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يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

بوأحمد :لألقارب مكانة خاصة في

«قل ال أسألكم عليه أجراً إال المودة
في القربى»

النفوس ،لذلك يجب ان تسود مظاهر

الثالثاء

المودة والعطاء والخير والتواصل،

بدال من االبتعاد عنهم ،تحت ذريعة
«األقارب عقارب».
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دوجاريك :األزمة اإلنسانية في اليمن تفوق الوصف

األمم المتحدة :نقص المياه يهدد حياة مليوني ليبي
�أعرب الناطق با�سم الأمني العام للأمم املتحدة �ستيفان
دوجاريك ،عن بالغ قلقه من توقف �ضخ املياه من
حقول �آبار املياه �إلى العا�صمة الليبية طرابل�س.
وقال دوجاريك يف م�ؤمتر �صحايف من نيويورك� ،أم�س:
«زمال�ؤنا قلقون للغاية من وقف �إمدادات املياه �إلى
طرابل�س ،وهو ما �أثر على حياة مليوين ن�سمة».
وقد اقتحمت جمموعة م�سلحة موقع «ال�شويرف»،
جنوب غ��رب ليبيا ،م�ساء �أول �أم�����س ،و�أج�برت
العاملني على غلق �صمامات التحكم مبنظومة النهر
ال�صناعي.
وكان اجلي�ش الوطني الليبي بقيادة املن�شق حفرت
�أعلن ،ليل الرابع من �أبريل املا�ضي� ،إطالق عملية
للق�ضاء على ما و�صفه بـ «الإره��اب» يف العا�صمة
طرابل�س ،والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق املعرتف
بها دوليا برئا�سة فائز ال�رساج.
من جانب �آخر �أكد املتحدث با�سم الأمني العام للأمم
املتحدة �ستيفان دوجاريك �أن الأزمة الإن�سانية يف
اليمن تفوق الو�صف ،وطالب بو�ضع حد لهذه الأزمة،

و�أ�شار �إلى �أن املدنيني يف اليمن يعانون من القتال
والدمار يف املن�ش�آت املدنية والطبية واملدار�س،
و�أي�ض ًا من ا�ستمرار نق�ص امل�ساعدات الإن�سانية.
و�أو�ضح �أن مبعوث املنظمة الدولية مارتن غريفيث
يعمل على احلد من هذه الأزمة الإن�سانية عرب االنخراط
يف احلوار ،وهو الر�سالة التي يدعهما الأمني العام
للأمم املتحدة.
ويف �سياق مت�صل� ،أعلنت مفو�ضية الأم��م املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني �أنها وزعت م�ساعدات �أ�سا�سية على
ربع مليون نازح ب�سبب احلرب يف اليمن ،خالل الربع
الأول من العام احلايل.
جاء ذلك يف تغريدة على تويرت ن�رشتها املنظمة
عرب احل�ساب الر�سمي ملكتبها باليمن ،و�أو�ضحت
املفو�ضية الأممية �أن النازحني يف اليمن يفتقرون
غالب ًا �إلى عنا�رص احلياة الأ�سا�سية ،وذكرت �أنها يف
�إطار ا�ستجابتها الحتياجات النازحني اليمنيني ،مت
تقدمي م�ساعدات �إلى �أكرث من � 250ألف �شخ�ص بني
يناير ومار�س .2019

األمير وملك األردن بحثا القضايا
اإلقليمية والدولية

محليات 3

الكويت :دول الخليج عززت التنسيق بينها
حول النفط

• خالد اجلارالله

�أك��د نائب وزي��ر اخلارجية خالد
اجلارالله �أن دول اخلليج عززت
التن�سيق بينها لتوفري �إم���دادات
النفط �إلى الأ�سواق العاملية يف ظل
التوتر الذي ت�شهده املنطقة.
وقال يف لقاء مبنا�سبة �شهر رم�ضان
يف ال�سفارة العراقية «من الطبيعي
يف ظل الت�صعيد ان تتخذ الكويت
ودول جمل�س التعاون خطوات»،
م�ضيف ًا« :هناك تن�سيق وتوا�صل
بني الكويت ودول اخلليج لتوفري
ال�ضمانات لناقالت النفط وتوفري

االم����داد املتوا�صل للطاقة الى
الأ�سواق العاملية».
وت�أتي ت�رصيحات اجلار الله بعد
م��رور �أ�سبوع على تعر�ض �أرب��ع
�سفن ،بينها ث�لاث ن��اق�لات نفط
لأعمال «تخريبية» قبالة الإمارات.
و�أعلن الأ�سطول اخلام�س الأمريكي
وم��ق��ره البحرين �أن دول جمل�س
التعاون اخلليجي بد�أت «دوريات
�أمنية معززة» ال�سبت يف املياه
ال��دول��ي��ة« ،ب��ت��ع��اون وث��ي��ق مع
(�ص)2
البحرية الأمريكية».

اقرأ في

العزاب بمناطق

ا�ستقبل �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
بق�رص د�سمان ع�رص �أم�س امللك عبدالله الثاين بن
احل�سني ملك الأردن ويف معيته �سمو الأمري احل�سني
بن عبدالله الثاين ويل العهد والوفد املرافق له 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 الأخوية الطيبة
التي عك�ست عمق �أوا��ص�ر العالقات التاريخية

بورصة الكويت تنهي تعامالتها

على انخفاض المؤشر العام 6 % 0.47

نتعرض لحرب
مالية

املتميزة بني الكويت والأردن و�شعبه و�سبل دعمها
وتنميتها يف خمتلف املجاالت مبا يخدم م�صاحلهما
الثنائية ويعزز م�سرية العمل العربي امل�شرتك،
كما مت بحث �أهم الق�ضايا و�آخ��ر امل�ستجدات على
ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
ح�رض اللقاء رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن و�سمو
ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س الوزراء وكبار
(�ص)3
امل�س�ؤولني بالدولة.
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المغيري :عمان جاهزة للتوسط بين أميركا وإيران

بن علوي في طهران لمحاولة خفض التوتر

�أف��ادت اخلارجية الإيرانية ب�أن
وزير اخلارجية العماين ،يو�سف
بن علوي ،بحث مع نظريه الإيراين
يف طهران ،العالقات الثنائية
و�آخر التطورات الإقليمية.
وق���ال���ت وزارة اخل��ارج��ي��ة
ا لإيرانية �إن وزير اخلارجية،
حم��م��د ج���واد ظ��ري��ف ،ناق�ش
م��ع ن��ظ�يره ال��ع��م��اين ،يو�سف
بن علوي ،ال��ذي ي��زور طهران
حالي ًا  ،العالقات امل�شرتكة
بني البلدين و �أه��م التطورات
ا لإقليمية والدولية.
وت ��أت��ي زي���ارة وزي��ر اخلارجية
• وزير اخلارجية العماين يو�سف بن علوي �أثناء لقائه حممد ظريف
العماين يف ظل ت�صاعد التوتر
ال تتدخل بال�سيا�سة اخلارجية لدول اجلوار.
بني الواليات املتحدة الأمريكية و�إيران.
وكانت �سفرية ال�سلطنة لدى وا�شنطن حنينة املغريي وتطرقت املغريي �إلى التوترات التي ت�صاعدت
قالت� ،إن عمان جاهزة للتو�سط بني �أمريكا و�إيران م�ؤخر ًا بني وا�شنطن وطهران ،و�أ���ش��ارت �إل��ى �أن
حلل النزاع بني الدولتني ،و�أ�شارت �إلى �أن م�سقط بالدها جاهزة للعب دور الو�سيط يف هذا ال�رصاع.

احتجاجات على مشروع الموازنة التقشفية

متظاهرون يشعلون اإلطارات بساحة الرياض في بيروت

المدينة المنورة أول عاصمة إسالمية
وورد ذكرها في كتاب اهلل أربع مرات
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العراق :قتيل و 3مصابين
في انفجار عبوة ناسفة
في نينوى
�أفاد م�صدر �أمني عراقي مبقتل مدين
و�إ�صابة � 3آخرين؛ جراء انفجار عبوة
نا�سفة جنوب ق�ضاء تلعفر التابع
ملحافظة نينوى ،وق��ال امل�صدر
«�إن عبوة نا�سفة انفجرت يف منطقة
«تل �صوبان» جنوب تلعفر م�ستهدفة
مدنيني �أثناء ح�صادهم املحا�صيل
الزراعية ،ما �أ�سفر عن مقتل مدين
و�إ�صابة ثالثة» ،و�أ�ضاف« :ان قوة
�أمنية طوقت مكان احلادث ومنعت
االقرتاب منه ،فيما مت نقل جثمان
القتيل �إل��ى دائ��رة الطب العديل،
واجل��رح��ى �إل��ى �أق��رب م�ست�شفى،
لتلقي العالج».

صالح :مطالب بعض
المتظاهرين بالجزائر
 ...غير عقالنية
�أكد رئي�س �أركان اجلي�ش اجلزائري،
الفريق �أحمد �صالح� ،أن مطالبة فئة
من ال�شعب اجلزائري بتنحية جميع
الوجوه التي �شغلت منا�صب «�سامية»
يف فرتة حكم الرئي�س بوتفليقة تعد
«�أم��را غري عقالين» ،وجاء يف كلمة
�ألقاها القايد �صالح �أم�س يف الناحية
الع�سكرية الرابعة مبدينة ورقلة �أن
«املطالبة بالرحيل اجلماعي لكل
�إط���ارات ال��دول��ة بحجة �أنهم رموز
النظام ،وهو م�صطلح غري مو�ضوعي
وغري معقول ،بل وخطري وخبيث.

«الدية»
لتنظيم جمع
ّ
�شكّ ل جمل�س ال����وزراء جلنة
ل��درا���س��ة ال�����ض��واب��ط الالزمة
ل��ت��ن��ظ��ي��م ج��م��ع ال��ت�برع��ات
«الدية» والتعوي�ضات
ل�سداد
ّ
املرتبطة بها.
و�أك�����د جم��ل�����س ال������وزراء يف
اجتماعه �أم�س برئا�سة رئي�س
ال���وزراء �سمو ال�شيخ جابر
امل��ب��ارك ان ت�شكيل اللجنة
هدفه �ضمان �سري تلك الأعمال
يف �إط��ار اهدافها امل�رشوعة
وجتنب انحرافها ال��ى �سوء
اال�ستخدام.
وا�ستعر�ض املجل�س املقرتحات
العملية التي تقدمت بها وزارة
ال�����ش��ؤون االجتماعية بهدف
�ضبط وتنظيم جمع التربعات
ل�سداد ال��دي��ة والتعوي�ضات
بعدما �شاب بع�ض حاالت جمع
التربعات من �سلبيات ومظاهر
خلل ،وعلى الأخ�ص فيما يت�صل

باجلمع النقدي باملخالفة
للقرارات واالجراءات املنظمة
لعملية جمع التربعات.
وت�ضم اللجنة ممثلني عن كل
من وزارة اخلارجية ووزارة
ال��داخ��ل��ي��ة ووزارة ال��ع��دل
ووزارة الأوق����اف وال�ش�ؤون
اال�سالمية ووح��دة التحريات
املالية الكويتية وبنك الكويت
املركزي وبلدية الكويت.
وت��ع��ن��ى ال��ل��ج��ن��ة ب��درا���س��ة
االج��راءات وال�ضوابط الالزمة
لتقنني تلك االعمال والوقوف
على جميع العقبات العملية
التي نتجت عند الرتخي�ص
لبع�ض اجلمعيات وامل�برات
بجمع امل���ال ل�����س��داد الدية
والتعوي�ضات املرتبطة بها
وو�ضع التو�صيات التي تهدف
الى تقنني جمع التربعات لهذه
(�ص)2
الأغرا�ض.

«األوروبي» يطالب تركيا

باحترام قبرص

جدد االحتاد الأوروبي دعوته تركيا �إلى
اح�ترام «احلقوق ال�سيادية» لقرب�ص
و«االمتناع» عن �أي «عمل غري قانوين»،
يف �إ�شارة �إلى نية �أنقرة التنقيب عن
الغاز يف «املنطقة االقت�صادية اخلال�صة
لقرب�ص».
ويف ر�سالة ن�رشت بداية مايو على
اخلدمة الدولية للر�سائل البحرية،
�أعلنت ال�سلطات الرتكية نيتها التنقيب
• مي�شال بارنييه
ع��ن ال��غ��از حتى �سبتمرب يف منطقة
من البحر املتو�سط تابعة لقرب�ص ،وقال كبري مفاو�ضي االحتاد
الأوروب��ي يف ملف بريك�ست مي�شال بارنييه خالل زيارته اجلزيرة
املتو�سطية «نعرب عن قلقنا البالغ» و«نطالب تركيا ب�إحلاح ب�ضبط
النف�س واحرتام احلقوق ال�سيادية لقرب�ص واالمتناع عن عمل غري
قانوين».

ترامب لإليرانيين :ال نريد الحرب ...تعالوا نتفاوض
• املتظاهرون اللبنانيون ي�شعلون الإطارات ب�إحدى �ساحات بريوت

�أ�شعل متظاهرون الإطارات �أمام ال�رساي احلكومي يف
�ساحة ريا�ض ال�صلح و�سط بريوت ،احتجاج ًا على
م�رشوع املوازنة التق�شفية لعام .2019
واعت�صم مئات اللبنانيني� ،أم�س ،تزامن ًا مع انعقاد
جل�سة جمل�س ال��وزراء التي تناق�ش �أرقاما نهائية
ملوازنة عام .2019
والتقى ممثلون عن املتظاهرين ،وزي��ر الدفاع
اللبناين اليا�س بو �صعب ،الذي �أكد «�أنه م�ؤمتن على

وزير الصحة :جاهزون
ألي طارئ ولدينا مخزون
أدوية يكفي  6أشهر

محليات 4

مجلس الوزراء :لجنة

الفلسطيني:

مكثفة لرصد سكن

محافظة الفروانية 2

• �سمو �أمري البالد خالل ا�ستقباله امللك عبدالله الثاين

رئيس الوزراء

العدهان :حمالت

«الداخلية»:
إدارة اإلبعاد
تقوم بمهامها
على أكمل وجه

مطالب الع�سكريني املتقاعدين» ،معرب ًا عن �أ�سفه
«ملظاهر حرق الإطارات التي ال تليق بالع�سكريني».
وج��اء االعت�صام ،تلبية ل��دع��وة هيئة التن�سيق
ال��ن��ق��اب��ي��ة ،راب��ط��ة م��وظ��ف��ي الإدارة العامة،
املحاربني القدامى والأ�ساتذة« ،دفاع ًا عن احلقوق
واملكت�سبات» ،تزامن ًا مع اجتماع احلكومة ،التي
من املرتقب �أن تناق�ش �أرقام ًا وت�صورات نهائية
للموازنة العامة.

تعهد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،بعدم
ال�سماح لإيران باحل�صول على �أ�سلحة نووية،
لكنه كرر تردده يف خو�ض احلرب.
ويف مقابلة وا�سعة النطاق ،مع قناة «فوك�س
نيوز» الأمريكية ،قال ترامب« ،لن �أ�سمح لإيران
بامتالك �أ�سلحة نووية».
وحول م�س�ألة احلرب مع �إيران قال ترامب،
«ال �أريد القتال ،لكن لديك مواقف مثل �إيران،
ال ميكنك ال�سماح لهم بامتالك �أ�سلحة نووية،
ال ميكنك ترك ذلك يحدث».
و�أكد �أنه يريد جتنب تكاليف احلرب الباهظة،
قائالً :مع كل ما يجري ،و�أنا كما تعلمون ل�ست
�شخ�صا يريد الدخول يف احل��رب ،لأن احلرب

ت�ؤذي االقت�صادات ،احلرب تقتل النا�س،
والأك�ثر من ذلك بكثري.وقد حث ترامب
الإيرانيني على املجيء �إل��ى طاولة
املفاو�ضات خالل املقابلة ،ولكنه
قال يف الوقت نف�سه� ،إن
«االت���ف���اق ال��ن��ووي
ال������ذي �أب���رم���ه
�أوب����ام����ا مع
�إي��ران عر�ض
مرعب».

الفاضل :الكويت ملتزمة
باتفاق خفض اإلنتاج لخلق
توازن بأسواق النفط
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الحرب التجارية تهدد
استقرار األسواق
الناشئة
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برشلونة يختتم
مشوار الليغا
بالتعادل مع إيبار
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• دونالد ترامب
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