غري خم�ص�ص للبيع

آية قرآنية

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

{المال والبنون زينة الحياة الدنيا}

يقولون
بوأحمد :قد تتحول النعمة إلى نقمة
بسبب سوء التصرف ،فالمال قد يصبح
كابوس ًا ،والبنون الذين هم زينة الحياة
يتحولون إلى مصدر للقلق والمتاعب،
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لذا يجب أن نستثمر نعم اهلل تعالى
علينا لتكون مصدر سعادة وفرح.

بن علوي :مسقط تسعى للتهدئة بين واشنطن وطهران

الكويت :واثقون بأن تسود الحكمة والعقل في المنطقة
• الوضع حساس وبالغ الخطورة وهناك تطورات متسارعة تنبئ بتداعيات نتمنى أال تكون خطيرة

كتب �سالمة ال�سليماين:

رحبت الكويت ببذل �أي
ّ
جهود تهدف �إلى اال�ستقرار
والتهدئة وجتنب ال�صدام،
كما جاء على ل�سان نائب
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة خالد
اجلارالله الذي �شدد على
ان الكويت لديها الثقة
يف �أن ت�����س��ود احلكمة
والعقل و�أن يكون الهدوء
• خالد اجلارالله
�سيد امل��وق��ف يف املنطقة.
و�أ�ضاف« :نعتقد �أن هناك ما يدعو للأمل والتفا�ؤل يف
�أن تكون هناك �سيطرة مبا ال ي�شكل خطورة �أو تهديدا
لأمن املنطقة» ،معربا عن تطلعه يف �أن تعالج القمم
الثالث التي دعا لها خادم احلرمني ال�رشيفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز الأو�ضاع و�أن ي�صدر عنها ما
ي�سهم يف تهدئة الو�ضع.
وردا على �س�ؤال عما اذا كانت الكويت تقوم بجهود
لتهدئة الو�ضع يف املنطقة ذكر اجلارالله�« :أن و�ضع
املنطقة ح�سا�س وبالغ اخلطورة وهناك تطورات
مت�سارعة تنبئ بتداعيات نتمنى �أال تكون خطرية»،
م�شريا �إلى �رضورة احليطة واحلذر من ت�سارع وترية
الأحداث يف املنطقة.

وب�����س���ؤال��ه عما اذا كان
ال��ت�����ص��ع��ي��د احل��ا���ص��ل
م�شابها مل��ا �سبقه يف
كوريا ال�شمالية و�أدى
الى طاولة املفاو�ضات
قال «�إن تلك احلالة من
الت�صعيد كانت ناجحة»
معربا ع��ن �أم��ل��ه يف ان
تكون تلك احلالة م�شابهة
لأزمة كوريا ال�شمالية.
• يو�سف بن علوي
و�أ���ض��اف« :على ما يبدو �أن
املفاو�ضات بني الطرفني قد ب��د�أت فهناك حترك
وات�صاالت م�ست�شهدا بزيارة وزير اخلارجية العماين
يو�سف بن علوي لطهران».
و�أكد ترحيب الكويت ب�أي جهود تبذل يف �إطار تخفيف
(�ص)2
الت�صعيد يف منطقة اخلليج.
�إلى ذلك نقلت وزارة اخلارجية العمانية عن وزير
اخلارجية يو�سف بن علوي قوله �إن الطرفني الأمريكي
والإيراين «يدركان خطورة االنزالق �أكرث من هذا احلد»،
م�ؤكدا �أن «خطورة وقوع حرب ميكن �أن ت�رض العامل»،
م�ضيف ًا :ن�سعى مع �أطراف �أخرى لتهدئة التوتر بني
وا�شنطن وطهران ،م�شريا �إلى «خطورة وقوع حرب
ميكن �أن ت�رض العامل ب�أ�رسه».

ّ
نقدر الموقف الكبير للملك عبداهلل الثاني
الرئيس الفلسطيني:

العاهل األردني :نقف إلى جانب الفلسطينيين
ر�أى العاهل الأردين امللك عبدالله
ال��ث��اين �أن الق�ضية الفل�سطينية
«م��رك��زي��ة» ودوم����� ًا ع��ل��ى ر�أ����س
الأولويات الأردنية.
وق��ال ال��دي��وان امللكي الأردين �إن
ذل���ك ج���اء خ�ل�ال ا���س��ت��ق��ب��ال امللك
عبدالله ،الرئي�س الفل�سطيني حممود
عبا�س يف �إط��ار التن�سيق والت�شاور
امل�ستمرين بني اجلانبني ،م�ضيف ًا
�أن العاهل الأردين �أكد وقوف بالده
بكل طاقاتها و�إمكاناتها �إلى جانب
الأ�شقاء الفل�سطينيني يف نيل حقوقهم
امل�رشوعة والعادلة و�إقامة دولتهم
امل�ستقلة على خطوط الرابع من يونيو
 1967وعا�صمتها القد�س ال�رشقية.
وذكر �أنه �شدد على �رضورة احلفاظ
على الو�ضع القانوين والتاريخي
القائم يف مدينة القد�س ،الفتا
�إلى �أن الأردن م�ستمر بت�أدية دوره
ال��ت��اري��خ��ي وال��دي��ن��ي يف حماية
املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية
يف القد�س م��ن منطلق الو�صاية
الها�شمية على هذه املقد�سات.

• العاهل الأردين مع الرئي�س الفل�سطيني

ون��ق��ل ال��ب��ي��ان ع���ن الرئي�س
الفل�سطيني �إعرابه عن التقدير
ملواقف الأردن التاريخية جتاه
الق�ضية الفل�سطينية والقد�س

وجهود امللك عبد الله «الكبرية»
يف ال��دف��اع ع��ن ح��ق��وق ال�شعب
الفل�سطيني يف جميع املحافل
الدولية.

إصابة عشرات الفلسطينيين باالختناق خالل قمع االحتالل

 100ألف أدوا صالة الجمعة في «األقصى»

قالت �أوقاف القد�س� ،إن قرابة 100
�ألف م�صل �أدوا �صالة اجلمعة الثالثة
من �شهر رم�ضان املبارك بامل�سجد
الأق�صى.
ومل متنع الأجواء احلارة امل�صلني
من خمتلف املناطق من الزحف �إلى
امل�سجد الأق�صى ،وعممت العديد
من امل�ؤ�س�سات املقد�سية تعليمات

• �آالف امل�صلني يف امل�سجد الأق�صى

و�إر�شادات للم�صلني لتجنب حرارة
ال�شم�س.
�إلى ذلك �أ�صيب ع�رشات الفل�سطينيني
باالختناق خالل قمع جي�ش االحتالل
الإ��سرائ��ي��ل��ي مل�سرية كفر ق��دوم
الأ�سبوعية املناه�ضة لال�ستيطان،
وال��ت��ي خرجت دعما للقيادة يف
ت�صديها للم�ؤمترات التي تهدف الى

الديين  :يجب

الذهب استقر

لمنع الجريمة

بيانات

إيجاد وسائل
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«صوت العرب»:
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للقادسية
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وجهها
تتداول �أو�ساط �إعالمية مينية مقاطع من ر�سالة ّ
الرئي�س اليمني عبدربه من�صور �إلى الأمني العام
للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش تت�ضمن انتقادات
غري م�سبوقة لأداء املبعوث الأممي �إلى اليمن مارتن
غريفيث .واتهم يف ر�سالة �شديدة اللهجة غريفيث
مبمار�سة ت�رصفات م�ستفزة منذ توليه مهام عمله يف
اليمن.
و��سردت الر�سالة ما و�صفته بتجاوزات املبعوث
اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة �إلى اليمن والتي
بلغت «م�ستويات غري م�سبوقة �رضبت بعر�ض احلائط
كل املرونة والتنازالت التي قدمتها احلكومة اليمنية
لإجناح خمرجات ال�سويد» ،كما ت�ضمنت الر�سالة

عون :نطبق قوانين مكافحة
تمويل اإلرهاب بحزم

�أكد الرئي�س اللبناين مي�شال عون
�أم�س �أن القوانني اللبنانية تعاقب
اي ن�شاط يعود لتمويل الإرهاب �أو
تبيي�ض الأموال جزائيا وماليا وهي
تطبق بحزم ودقة.
وق��ال��ت الرئا�سة اللبنانية يف
بيان ان الرئي�س عون �أ�شار خالل
ا�ستقباله رئي�س جلنة ال�ش�ؤون
اخلارجية يف الكونغر�س الأمريكي
�إل��ي��وت �أن��غ��ل ال��ى االجن���از الذي
حققه لبنان بالق�ضاء على الإرهاب
وحتقيقه ا�ستقرارا امنيا على كل
�أرا�ضيه بف�ضل قواته الع�سكرية
والأمنية� ،شاكرا دع��م الواليات
املتحدة للجي�ش اللبناين.
وقال ان لبنان «بلد حمب لل�سالم
ويعمل من اجل حتقيقه لأنه ي�ضمن
ب��ذل��ك االم���ان ل�شعبه ول�شعوب
منطقة ال�رشق االو���س��ط» ،داعيا
الواليات املتحدة الى امل�ساعدة
يف اعادة الالجئني ال�سوريني الى
بالدهم لعدم قدرة لبنان على حتمل
تداعيات ذلك.
و�أك��د الرئي�س عون التزام لبنان
بتنفيذ القرار ال��دويل رقم 1701
بالتعاون بني اجلي�ش اللبناين
وق��وة الأم��م املتحدة امل�ؤقتة يف
جنوب لبنان «يونيفيل» داعيا الى
امل�ساعدة يف م�س�ألة تر�سيم احلدود
اجلنوبية الربية والبحرية.

العراق  :الحرائق تلتهم
مزارع الحبوب

�أفادت مديرية الدفاع املدين العراقية
ب�أن احلرائق التهمت حم�صويل احلنطة
وال�شعري ،يف حمافظات متفرقة من
البالد.
و�أ�شارت �إلى �أن « 50دومنا من حم�صول
ال�شعري من �أ�صل  ،1050تعر�ضت
للحريق يف قرية وادي املر مبحافظة
نينوى ،بالإ�ضافة �إلى اح�تراق 20
دومنا من حم�صول ال�شعري من �أ�صل
 1020يف ق��ري��ة املفلكة التابعة
للمحافظة».
و�أ�ضافت� ،أن «خم�سة دومن��ات من
حم�صول ال�شعري من �أ�صل �ألف دومن،
احرتقت يف ناحية تلعفر مبحافظة
نينوى� ،إ�ضافة �إلى  667دومنا من
حم�صول احلنطة من �أ�صل � 4آالف دومن
�ضمن ناحية �آمريل مبحافظة �صالح
ال��دي��ن ،ناهيك ع��ن  4دومن���ات من
حم�صول احلنطة من �أ�صل  6يف ق�ضاء
خانقني مبحافظة ديالى».

اتهاما لغريفيث بـ«توفري ال�ضمانات للبقاء يف
احلديدة وموانئها حتت مظلة الأمم املتحدة».
وجاء الت�صعيد ال�سيا�سي يف وجه املبعوث الأممي،
على وق��ع ت�صعيد ع�سكري هو الأع��ن��ف منذ مطلع
العام احلايل ،ت�شهده املناطق ال�شمالية ملحافظة
ال�ضالع التي باتت م�رسحا ملعارك دامية بني القوات
احلكومية من جهة وان�صار الله من جهة اخرى.
ومن املرجح ان يعيد التوتر يف العالقة بني احلكومة
اليمنية واملبعوث الأممي اتفاق احلديدة الى مربع
ال�صفر ،وبعد ان كانت االمم املتحدة قد رحبت ر�سميا
بـ«االن�سحاب الأحادي» الذي نفذته جماعة ان�صارالله
من موانئ احلديدة.

تسرب نفطي في الخليج
بعد حادثة تخريب السفن
ر�صدت رادارات ف�ضائية ت�رسب ًا
نفطي ًا بارز ًا نتج عن تخريب �أربع
�سفن قبالة �سواحل الإمارات يف 12
مايو احلايل.
و�أك��دت �رشكة  Iceyeالفنلندية
ل��ل��رادارات الف�ضائية �أن �صورا
التقطها �أحد راداراتها بعد يومني
من احلادثة ّ
وثقت هذا الت�رسب
الذي ُو�صف ب�أنه «كبري» يف مياه
خليج عمان حيث ا�ستهدفت ناقلة
النفط «�أجماد» ال�سعودية وثالث
�سفن �أخ���رى م��ن قبل جمهولني
خارج ميناء الفجرية الإماراتي.

ومل ي�ستطع املحللون حتديد
حجم الت�رسب بالدقة ا�ستنادا �إلى
ال�صور ،لكن �رشكة Kongsberg
ال�نروي��ج��ي��ة خل��دم��ات الأق��م��ار
ال�صناعية التي لديها خربة طويلة
يف ر�صد الت�رسبات النفطية �أكدت
وجوده.
و�أو�ضح الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
 ،Iceyeراف����ال مودرز�سكي،
يف ح��دي��ث �إل���ى «ب���ي ب��ي �سي»
الربيطانية� ،أن النفط ي�شكل بقعة
داكنة على �سطح املاء ،ما يتيح
للأقمار ال�صناعية ر�صد ت�رسبه.

الرئيس الفرنسي عن حادث ليون:
هجوم بال قتلى
و�صف الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون
�أم�س انفجار مدينة ليون ب�أنه «هجوم بال
قتلى».
واعرب ماكرون يف بيان عن التعاطف مع
اجلرحى و�أ�رسهم من دون الإف�صاح عن مزيد
من املعلومات.
على �صعيد مت�صل ،ذكرت م�صادر يف ال�رشطة
الفرن�سية ان كامريات املراقبة لل�شوارع
�أظهرت رجال مقنعا ي�ضع حقيبة �أمام خمبز
• �إميانويل ماكرون
و�سط مدينة ليون.
وقالت ال�رشطة �إن احلقيبة كانت حتتوي على «براغ وم�سامري» و�ضعت
�أمام خمبز عند مفرتق �شارعني يف قلب هذه املدينة التي تعد من �أكرب
املدن الفرن�سية .وقد �أوقع انفجار �أم�س عددا من اجلرحى يف �شارع
للم�شاة مبدينة ليون �رشقي فرن�سا حيث �أخلت قوات الأمن املنطقة
وو�ضعت طوقا �أمنيا حولها.

كوريا الشمالية :على واشنطن
تغيير طريقة تفكيرها
ق��ال��ت ك���وري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة �إن
مفاو�ضاتها مع الواليات املتحدة
تتنب
ل��ن ت�ست�أنف �أب���دا م��ا مل
َ
وا�شنطن طريقة تفكري جديدة.
ويف بيان نقلته وكالة الأنباء
املركزية الكورية الر�سمية �ألقى
متحدث با�سم وزارة اخلارجية
الكورية ال�شمالية بالالئمة على
الواليات املتحدة يف انهيار القمة
الثانية ب�ين ك��وري��ا ال�شمالية
وال��والي��ات املتحدة يف هانوي
والتي عقدت يف �أواخ���ر فرباير
املا�ضي ب�سبب مطالبها «�أحادية

اجلانب وامل�ستحيلة».
و�أ���ض��اف« :نو�ضح هنا جم���دد ًا �أن
الواليات املتحدة لن تكون قادرة
على حتريكنا قيد �أمنلة مع طريقة
تفكريها احلالية وكلما زادت عدم
الثقة والأعمال العدائية جتاه كوريا
ال�شمالية كان رد فعلنا �أ�شد».
وقال البيان «ما مل ت�ضع الواليات
املتحدة جانبا طريقة احل�ساب
احلالية وتتقدم بطريقة ح�سابية
جديدة فلن ن�ست�أنف احلوار معها
وبالتايل ف�إن احتمال حل الق�ضية
النووية �سيكون قامتا للغاية».

 5مرشحين يتنافسون على رئاسة الحكومة البريطانية

فوق 1280
دوالراً بفعل

أكثر فاعلية
ومعالجتها

معارك «الضالع» ...األعنف منذ بداية العام

تيريزا ماي تترك منصبها مرغمة في  7يونيو

اقـــرأ فــي

من جذورها

ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية.
وك��ان جي�ش االحتالل اعتدى على
امل�����ش��ارك�ين يف امل�����س�يرة ،بعد
انطالقها بقنابل الغاز وال�صوت
والأع���ي��رة امل��ع��دن��ي��ة املغلفة
ب��امل��ط��اط ،م��ا ادى ال��ى �إ�صابة
الع�رشات باالختناق ،حيث متت
معاجلتهم ميدانيا.

عالقات الحكومة اليمنية بالمبعوث األممي نحو «القطيعة»

ويترك الباب

مفتوح ًا
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�أعلنت رئي�سة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي ا�ستقالتها من من�صبها اال انها قررت عدم احلزب ورئا�سة احلكومة تلقائيا يف حال �إن فاز �أحدهم باقرتاع خالفتها وقد يزداد
التنحي فورا عن رئا�ستي احلكومة وحزب املحافظني قبل ال�سابع من ال�شهر املقبل ،عدد املر�شحني تبعا لتطورات الو�ضع داخل احلزب احلاكم ،وهم بوري�س جون�سون
رئي�س بلدية لندن اال�سبق وزير اخلارجية ال�سابق يف حكومة ماي وهو الأوفر حظا
وهو املوعد الذي حددته ل�رسيان مفعول اال�ستقالة التي اقدمت عليها تلبية لدعوة
وان كان االقل كفاءة كما يقال يف �صفوف ال�سيا�سيني ،وجريميي هانت وزير
احلزب احلاكم.
اخلارجية احلايل الذي كان يدعم بقاء بريطانيا يف االحتاد الأوروبي ثم غري
وقالت ماي يف م�ؤمتر �صحايف عقدته �أم�س �إن قرارها هذا ي�أتي لإف�ساح املجال
موقفه ،ودومينيك راب وزير �ش�ؤون الربيكزت� ،أي ترتيبات اخل��روج من
�أمام زعيم جديد ملحاولة اخلروج من الطريق امل�سدود ب�ش�أن رحيل بريطانيا
االحت��اد ،اال انه ا�ستقال بعد اربعة ا�شهر من تعيينه يف من�صبه ب�سبب خالف
عن االحت��اد الأوروب��ي ،م�ضيفة �أنه �سيكون على خليفتها �أن يقدم تنازالت
مع رئي�سة احلكومة  ،ومايكل غوف وزير البيئة احلايل املعروف بتوجهه
ويبحث عن توافق يف الربملان ب�ش�أن �أي اتفاق مع االحتاد الأوروبي.
نحو التخل�ص من ا�ستخدامات البال�ستيك ،واخريا �ساجد جاويد وزير
و�أ�ضافت ماي �أنها �ست�ستقبل الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف زيارته
الداخلية الذي قد ي�صبح �أول رئي�س وزراء من �أ�صول ا�سالمية يف
الر�سمية لربيطانيا يف الثالث من يونيو قبل مغادرتها من�صبها.
تاريخ بريطانيا.
ووفقا مل�ؤ�رشات �أولية ف�إن هناك خم�سة مر�شحني خلالفتها يف زعامة
• ترييزاماي

وزير الصحة يسلم
جائزة صاحب السمو
لرعاية المسنين لفريق
مستشفى الباز بإسبانيا

محليات 3

العتيبي :قدمنا مشروع
قرار أمام مجلس األمن
حول المفقودين
في النزاعات المسلحة

محليات 4

تراجع جماعي
لمؤشرات بورصة
الكويت وسط انخفاض
في التداوالت

اقتصاد 5

النفط الكويتي
سجل تراجع ًا
بلغ  2.18دوالر

اقتصاد 6

رونالدو على رأس
قائمة البرتغال
لمواجهة سويسرا

رياضة 23

3.19
6.39

