صنعاء ت�سبب بوفاة �أكرث من 30
�ألف مري�ض كانوا بحاجة لل�سفر
لتلقي العالج يف اخلارج.
وقال الناطق با�سم وزارة ال�صحة
امل�شكلة
يف حكومة الإنقاذ الوطني
َّ

من �أع�ضاء جماعة «�أن�صار الله»،
يو�سف احلا�رضي� ،إن «� 300ألف
مري�ض ميني بحاجة �إلى الإجالء
�إلى اخلارج للعالج».
وانتقد امل�س�ؤول الأمم املتحدة
ل��ع��دم جت��اوب��ه��ا لتلبية طلب
الإغاثة العاجلة ب�ش�أن الأجهزة
الطبية امل�ستعجلة ،داعيا

مصر :هجوم على حافلة سياحية قرب األهرامات
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الكويتية

مقبلة على أزمة

بحراسة المرمى 20

بورصة الكويت
تستهل األسبوع
على انخفاض
جماعي لمؤشراتها

اقتصاد 5

إغالق مطار صنعاء تسبب في وفاة

6

«الشباك»

محليات 4

كانوا بحاجة للعالج في الخارج

وزير الزراعة

اإلسالم في
قلب أوروبا

الحرب التجارية والمخاطر

الحربي :حريصون
على توفير األجواء
المالئمة ألبنائنا
الطلبة

ثالث قمم في مكة

سوق النفط يواجه
ضغوط ًا متضادة التأثير ...

ضرورة إنشاء

اخلا�صة بالأمن البحري عقد يف
مقر القيادة املركزية للقوات
البحرية الأمريكية يف املنامة»،
م�ؤكدة �أن االجتماع �أظهر «العزم
واالل��ت��زام امل�شرتك ب�ضمان �أمن
وا���س��ت��ق��رار امل�لاح��ة البحرية
وحرية حركة التجارة» يف ال�رشق
الأو�سط.
وت�أتي هذه التطورات يف الوقت
ال��ذي ت�شهد فيه منطقة اخلليج
ت�صعيدا ملمو�سا ب�ين �إي���ران
والواليات املتحدة.

دعوة سعودية لعقد «خليجية» و«عربية» و«إسالمية»

اقرأ في
الشعلة:

خليفة بن سلمان:
سمو األمير يتمتع
بحكمة في التعامل
مع مختلف القضايا
اإلقليمية

• عدد من السياح أمام احلافلة بعد االنفجار

ا�ستهدف انفجار حافلة �سياحية بجانب املتحف امل�رصي
الكبري يف اجليزة ما �أ�سفر عن �إ�صابة � 17شخ�صا يف
حمافظة اجليزة.
وذكرت م�صادر �أمنية م�رصية �أن عبوة بدائية ال�صنع
كانت بجوار ال�سور �أثناء م��رور احلافلة يف منطقة
الرماية.

و�أو�ضحت �أن احلادث وقع نتيجة انفجار ج�سم غريب،
�أدى �إلى ته�شم زجاج حافلة ي�ستقلها  25مواطنا من
جنوب �أفريقيا ،و�سيارة خا�صة ي�ستقلها � 4أ�شخا�ص ،ما
�أدى �إلى �سقوط نحو  17جريحا بخدو�ش.
و�أ�ضافت امل�صادر �أن عربات الإ�سعاف وقوات الأمن انتقلت
�إلى املوقع ملتابعة احلادث والوقوف على مالب�ساته.

املنظمة الدولية �إلى �أن ت�ضطلع
ب���دوره���ا يف ت��وف�ير الأج��ه��زة
والأدوية ال�رضورية لعالج �آالف
احلاالت.
و�أ���ض��اف« :م��اذا �ستخ�رس الأمم
املتحدة �إن تعاونت يف نقل
امل��ر���ض��ى �إل����ى دول عر�ضت
م�ساعدتها لل�شعب اليمني؟».

«زين» تنشر بهجة
القرقيعان في مركز
الخرافي ألنشطة
األطفال المعاقين

اقتصاد 7

«العمال البريطاني»
يعلن رفضه التفاق
بريكست
�أعلن زعيم حزب «العمال»
ال�ب�ري���ط���اين امل��ع��ار���ض
جريميي كوربني �أم�س رف�ضه
دع���م ات���ف���اق اخل�����روج من
االحتاد الأوروبي «بريك�ست»
ح��ت��ى ول���و اق����رت رئي�سة
ال��وزراء الربيطانية ترييزا
ماي بع�ض التعديالت عليه
قبل عر�ضه على الربملان
للمرة الرابعة مطلع يونيو
املقبل.
وق���ال ك��ورب�ين يف ت�رصيح
لهيئة الإذاع���ة الربيطانية
«بي بي �سي»« :ال �شيء يدعو
لالعتقاد ب ��أن ماي �ستدخل
تعديالت جوهرية على نقاط
اخلالف الرئي�سية املت�ضمنة
يف م�سودة االتفاق».
ي�أتي هذا الت�رصيح ردا على
ما �أعلنته ماي عن اعتزامها
ادخال تعديالت على االتفاق
قبل عر�ضه على نواب جمل�س
العموم يف الأ�سبوع الأول من
يونيو املقبل بعد ان رف�ضوه
يف ثالث منا�سبات متتالية.

البايرن توج بلقب
البوندسليغا
السابع على
التوالي
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