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ضرورة تطبيق القوانين واللوائح على الجميع دون استثناء

ولي العهد :أبوابنا مفتوحة للجميع لتلقي اآلراء واالقتراحات

• سموه أكد أهمية التعليم الفني والمهني والتقني كأحد روافد دعم الكوادر الوطنية
• القيادة السياسية ال تدخر وسع ًا لتذليل العقبات التي تواجه مسيرة أبنائها العلمية

دعا �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،خالل ا�ستقباله رئي�س
و�أع�ضاء االحتاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب� ،أبناءه الطلبة �إلى �رضورة الت�سلح بالعلم واملعرفة وان
يتحلوا بروح املثابرة مبا ي�ساعدهم يف حتقيق ما ي�صبون اليه من
تفوق علمي يف احلا�رض وامل�ستقبل.
و�أ�شار �سموه �إلى �أهمية التعليم الفني واملهني والتقني الذي يعد �أحد
اهم �أهداف التنمية ال�شاملة متما�شيا مع ر�ؤية الكويت  2035ورافد ًا من
روافد دعم الكوادر الوطنية ورفع ن�سبة التكويت و�سد احتياجات �سوق
العمل الكويتي من خالل توفري الأيدي الكويتية الفنية امل�ؤهلة ت�أهيال
كافيا يف كافة التخ�ص�صات املهنية للنهو�ض باالقت�صاد الوطني.
و�أكد �سموه �أن �أبناءه الطلبة حمل رعاية واهتمام القيادة ال�سيا�سية التي
ال تدخر و�سع ًا يف تذليل كافة العقبات التي تواجه م�سريتهم العلمية.
و�أ�شاد �سموه بالدور الرقابي لديوان املحا�سبة و�أدائه املتميز يف
املحافظة على املال العام ،م�ؤكدا �سموه�« :إن �أبوابنا مفتوحة للجميع
لتلقي الآراء واالقرتاحات واال�ستماع للمالحظات» .كما �أكد �سموه
حر�صه على تقدمي كافة ا�شكال الدعم والت�سهيالت الالزمة للفريق
املكلف للقيام باملهام املناطة بهم بكل كفاءة واقتدار.
و�أكد �سموه خالل ا�ستقباله �أم�س ،الفريق املكلف من قبل ديوان
املحا�سبة للإ�رشاف والتدقيق على ميزانية ديوان �سمو ويل العهد،
على �رضورة تطبيق القوانني واللوائح على اجلميع دون ا�ستثناء ملا
فيه اخلري ل�صالح الوطن الغايل.
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• سمو ولي العهد متوسطا ً وفد ديوان احملاسبة

النائب األول :تسليح وتجهيز الجيش
لمواكبة التطور العالمي
�أك���د النائب الأول لرئي�س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر الدفاع ال�شيخ نا�رص
ال�صباح �أهمية جتهيز اجلي�ش الكويتي
وت�سليحهباملعداتالع�سكريةوالتدرب
عليها يف قواته الثالث مبا ي�سهم يف
تطويره ملواكبة التقدم والتطور الذي
و�صلت �إليه اجليو�ش يف العامل.
جاء ذلك يف بيان �صحايف �صادر عن مديرية
التوجيه املعنوي والعالقات العامة
باجلي�ش الكويتي عقب اجتماع ال�شيخ
نا�رص ال�صباح برئي�س الأرك��ان العامة
للجي�ش الفريق الركن حممد اخل�رض ووكيل
وزارة الدفاع ال�شيخ �أحمد املن�صور ونائب
رئي�س الأرك��ان العامة للجي�ش الفريق
الركن عبدالله النواف ملناق�شة اخلطط
امل�ستقبلية وا�سرتاتيجيات الت�سليح
وال�صيانة للجي�ش الكويتي.
وق��د ح�رض االجتماع �أع�ضاء جمل�س
ال��دف��اع الع�سكري و�أع�ضاء الهيئة
املالية بالوزارة.

• الشيخ ناصر الصباح خالل اجتماعه مع قيادات اجليش

الرئيس العراقي يدعو دول
المنطقة لمواجهة اإلرهاب

• برهم صالح

�أكد الرئي�س العراقي برهم �صالح ان
االم��ن امل�شرتك بني العراق وايران
ودول املنطقة يتطلب امل��زي��د من
التعاون من اجل الت�صدي لالرهاب
والفكر املتطرف ،معرب ًا عن ا�ستعداد
بالده لت�صبح ملتقى لدول املنطقة لكي
تتفاهم وتتعاون لإنهاء �أي نزاعات
وتناحرات �أملت بال�رشق الأو�سط.
وقال �صالح يف م�ؤمتر �صحايف م�شرتك
مع الرئي�س االيراين ح�سن روحاين،
ال���ذي ي���زور ب��غ��داد ،ان االنت�صار
ال��ذي حققه ال��ع��راق يف حربه �ضد
االره��اب يعد هاما وكبريا لكنه غري
م�ستكمل ,م�شري ًا �إل��ى ان ا�ستئ�صال
الفكر املنحرف والتطرف يتطلب جهدا
وتعاونا اقليميا اكرث وم�ستدام ًا.

مجلس الوزراء:
االستجواب يجب
أن يكون في إطار
الشرعية الدستورية

غالبيتهم من األطفال والنساء والعائالت الهاربة من مناطق اإلرهاب

التحالف األميركي يرتكب مجزرة

محليات 5

ويقتل  50شخص ًا في دير الزور

ارتكب التحالف الدويل الذي تقوده
وا�شنطن جمزرة جديدة بحق املدنيني
ال�سوريني ،حيث قتل �أك�ثر من 50
�شخ�ص ًا غالبيتهم من الأطفال والن�ساء
يف خميم الباغوز بريف دير الزور
ال�شمايل.
و�أف���ادت م�صادر حملية ب���أن طريان
«التحالف الدويل» ا�ستهدف خميما يف
قرية الباغوز ،يف حني بد�أت قوات
�سورية الدميقراطية «ق�سد» الهجوم
على جيب «التنظيمات الإرهابية»
�رشقي �سورية.
ولفتت �إلى �أن العدوان ا�ستهدف ع�رشات
العائالت الهاربة من مناطق انت�شار
الإرهابيني يف املخيم ،مو�ضحة �أن
عدد ال�شهداء مر�شح لالرتفاع ب�سبب
احلالة احلرجة للعديد من اجلرحى
الذين �أ�صيبوا جراء العدوان.

رئيس المركزي األميركي:

ترامب ال يمتلك صالحيات إقالتي
قال رئي�س االحتياطي الفيدرايل االمريكي جريوم باول« :ان الرئي�س ترامب
ال ميكنه اقالتي من من�صبي» ,و�أ�ضاف باول« :ان القانون وا�ضح لدي والية
مدتها � 4سنوات وانني اعتزم ان �أ�ؤديها بالكامل» .ومع ذلك رف�ض باول
انتقاد ترامب او الكالم عن املحادثات اخلا�صة بينهما قائ ًال« :احاول عدم
التعليق على الرئي�س وال اعتقد
�رصاحة ان من املنا�سب يل ان
اعلق على الرئي�س او على اي
م�س�ؤول �آخر».
وتعقد جلنة ال�سوق املفتوح
مب��ج��ل�����س االح��ت��ي��اط��ي
ال���ف���ي���درايل االم�يرك��ي
اجتماعها املقبل يومي
ال��ث�لاث��اء واالرب��ع��اء
 19و 20مار�س احلايل
مل��راج��ع��ة ا�سعار
الفائدة.
• دونالد ترامب

• جيروم باول

«اإلطفاء» احتفلت
بتخريج الدفعة الثانية
من طالبات دورة رقيب
مفتش وقاية

الروضان :للقطاع
الخاص دور مهم
في تحسين بيئة
األعمال المحلية
• آثار القصف على دير الزور
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مصر تقضي على  46إرهابي ًا

�أعلن اجلي�ش امل�رصي الق�ضاء على � 46إرهابي ًا يف تبادل لإطالق النار
بنطاق �شمال وو�سط �سيناء� ،إ�ضافة �إلى �ضبط � 100آخرين.وقال اجلي�ش
�إنه مت تدمري والتحفظ على � 17سيارة ت�ستخدمها العنا�رص الإرهابية
و 14دراجة نارية بدون لوحات معدنية خالل �أعمال التم�شيط واملداهمة.

استشهاد فلسطيني بغزة
يرفع العدد لـ270
ا�ست�شهد �شاب فل�سطيني ،مت�أثرا
بجراحه التي �أ�صيب بها ،ال�شهر
امل��ا���ض��ي ،ب��ر���ص��ا���ص االح��ت�لال
الإ��سرائ��ي��ل��ي خ�ل�ال م�����ش��ارك��ت��ه يف
م�سريات العودة �رشق قطاع غزة.
وقالت وزارة ال�صحة يف غ��زة ،يف
بيان لها� ،إن ال�شاب ب�سام �صايف
« 22عاما» ا�ست�شهد مت�أثرا بجراحه

ال��ت��ي �أ���ص��ي��ب ب��ه��ا يف  22فرباير
امل���ا����ض���ي ،م���ن ق����وات االح��ت�لال
الإ�رسائيلي �رشق خان يون�س.
وبا�ست�شهاد �صايف يرتفع عدد ال�شهداء
الفل�سطينيني يف قطاع غزة منذ انطالق
م�سريات العودة نهاية مار�س 2018
�إلى  ،270بينهم  11توا�صل �سلطات
االحتالل احتجاز جثثهم.

«كيبيك» :ننفذ
 3من أضخم مشاريع
القطاع النفطي
بقيمة  27مليار دوالر

اقتصاد 7

ثلث أسلحة العالم  ...أميركية

 %75من صادرات السالح
لمنطقة الشرق األوسط
�صدر
عززت الواليات املتحدة مكانتها ك�أكرب ُم ّ
وردت �أك�ثر من
للأ�سلحة يف العامل ،بعد �أن ّ
ثلث الأ�سلحة العاملية خالل ال�سنوات اخلم�س
امل��ا���ض��ي��ة ،ل��ت���أت��ي يف ���ص��دارة �أك�ب�ر خم�سة
م�صدرين ،قبل رو�سيا وفرن�سا و�أملانيا وال�صني،
ح�سب تقرير معهد «�ستوكهومل لأبحاث ال�سالم
العاملية» «�سيربي».
و�أظهرت البيانات اجلديدة التي ن�رشها املعهد يف
تقريره ال�سنوي لعام � 2018أن حجم عمليات نقل
الأ�سلحة خالل الفرتة بني عامي  2014و،2018
زاد بن�سبة  %7.8مقارنة بالفرتة بني عامي
 2009و ،2013و %23مقارنة بالفرتة بني عامي

 2004و.2008
و�شكلت الدول اخلم�س الأولى جمتمعة  %75من
�إجمايل حجم ال�صادرات خالل الفرتة بني عامي
 2014و ،2018حيث زاد تدفق الأ�سلحة �إلى منطقة
ال�رشق الأو�سط ،يف حني انخف�ضت التدفقات �إلى
جميع املناطق الأخرى.
ووفقا للتقرير ،زادت �صادرات الواليات املتحدة
من الأ�سلحة بن�سبة  %29خالل الفرتة بني عامي
 2009و 2013وعامي  2014و ،2018وارتفعت
ح�صة الواليات املتحدة من �إجمايل ال�صادرات
العاملية م��ن � %30إل��ى  ،%36كما ج��اء يف
انفوغرافيك رو�سيا اليوم.

مانشستر سيتي
يخشى غدر شالكه
في دوري أبطال
أوروبا
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