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قوات الدفاع اجلوي السعودية اعترضت صاروخ ًا باليستي ًا في سماء الطائف

اإلرهاب احلوثي يستهدف مكة املكرمة
وزير التربية :اختبارات الثانوية في مستواها الطبيعي

أعلنت قوات الدفاع اجلوية السعودية ،في ساعة مبكرة
من صباح أمس اعتراض صاروخ باليستي في سماء مدينة
الطائف غرب اململكة ،أطلقته ميليشيا احلوثي اإلرهابية.
وبهذا يرتفع عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها
ميلشيا احل��وث��ي ص��وب اململكة إل��ى  227ص��اروخ��اً منذ
انطالق عملية “عاصفة احلزم” و”إعادة األمل” بقيادة
اململكة في مارس .2015
وك��ان املتحدث باسم حتالف دعم الشرعية في اليمن،
تركي املالكي ،أعلن االثنني املاضي أن عدد الصواريخ التي
أطلقتها امليليشيات احلوثية باجتاه اململكة بلغت 226
صاروخا ً .كما قال سكان محليون ووسائل إعالم سعودية،
في ساعة مبكرة أم��س ،إن الدفاعات اجلوية السعودية
صاروخا بالستيًا قادمًا من اليمن ،فوق سماء
ً
اعترضت
مدينة الطائف التابعة ملنطقة مكة املكرمة .ول��م ت��رد أي
أنباء عن وجود خسائر بشرية أو مادية نتيجة اعتراض
الصاروخ وإسقاطه.
وقال مغردون سعوديون في موقع “تويتر” إن الصاروخ
ك��ان يستهدف مدينة مكة املكرمة.ووجدت دع��وات لعدم
بث أي صور أو مقاطع فيديو أو نشر معلومات حول مكان
سقوط الصاروخ استجابة الفتة من قبل السكان.
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بني السطور
د .حامد العازمي يطمئن على سير اختبارات الصف الثاني عشر بإحدى اللجان

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي
الدكتور حامد العازمي ان اختبارات الصف
الـ 12جاءت باملستوى الطبيعي املطلوب
لقياس مستوى التحصيل العلمي للطلبة
مراعية فروقهم التحصيلية للمواد العلمية
م��ع م��راع��اة ع��دم إحل���اق ال��ض��رر بجودة
التعليم.
وش��دد العازمي ف��ي تصريح صحفي
على هامش اجلولة التفقدية التي قام أمس

االثنني لثانوية الروضة للبنات وثانوية
عبدالله اجلابر الصباح للبنني مبنطقة
العاصمة التعليمية على ض��رورة تهيئة
بيئة اختبارات سليمة وصحية للطلبة
ومراعاة اج��واء االختبارات وصيام شهر
رمضان الفضيل.
وأوضح أن الثقة في جلان االختبارات
كبيرة إذ أنها مؤهلة للتعامل مع الطلبة
بأسلوب يوفر لهم الراحة والبيئة املناسبة

اجلارالله :تنسيق خليجي
لتأمني ناقالت النفط
أكد نائب وزير اخلارجية ،خالد اجلار لله ،أن دول اخلليج
عززت التنسيق بينها لتوفير إمدادات النفط إلى األسواق العاملية
في ظل التوتر الذي تشهده املنطقة.
وقال اجلار لله للصحافيني في لقاء مبناسبة شهر رمضان في
السفارة العراقية ،مساء األحد ،إن من الطبيعي في ظل التصعيد
أن تتخذ الكويت ودول مجلس التعاون خطوات.
وأضاف “هناك تنسيق وتواصل بني الكويت ودول اخلليج
لتوفير الضمانات لناقالت النفط وتوفير اإلمداد املتواصل للطاقة
إلى األسواق العاملية».
وتأتي تصريحات اجلار الله بعد أسبوع على تعرض أربع
سفن ،بينها ثالث ناقالت نفط ألعمال تخريبية قبالة اإلمارات.
وأكد اجلار الله أن التوتر موجود ووتيرة التصعيد متسارعة،.
مرحبا بدعوة الرياض إلى عقد ق ّمتَني طارئتني ،خليجيّة وعربيّة،
للبحث في االعتداءات التي حصلت في اآلونة األخيرة في منطقة
اخلليج ،في مكة املكرمة في  30مايو املقبل ،مؤكدا أن بالده
ستشارك في احملادثات بشأن ما تواجهه املنطقة من تداعيات قد
تكون خطرة.

احلجرف :أيدينا ممدودة
للتعاون مع النواب
ريا�ض عواد

أك��د وزي���ر املالية ال��دك��ت��ور ن��اي��ف احل��ج��رف احل���رص على
التعاون مع نواب مجلس األمة في كافة القضايا وامللفات التي
تخدم مصلحة البالد معتبرا التعاون بني السلطتني التنفيذية
والتشريعية “أساسا ومتوافقا ملا جاء في مواد الدستور”.
وقال احلجرف في تصريح للصحفيني في مجلس األمة عقب
اجتماع جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي البرملانية أمس
“أيدينا ممدودة ونرحب بأي مقترح بحكم مسؤوليتنا واجلهات
التي نشرف عليها”.
وأش��ار إلى تعامله مع الكثير من املالحظات والقضايا التي
تطرح وتقدم إليه وف��ق الدستور مؤكدا أن تعاونه مع نواب
مجلس األمة مبني على األطر الدستورية واملصلحة املشتركة بني
السلطتني الهادفة إلى الصالح العام.

«جوجل» توقف نشاطها
مع «هواوي»
وجهت جوجل ضربة قوية لشركة ه��واوي الصينية مبنع
التعامل معها ،في خطوة تزيد من التوترات بني الواليات املتحدة
والصني .وأعلنت شركة جوجل وقف ترخيض نظام التشغيل
للهواتف احملمولة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.
وأوقفت الشركة األمريكية جوجل نشاطها التجاري مع هواوي،
وهو ما يتضمن نقل األجهزة والبرامج وخدمات التكنولوجيا
الرئيسية.
قالت شركة هواوي في تصريح ردا ً على أنباء رويترز بشأن
تعليق غوغل بعض العالقات التجارية معها  ،لقد ساهمت هواوي
بشكل أساسي في تطوير ومنو نظام أندرويد في جميع أنحاء
العالم.
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لالجابة على االختبارات الفتا في الوقت
ذاته أن أبوابه مفتوحة في حال ملس الطلبة
أو أولياء أمورهم أي خلل في أي من اللجان.
وقال إن “التربية” ماضية في تطبيق
لوائحها املعنية باالختبارات وأبرزها
احل��ف��اظ على ج���ودة التعليم ومحاربة
ظاهرة التفوق والنجاح الوهمي.
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الصواريخ التي أطلقها احلوثي جتاه
مكة املكرمة والتي اسقطتها القوات
السعودية الباسلة رس��ال��ة إيرانية
تستهدف تخريب املنطقة ..ال يهمهم
مقدسات املسلمني أو الضحايا ..لهم
سوابق في قتل األب��ري��اء في احل��رم..
ه���ؤالء ال��ف��رس يدفعهم ح��ق��ده��م وال
يفهمون أبجديات الدين!!

الكويت ترحب بعقد القمتني الطارئتني في مكة

ترامب :إيران لن تكون نووية

تعهد الرئيس األمريكي دونالد ترامب،
خالل مقابلته مع قناة فوكس نيوز ،بعدم
حصول إي��ران على سالح ن��ووي ،مؤكدًا أن
االتفاق النووي الذي أبرم معها هو “عرض
مرعب” .وأض��اف ترامب  :ال أريد حرباً مع
إيران ،لكن ال أريد أن تكون إيران “نووية”
أو “إيران تهددنا” ،فقد رحبت دولة الكويت
بدعوة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية
السعودية الشقيقة لعقد قمة عربية طارئة
في مكة املكرمة .وأوضحت املندوبية الدائمة
لدولة الكويت لدى جامعة ال��دول العربية
أمس بأنها قد باشرت فور استالمها لدعوة
اململكة الشقيقة من األمانة العامة إلى إرسال
دعم وتأييد دولة الكويت لعقد القمة العربية
الطارئة في مكة املكرمة.

جانب من الصيانة الدورية حلاملة الطائرات املتواجدة في مياه اخلليج
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وزير الصحة :مخزون الدواء
يكفي  6أشهر
أكد وزير الصحة الدكتور باسل الصباح اجلهوزية التامة ملواجهة
أي طارئ قد يحدث في املنطقة ،الفتا إلى أن مخزون األدوية واحلقن
واللوزام الطبية في املستودعات الطبية يكفي لـ 6أشهر ،وأن األدوية
اخلاصة بالوقاية من اإلشعاع متوافرة وتكفي املواطنني واملقيمني في
حال حدوث حرب في املنطقة ال قدر الله.
ج��اء ذل��ك في تصريح صحافي للصباح مساء أم��س األول على
هامش غبقة جمعية اجل��راح�ين ،وأك��د خالله أن كثير من طلبيات
األدوية ستصل إلى الوزارة في املستقبل القريب ،وأن قطاع الوقاية
من اإلشعاع على أهبة االستعداد.
ون��وه إل��ى أن خطة وزارة الصحة معدة قبل ح��دوث األح��داث
التي تشهدها املنطقة في اآلونة األخيرة ،ومت تفعيلها قبل  5أشهر،
واستخدامها وقت حدوث األمطار في شهر سبتمبر املاضي.
وأكد أن اللجنة املركزية للطواريء على اتصال دائم بكافة مرافق
ال��وزارة ،حيث جتتمع مرة كل  6أشهر ملتابعة اخلطة بينما جتتمع
اللجان الفرعية مرة شهريا.
وقال وزير الصحة إن ال��وزارة مستعدة وإن كنا ال نتمنى نشوب
احلرب ونتمنى األمن والسالم لكويتنا احلبيبة وكافة الدول.

