غري خم�ص�ص للبيع

آية قرآنية

نحن جنر�ؤ على الكالم
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يومية كويتية عربية �شاملة

بوأحمد :اليوم في عرفات تتجلى حقيقة ديننا
اإلسالمي الحنيف في هذا المشهد المهيب ،وهي
أن الناس سواسية ،ال فرق بين غني وفقير ،وبين
عربي وأعجمي ،فكلهم يرتدون ثياب اإلحرام
البيضاء ،يهللون ويكبرون ويذكرون اهلل تعالى،
ال حدود بينهم وال ألقاب ،فهل سيتعظ
المسلمون من هذا الدرس العظيم؟

السبت

وه َك َما َهدَ ُ
َو ْ
اك ْم
اذ ُك ُر ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
الضال َ
َو ِإ ْن ُكنْتُ ْم ِمنْ ق ْبله ل ِم َن ّ
ّين».

«البقرة »198 -

العدد ()3821

سموه هنأ المواطنين والمقيمين بعيد األضحى

األمير :لينعم الجميع
بالمحبة واألمن واألمان

يقولون
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فصائل حكومة اليمن بالمنفى تتبادل القصف بالهاون ...وسقوط عشرات القتلى

يوم دموي في عدن

السعودية تعرضت إلى هجمات جوية وصاروخية من «أنصار اهلل»
 ...و«التحالف» يعلن إسقاط طائرتين بدون طيار

• �سمو �أمري البالد
نقل الديوان الأمريي تهاين �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد �إلى املواطنني
واملقيمني بعيد الأ�ضحى املبارك ومتنياته لهم �أن يكون عيد ًا ينعم فيه اجلميع
باملحبة والهناء والأمن والأمان.

�ص2

هيئات فلسطينية دعت لتأخير صالة العيد في «األقصى»

«حقوق اإلنسان» :إسرائيل تضرب
بالقانون الدولي عرض الحائط

دعت هيئات �إ�سالمية فل�سطينية �إلى ت�أخري �أداء �صالة عيد الأ�ضحى غد ًا
الأحد يف امل�سجد الأق�صى رد ًا على قرار االحتالل منع امل�صلني من �إقامة
�صالة العيد فيه.
وقال البيان امل�شرتك �إن هذا جاء ردا على قرار منع امل�صلني من
�إقامة �صالة العيد ،وردا على قرار �إعالن �رشطة االحتالل انها �ستجري
«تقييما» للو�ضع يف الأق�صى مع �ساعات ال�صباح الأولى يوم العيد
لتقرر بناء عليه فتح امل�سجد لالقتحامات والتدني�س من قطعان
امل�ستوطنني.
�إلى ذلك قال نائب رئي�س املجل�س اال�ست�شاري ملجل�س حقوق الإن�سان،
جان زيغلر� ،إن �إ�رسائيل مدانة بانتهاك حقوق الإن�سان والقانون
الدويل ،م�شريا �إلى �أن املجل�س ما زال عاجز ًا عن التعامل مع هذه
االنتهاكات.
و�أ�ضاف زيغلر يف حديث مع تلفزيون فل�سطني« :الدول الأع�ضاء يف
جمل�س حقوق الإن�سان لديها �إمكانية معاقبة �إ�رسائيل ،ومثال ذلك
االتفاق الثنائي للتبادل التجاري احلر مع االحتاد الأوروبي ،و�أول
بند من هذا االتفاق ين�ص على �أن احرتام الأط��راف املوقعة حلقوق
الإن�سان هو �رشط �أ�سا�سي لتطبيق بنود االتفاقية ،ويف حال انتهاك �أحد
الأطراف حقوق الإن�سان ،ف�إن هذا االتفاق ي�سقط».

فرنسا رداً على ترامب :ال نحتاج
إلى إذن لتحديد موقفنا من إيران
ق��ال وزي��ر اخلارجية الفرن�سي،
جابن �إي��ف ل��ودري��ان� ،أم�����س� ،إن
باري�س لي�ست بحاجة لإذن من �أحد
للإدالء مبواقفها ب�ش�أن �إيران.
و���ش��دد على �أن ب��اري�����س ملتزمة
باالتفاق النووي مع �إيران املوقع
يف العام .2015
وك��ان الرئي�س الأم�يرك��ي دونالد
ترامب قال �إنه لي�س من حق �أي زعيم
دولة �أن يحاور �إي��ران «نيابة» عن
الواليات املتحدة ،يف �إ�شارة �إلى
الرئي�س الفرن�سي اميانويل
ماكرون.

• جابن لودريان

الرئيس الجزائري يجري تغييرات
واسعة في القضاء

�أقدم الرئي�س اجلزائري امل�ؤقت عبد القادر بن �صالح على �إجراء تغيريات
وا�سعة على م�ستوى جهاز الق�ضاء بتعيني رئي�س جديد ملجل�س الدولة
بالإ�ضافة �إلى ر�ؤ�ساء جمال�س ق�ضائية ونواب عامني جدد.
وجاء يف بيان للرئا�سة اجلزائرية �أن رئي�س الدولة عبد القادر بن �صالح
قام بتعيني فريدة بن يحيى رئي�سة ملجل�س الدولة لتكون بذلك �أول امر�أة
يتم تعيينها على ر�أ�س هذا املجل�س.
و�أو�ضح البيان �أن بن �صالح قام �أي�ضا بحركة وا�سعة على م�ستوى املجال�س
الق�ضائية حيث �أقدم على تعيني  18رئي�س جمل�س ق�ضاء جديدا بالإ�ضافة
�إلى توقيع مرا�سيم تعيني  32نائب ًا عام ًا.

�شهدت «عدن» ام�س تطورات مت�سارعة
وق�صف ًا متباد ًال بني ف�صائل حكومة
اليمن يف املنفى ،وتو�سعت دائرة
احلرب الطاحنة الى مدن جديدة يف
ع��دن ،ما �أدى �إل��ى �سقوط ع�رشات
القتلى.
الى ذلك نفذ «�أن�صار الله» عمليتني
بطائرات م�سرية على مطار �أبها يف
ال�سعودية ا�ستهدفت مواقع ح�سا�سة،
ا�ضافة الى اطالق �صاروخ بالي�ستي
ب��اجت��اه ج���ازان كما ذك��رت وكالة
«رويرتز».
م��ن جهته ،ذك��ر «ال��ت��ح��ال��ف» انه
ا�سقط طائرتني بدون طيار باجتاه
اململكة.
وكان «التحالف» اعلن ا�سقاطه لطائرة
بدون طيار «م�سرية» اطلقتها «�أن�صار
الله» من حمافظة «عمران» اليمنية
ب��اجت��اه «ج���ازان» جنوبي اململكة
كما �أعلن قبل ذلك ان «�أن�صارالله»
�أطلقت �صاروخا بالي�ستيا من حمافظة
«ح��ج��ة» و�سقط بعد اط�لاق��ه داخل
ارا�ضي املحافظة.
ويف عدن تو�سعت املواجهات� ،أم�س،
بني اجلي�ش اليمني التابع للحكومة
اليمنية يف املنفى برئا�سة عبد ربه

الزبيدي عاد إلى عدن
إلدارة العمليات

و�صل رئي�س املجل�س االنف�صايل اجلنوبي
عيدرو�س الزبيدي �إلى عدن ،قادم ًا من
�أبو ظبي ،وتولى بنف�سه قيادة العمليات
الع�سكرية لإع��ل�ان ان��ف�����ص��ال اجلنوب
وا�ستقالله يف وقت نقل فيه موقع امل�شهد
اليمني عن م�صادر مطلعة قولها �إن هاين
بن بريك ،نائب رئی�س املجل�س و�أع�ضاء
�آخرین من املجل�س ،غ��ادروا العا�صمة
امل�ؤقتة عدن ،دون �أن حتدد وجهتهم.

• ف�صائل حكومة اليمن يف املنفى يف مواجهات هي الأعنف من نوعها

من�صور ،وق��وات املجل�س االنتقايل
اجلنوبي� ،إل��ى مناطق ج��دي��دة يف
عدن ،جنوب اليمن ،و�سط ان�سحاب
قوات اجلي�ش من مدينة كريرت.
و�أف����ادت تقارير بان�سحاب قوات
احلماية الرئا�سية من �شوارع مديرية
كريرت.
�إلى ذلك قال م�صدر يف ال�سلطة املحلية
مبحافظة عدن لوكالة «�سبوتنيك»،
�إن مواجهات تخللها ق�صف متبادل

الواليات المتحدة قلقة

بقذائف ال��ه��اون ب�ين ق��وات اللواء
الرابع «حماية رئا�سية» الذي يقوده
العميد ،مهران القباطي ،وقوات من
احل��زام الأمني يف مديرية دار �سعد
�شمايل عدن.
و�أحكمت ق��وات م��ن احل���زام الأمني
�سيطرتها على م�صايف عدن مبديرية
الربيقة غرب املدينة عقب مواجهات
عنيفة مع قوات من احلماية الرئا�سية
كانت تتولى حرا�ستها.

�أعربت الواليات املتحدة �أم�س عن قلقها
حيال الأح���داث الأخ�ي�رة التي �شهدتها
مدينة عدن اليمنية.
وقالت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية
الأمريكية مورغان �أورتاغو�س «ندعو
جميع الأفرقاء الى االمتناع عن الت�صعيد
وامل��زي��د من �إراق���ة ال��دم��اء و�أن يحلوا
خالفاتهم عرب احلوار».

الحكومة المصرية
تنفي بيع «وسط البلد»
نفى املركز الإع�لام��ي لرئا�سة
جمل�س ال��وزراء امل�رصي اخالء
منطقة و�سط البلد «القاهرة
اخلديوية» من ال�سكان وبيعها
مل�ستثمرين �أجانب ،تزامنا مع
انتقال احلكومة الى العا�صمة
االدارية اجلديدة.
ووفقا لبيان احلكومة امل�رصية،
ق��ام املركز الإع�لام��ي ملجل�س
الوزراء بالتوا�صل مع حمافظة
القاهرة ،والتي نفت تلك االنباء
متاما ،م�ؤكدة �أنه ال �صحة على
الإطالق ملا مت تداوله حول �إخالء
منطقة و�سط البلد وبيعها.

«الكويتية» توقف رحالتها
إلى «كوشن» لتقلبات

األحوال الجوية بالهند

�أعلنت �رشكة اخلطوط اجلوية
الكويتية توقف رحالتها من
و�إلى مدينة «كو�شن» الهندية
م�ؤقت ًا ب�سبب تقلبات الأحوال
اجلوية يف الهند.
وقالت «الكويتية» يف بيان
�صحايف �أم�س �إنها �ست�ست�أنف
رحالتها �إل��ى «كو�شن» بعد
ع��ودة الأح���وال اجل��وي��ة �إلى
طبيعتها مبا ميكن من ت�شغيل
الرحالت جمدد ًا.

�أنحاء املدينة.
وقالت وزارة الداخلية يف بيان
«تنعى وزارة الداخلية لل�شعب
اليمني ا�ست�شهاد املجاهد �إبراهيم
بدر الدين �أمري الدين احلوثي،
ال���ذي اغ��ت��ال��ت��ه �أي����ادي الغدر
واخليانة.

�أب��دت وزارة اخلارجية الرو�سية قلقها
�إزاء اال�شتباكات التي اندلعت م�ؤخرا
ب�ين ق��وات احلكومة اليمنية يف املنفى
والأخ����رى التابعة للمجل�س االنتقايل
اجلنوبي يف عدن.
وحذرت املتحدثة الر�سمية با�سم اخلارجية
الرو�سية ،ماريا زاخاروفا ،من �أن هذه
التطورات قد تتحول �إلى مواجهة م�سلحة
خطرية جديدة يف الأرا�ضي اليمنية ،قائلة:
«ا�ستمرار ال�رصاع الداخلي لن ي�صب �إال
يف م�صلحة اجلماعات الإره��اب��ي��ة التي
ميكن الق�ضاء عليها باجلهود امل�شرتكة
جلميع اليمنيني فقط».

• �إبراهيم احلوثي

جولة تفقدية للبعثة
الطبية على الحمالت
للتأكد من جاهزية
العيادات

محليات 3

الشايجي :أسعار األدوية
في الكويت األرخص
 ...خليجيًا

محليات 4

دعت واشنطن إلى عدم نشر صواريخ قريبة ومتوسطة المدى

روسيا تقلص حصة الدوالر في تجارتها
مع االتحاد األوروبي و«بريكس»
قل�صت مو�سكو يف الربع الأول من
ال��ع��ام احل���ايل ح��ج��م التعامالت
التجارية بالدوالر مع دول االحتاد
الأوروب���ي وتكتل «بريك�س» ،مبا
يف ذلك ال�صني ،ال�رشيك التجاري
الأبرز لرو�سيا.
و�أظ��ه��رت بيانات البنك املركزي
الرو�سي �أم�����س �أن رو�سيا قل�صت
ال��ت��ع��ام�لات بالعملة الأمريكية
ل�صالح عمالت �أخ��رى مثل الروبل
واليورو.

ووفقا للبيانات فقد تراجعت ح�صة
الدوالر يف التعامالت التجارية مع
دول «بريك�س» «رو�سيا ،ال�صني،
الهند ،الربازيل ،جنوب �إفريقيا»
واالحتاد الأوروبي �إلى دون م�ستوى
الـ.%50
على �صعيد �آخ���ر ،دع��ت رو�سيا
االحتادية �أم�س وا�شنطن الى عدم
ن�رش �صواريخ قريبة ومتو�سطة املدى
�أ�سوة بحظر التزمت به رو�سيا.
وق��ال��ت امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���س��م وزارة

اخلارجية الرو�سية ماريا زخاروفا
يف م���ؤمت��ر ���ص��ح��ايف «ان��ن��ا ندعو
جمددا الواليات املتحدة االمريكية
وحلفاءها الى عدم ن�رش منظومات
�صاروخية م��ن ه��ذا ال��ط��راز ا�سوة
برو�سيا».
وا�ضافت «ان من �ش�أن االلتزام بفر�ض
حظر على ن�رش ���ص��واري��خ قريبة
ومتو�سطة املدى ان يعطي للعامل
م�ؤ�رشا على وج��ود اهتمام من قبل
وا�شنطن وحلفائها باالمن الدويل».

محللون :األسوأ لم
يأتِ بعد في أسواق
األسهم العالمية

اقتصاد 7

أجبروا على ترك ديارهم في أبريل الماضي

األمم المتحدة 105 :آالف نازح
منذ بدء معركة طرابلس
ذكرت الأمم املتحدة �أن عدد النازحني يف ليبيا منذ بدء
العمليات القتالية يف حميط العا�صمة طرابل�س� ،أوائل
�أبريل املا�ضي ،جتاوز � 100ألف �شخ�ص.
و�أك��دت املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني على ح�سابها الر�سمي يف «تويرت»� ،أم�س،
�أن � 105آالف �شخ�ص �أجربوا على ترك ديارهم منذ بدء

«اجلي�ش الوطني الليبي» بقيادة املن�شق ،خليفة حفرت،
زحفه على العا�صمة طراب�س اخلا�ضعة ل�سيطرة قوات
حكومة الوفاق الليبية املعرتف بها دوليا.
و�أ�شارت املفو�ضية �إلى �أن جممل عدد النازحني يف البالد
يقدر حاليا بنحو � 268ألف �شخ�ص ،م�شددة على �أنهم
ال يزالون بحاجة �إلى الدعم وال�سالم واال�ستقرار.

«الزراعة» تح ّذر المخالفين و«التجارة» تتعهد بضبط األسعار

الحج ...عرفة
بدأ ضيوف الرحمن حجاج بيت

اهلل الحرام مناسك الحج من خالل

التوافد إلى مشعر منى لقضاء
يوم «التروية» الثامن من شهر
ذي الحجة ،واليوم يستعدون
للوقوف بمشعر عرفات.

• �ضيوف الرحمن ...ي�ؤدون �أول منا�سك احلج

محليات 2

موسكو :قلقون إزاء
االشتباكات

«أنصار اهلل» :أيادي الغدر
اغتالت شقيق زعيم الجماعة
�أعلنت جماعة «�أن�صار الله» باليمن
�أم�س عن اغتيال �أحد �أ�شقاء زعيم
اجلماعة عبدامللك احلوثي.
وذكر م�صدر �أمني �أنه مت العثور
على �إبراهيم بدر الدين احلوثي
م��ي��ت� ًا يف م��ن��زل ب�صنعاء و�أن
احلركة ن�رشت قوات �إ�ضافية يف

سفيرنا بالصين:
إجراءات تأسيس
قنصلية بشنغهاي
قائمة على قدم وساق
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 %45حصة األسواق
الناشئة من الناتج
المحلي اإلجمالي العالمي
اقتصاد 8

«الداخلية» :التحقيق مع  8عرقلوا
عمليات البيع في سوق السمك
كتب حم�سن الهيلم:

دخلت وزارة الداخلية �أم�س على خط
«�سوق ال�سمك» وفتحت حتقيق ًا مع
� 7صيادين وبائع ب�سطة ب�سبب عرقلتهم
عمليات البيع يف �سوق ال�سمك.
وق��ال��ت م�صادر �أمنية لـ«ال�شاهد»
ان ال�سلطات الأمنية ت�سلمت احالة
� 8أ�شخا�ص من قبل وزارة التجارة
و�سيتم اتخاذ االج���راءات القانونية
الالزمة بحقهم.
الى ذلك اكدت الهيئة العامة ل�ش�ؤون
ال��زراع��ة وال��ث�روة ال�سمكية ام�س
انها تتابع عن كثب وت��راق��ب حركة
دخول ال�صيادين وخروجهم ،حمذرة

امل��خ��ال��ف�ين م��ن��ه��م ب��ات��خ��اذ جميع
الإج���راءات القانونية لكل من يهدد
الأمن الغذائي.
من جانبها� ،أعلنت وزارة التجارة
وال�����ص��ن��اع��ة �أن مفت�شيها �سجلوا
 8خم��ال��ف��ات غ�ش جت���اري وواح���دة
مماطلة يف تر�سية املزاد وواحدة عدم
التعاون ،م�شرية الى انها �ستحال يف
حما�رض للنيابة العامة.
و�أك��دت ال��وزارة انها لن تتوانى عن
اتخاذ جميع االجراءات القانونية بحق
املخالفني للقانون ،ومعاقبتهم ل�ضبط
ال�سوق ومنع �أي رفع م�صطنع للأ�سعار،
وتوفري الأ�سماك للم�ستهلكني.
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األزرق والبحرين
 ...مواجهة حسم
في غرب آسيا
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