غري خم�ص�ص للبيع

أمثال

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

بوأحمد :سألت أخوي بومحمد قلت له:

من جد وجد

وين رايح منت راضي توقف ،ثقتك بنفسك

األربعاء

ومن زرع حصد

وأمنياتك كبيرة جداً ،ومشوارك خطر.

فضحك بومحمد وقال :نحن في الكويت،

العدد ()3674

بلد يشجع أهل الطموح واألمنيات
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ترامب يسعى لالعتراف بسيادة االحتالل على الجوالن

لبنان :إسرائيل تعرقل ترسيم الحدود البحرية
�أكد الرئي�س اللبناين مي�شال عون
ان لبنان «ال يزال يواجه معار�ضة
ا��سرائ��ي��ل��ي��ة ل�تر���س��ي��م احل���دود
البحرية يف املنطقة االقت�صادية
اخلال�صة رغم االقرتاحات التي
قدمت يف هذا االجتاه».
وقالت الرئا�سة اللبنانية يف
بيان ان الرئي�س عون دعا خالل
ا�ستقباله وكيل الأم�ي�ن العام
للأمم املتحدة لعمليات ال�سالم
ج��ان بيار الك��روا ال��ى ��ضرورة
وق��ف االنتهاكات اال�رسائيلية
لل�سيادة اللبنانية يف الرب
والبحر واجلو.

وثمن التعاون الوثيق القائم
بني اجلي�ش اللبناين وقوة الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف جنوب لبنان
«يونيفيل» الذي ي�ساهم يف تعزيز
االم���ن واال���س��ت��ق��رار يف املنطقة
احلدودية.
بدوره ابرز امل�س�ؤول الأممي �أهمية
التعاون بني ال�سلطات اللبنانية
وق��وات االمم املتحدة يف جنوب
لبنان وال��ذي «اف�ضى الى ابقاء
الو�ضع هادئ ًا يف اجلنوب على
الرغم من وجود بع�ض الق�ضايا
العالقة».
من ناحية �أخ��رى �أك��دت م�صادر

�إعالمية �أن �إدارة الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب� ،ستعرتف بال�سيادة
الإ�رسائيلية على ه�ضبة اجلوالن
ال�سورية خ�لال زي��ارة نتنياهو
لوا�شنطن نهاية ال�شهر احلايل،
كدعم �سيا�سي لنتنياهو يف حملته
االنتخابية يف االنتخابات التي
�ستجرى يف �أبريل املقبل.
ونقلت القناة العا�رشة العربية عن
م�س�ؤولني من حتالف كحول لفان،
قالوا «�إن��ه��م يتوقعون اعرتاف
ترامب بال�سيادة الإ�رسائيلية على
اجل��والن ،وذل��ك بهدف م�ساعدة
نتنياهو يف االنتخابات».

وزير الخارجية بحث
والزياني االستحقاقات
المقبلة لـ«مجلس
التعاون»

محليات 5

استشهاد فلسطيني بالرصاص اإلسرائيلي في الخليل

االحتالل أغلق أبواب «األقصى»
واعتدى على المصلين
�أغلقت قوات االحتالل الإ�رسائيلي بعد ظهر �أم�س
�أبواب امل�سجد الأق�صى ،كما اعتدت على امل�صلني
بال�رضب واعتقلت �أربعة منهم.
وقال �شهود عيان ان قوات االحتالل اقتحمت باحات
الأق�صى واعتدت على امل�صلني بال�رضب من بينهم
ن�ساء و�أطفال و�شيوخ.
و�أ�ضافوا ان قوات االحتالل قامت باعتقال �أربعة
من امل�صلني بينهم �سيدتان و�سط حالة من التوتر
ت�سود باحات الأق�صى.
�إلى ذلك� ،أعلنت وزارة ال�صحة الفل�سطينية� ،أم�س،
ا�ست�شهاد ال�شاب يا�رس فوزي ال�شويكي  27عام ًا
بر�صا�ص قوات االحتالل الإ�رسائيلي ،يف منطقة واد
احل�صني �رشق مدينة اخلليل ،بزعم حماولته تنفيذ

أشاد بالعمل اإلنساني الرائد للجمعيات الخيرية في البالد

عملية طعن.
وفتحت قوات االحتالل النار �صوب ال�شاب الذي مل
تعرف هويته حتى اللحظة ،بالقرب من منطقة واد
احل�صني ،بالقرب من م�ستوطنة كريات �أربع� ،رشق
اخلليل ،ما �أدى ال�ست�شهاده.
وتركت قوات االحتالل ال�شاب ينزف على الأر�ض
حتى ا�ست�شهد ،حيث منعت طواقم اال�سعاف من
الو�صول �إليه.
من جانبه ،زعم جي�ش االحتالل «�أن فل�سطيني ًا قتل
بر�صا�صه بعد �أن حاول تنفيذ عملية طعن بالقرب
من موقع للجي�ش اال�رسائيلي يف مدينة اخلليل
بال�ضفة الغربية» ،وذلك بح�سب �صحيفة «ه�آرت�س»
الإ�رسائيلية.

األمير :أهل الكويت جبلوا على عمل الخير والعطاء
�أ�شاد �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح الأحمد،
بالإجناز املتميز الذي حققه احلائزون على جائزة و�شاح
الكويت للب�صمة ،من قبل جمعية ملتقى الكويت اخلريي.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال �سموه �أم�����س ،وزي��ر ال�ش�ؤون
االجتماعية �سعد اخل��راز وممثلي جمل�س ادارة اجلمعية
والفائزين بالو�شاح ،حيث �أ�شاد �سموه بالعمل االن�ساين
الرائد للجمعيات اخلريية الكويتية وباملبادرات الكرمية
عرب م�ساهماتهم الرائدة يف املجال اخلريي ،جم�سدين بذلك

بعد نحو ثماني سنوات من الصراع

الجزائر :تظاهرات
رافضة لتمديد فترة

وكالتان أوروبيتان تدعوان لتقديم المزيد

بوتفليقة

من التمويل لمساعدة السوريين

وج��������اءت دع����وة
دع�����ت وك���ال���ت���ان
«�أوك�����������س�����ف�����ام»
�أوروبيتان معنيتان
و«امل�����ج�����ل�����������س
ب���امل�������س���اع���دات
ال������دمن������ارك������ي
الإن���������س����ان����ي����ة
ل�لاج��ئ�ين» �ضمن
احلكومات واجلهات
ت����ق����ري����ر ج���دي���د
املانحة �إلى تقدمي
ن�رشته املنظمتان
املزيد من التمويل
الأغ��اث��ي��ت��ان قبيل
مل�ساعدة ال�سوريني
• م�ؤمتر بروك�سل ...دعم م�ستقبل �سورية واملنطقة
ان����ط��ل�اق م����ؤمت���ر
على التعايف بعد
بروك�سل الثالث ملناق�شة م�ستقبل �سورية والإقليم يف
نحو ثماين �سنوات من ال�رصاع.
وقالت وكالتا منظمة «�أوك�سفام» و«املجل�س الدمناركي وقت الحق �أم�س.
لالجئني» «�إن ال�سوريني بحاجة �إل��ى �إع��ادة بناء و�أ�شار التقرير �إلى �أن �أكرث من  % 80من ال�سكان يف
حياتهم» داعيتني احلكومة ال�سورية �إل��ى ال�سماح �سورية يعي�شون حتت خط الفقر و�أن مدر�سة واحدة
للمنظمات الإن�سانية بالو�صول �إلى جميع املحتاجني على الأقل من بني كل ثالث مدار�س مت�رضرة �أو مدمرة
و�أن �أكرث من مليوين طفل خارج الدرا�سة.
للم�ساعدة يف جميع �أنحاء البالد.

الصين تعمل على زيادة احتياطيات الذهب

لتقليص االعتماد على الدوالر األميركي
توا�صل ال�صني ،ثاين �أكرب اقت�صاد يف العامل ،العمل على
زي��ادة احتياطيات الذهب ،وذلك يف �إط��ار ا�سرتاتيجية
تهدف لتقلي�ص االعتماد على الدوالر الأمريكي.
و�أظهرت البيانات �أن بنك ال�شعب ال�صيني «املركزي
ال�صيني» قام يف فرباير املا�ضي ولل�شهر الثالث على
التوايل بزيادة احتياطياته من املعدن النفي�س لت�صل �إلى
 1874طنا �أو  60.26مليون �أون�صة.
ووفقا للبيانات فقد �أ�ضاف املركزي ال�صيني نحو  32طنا
من الذهب �إلى خزائنه خالل الأ�شهر الثالثة املا�ضية،

منها � 10أطنان قام ب�رشائها خالل فرباير املا�ضي.
وقبل �شهر دي�سمرب املا�ضي ،مل يعلن املركزي ال�صيني
لأكرث من عامني عن �أي زيادة يف احتياطيات الذهب ،حيث
ظلت الأرق��ام الر�سمية دون تغيري من �أكتوبر � 2016إلى
نوفمرب .2018
وتعليق ًا على �إقبال بكني على �رشاء الذهب ،قال حمللون� :إن
ال�صني ،التي حتتل املرتبة ال�ساد�سة عاملي ًا باحتياطيات
الذهب ،ت�سعى �إلى «تنويع احتياطياتها» بعيد ًا عن العملة
الأمريكية.

�أعلن الرئي�س اجلزائري ،ت�أجيل
االنتخابات الرئا�سية ،وت�شكيل
�سماها ندوة وطنية من �أجل
ما ّ
احل��وار ،و�أف��اد م�صدر حكومي
مطلع� ،أم�س� ،أن الدبلوما�سي
اجلزائري املخ�رضم ،الأخ�رض
الإبراهيمي� ،سري�أ�س امل�ؤمتر
الوطني اجلامع ال��ذي اقرتحه
بوتفليقة.
و�أ���ض��اف امل�صدر �أن امل�ؤمتر
اجلزائري �سي�ضم �أي�ض ًا ممثلني
للمتظاهرين وجميلة بوحريد
وزهرة ظريف بيطاط والأخ�رض
بورقعة.

«الصحة» تحقق
في عرقلة سير العمل
بـ «المجلس الطبي»

�شكلت وزارة ال�صحة ،جلنة
حتقيق فنية متخ�ص�صة للوقوف
على مالب�سات م�ضمون كتاب مت
تداوله عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي حول ق�ضايا تتعلق
ب�سعي البع�ض لعرقلة �آلية �سري
عمل امل�س�ؤولني يف املجل�س
الطبي العام يف اداء واجباتهم
الوظيفية املناطة بهم بالوجه
املطلوب وفق القانون.
و�أك���دت �أن��ه��ا ل��ن تتوانى فور
انتهاء جلنة التحقيق يف اتخاذ
كل االج��راءات القانونية التي
من �ش�أنها �إعادة نظام العمل �إلى
(�ص)4
م�ساره ال�صحيح.

�أعلنت قوة حماية وت�أمني �رست
«حالة النفري والطوارئ» وا�ستدعاء
«كافة وحداتها االحتياطية» يف
ظل تقدم قوات «اجلي�ش الوطني
الليبي» بقيادة امل�شري خليفة
حفرت ،نحو املدينة.
وقالت القوة ،يف بيان �إنها «تعلن
حالة النفري والطوارئ وت�ستدعي
ك���اف���ة وح���دات���ه���ا الع�سكرية
االحتياطية على خلفية تقدم قوات
تابعة لعملية ال��ك��رام��ة جنوب
مدينة �رست».
و�أ�ضافت القوة �أنها «قامت بت�سيري
دوري����ات  90ك��م ج��ن��وب و��شرق

الركائز الأ�صيلة واملبادئ ال�سامية التي جبل عليها اهل
الكويت منذ القدم وتوارثتها االجيال و�شغفهم بامل�سارعة
لعمل اخلري والعطاء.
من جهة �أخ��رى ،ي�شمل �صاحب ال�سمو برعایته وح�ضوره
احلفل اخلتامي للم�رشوع الوطني لل�شباب «الكویت تفخر»،
وذلك يف متام ال�ساعة العا�رشة والن�صف من �صباح الیوم،
بقاعة التحریر يف ق�رص بیان.

محليات 2

�ص3

ستصل إلى  3.5مليارات قدم مكعبة في 2031

الكويت تنتج  1.9مليار قدم
من الغاز
�أك��د وزي��ر النفط وزي��ر الكهرباء
وامل��اء د.خالد الفا�ضل �أن انتاج
الكويت الآن م��ن �صناعة الغاز
الكويتية و�صل �إلى  1.9مليار قدم
مكعبة قيا�سية ،م�ؤكد ًا انه �سي�صل
�إلىحدوده الق�صوى عام 2032/2031
ومبا يقدر بـ 3.5مليارات قدم مكعبة
قيا�سية يف اليوم.
ولفت �إلى �أنه وطبق ًا لآخر التوقعات
ف��إن��ه م��ن امل ��أم��ول تو�سيع تطور
الغاز ب�شكل كبري لت�صل احلقول
اجلورا�سية يف �شمال الكويت �إلى
كامل طاقتها الإنتاجية من الغاز
�إلى  3مليارات قدم مكعبة بحلول
.2024/2023
وا����ض���اف« :ع��ل��م��ا ب����أن م�رشوعا

عمالقا لبناء مرافق ال�سترياد الغاز
الطبيعي امل�سال يف منطقة الزور
�سريى النور عام  2022ويت�ضمن
هذا امل�رشوع الذي تبلغ قيمته 2.9
مليار دوالر  8خزانات ت�صل قدرتها
التخزينية ال�صافية �إلى � 225ألف
م 3ومعدل ت�رصيف ي�صل �إلى 3.000
مليارات وح��دة حرارية بريطانية
باليوم».وافاد ب�أنه قد وقع االختيار
على الغاز الطبيعي امل�سال ليكون
م�صدرا حمليا رئي�سيا للوقود يف
الكويت كونه ي�شكل «حالة تناغم
وان�سجام ما بني الطاقة والبيئة»
وذلك نظرا جلدواه االقت�صادية من
ناحية وم��ن ناحية �أخ���رى لأث��ره
النظيف على البيئة.

تغريدات ترامب أطاحت بإنتاج «أوبك»
لخدمة النفط الصخري

قال الأمني العام ملنظمة �أوبك حممد باركيندو خالل م�ؤمتر للطاقة يف
هيو�سنت �إن �رشكات النفط ال�صخري الأمريكية ا�ستفادت من جهود «�أوبك»
وحلفائها خلف�ض الإنتاج والتي دعمت الأ�سعار ،ال�سيما �أن تغريدات ترامب
�ساهمت يف انخفا�ض انتاج «�أوب��ك» و�ساهمت يف ارتفاع النفط ال�صخري
الأمريكي.
جاءت ت�رصيحات باركيندو قبل اجتماع «�أوبك» مع منتجي النفط الأمريكيني
للعام الثالث على التوايل يف م�ؤمتر �أ�سبوع �سريا الذي تنظمه �آي�.إت�ش�.إ�س
ماركت ،بيد �أن لقاء هذا العام مل َ
يلق القدر نف�سه من االهتمام الذي حظي
به يف ال�سابق.
و�أ�ضاف «ان �إعادة التوازن ل�سوق النفط العاملية «عمل جارٍ » وان �ضبط
الإمدادات �سيتوا�صل خالل .»2019
وزاد �إنتاج الواليات املتحدة مع حترك �أوبك لتقييد الإم��دادات من �أجل
الإبقاء على الأ�سعار مرتفعة.

العجمي« :الكويتية»
خصصت فريق ًا
لتسهيل إجراءات
سفر الحجاج

اقتصاد 9

بورصة الكويت
أنهت تعامالتها
في المنطقة الخضراء

اقتصاد 6

األمم المتحدة 22 :قتي ًال من األطفال والنساء

ليبيا :قوة حماية سرت
تساند جيش حفتر

املدينة» ،م�شددة على «�أنها ملتزمة
مبواقعها املكلفة بت�أمينها».
واع��ت�برت �أن م��ا تقوم ب��ه قوات
الكرامة «العملية التي تنفذها
منذ العام  2014القوات املوالية
حلفرت قائلة �إنها �ضد امل�سلحني
املتطرفني» ا�ستفزاز للقوة لأكرث
م��ن م��رة وه��و مرفو�ض متاما،
واعدة« :لن نقف موقف املتفرج».
و�أكدت قوة حماية وت�أمني �رست:
�أن «�أي حماولة اعتداء على املدينة
هو مبثابة �إع�لان ح��رب �ستكون
عواقبها كارثية ،ونحن م�ستعدون
لها».

الغنيم :قلقون إزاء
استمرار االعتداء على
المدنيين في سورية

في كشر بمحافظة حجة اليمنية

• �إحدى ال�سيدات امل�صابات

قالت الأم��م املتحدة �إن  22طفال
وام�����ر�أة ق��ت��ل��وا يف م��دي��ري��ة ك�رش
مبحافظة حجة �شمال غربي اليمن.
و�أو�ضح بيان ملكتب تن�سيق ال�ش�ؤون
الإن�سانية يف اليمن� ،أن التقارير
الواردة من حمافظة حجة ت�شري �إلى
مقتل ع�رشات املدنيني جراء �رضبات
على منازل يف منطقة ك�رش خالل
اليومني املا�ضيني.
و�أ���ض��اف ال��ب��ي��ان« :م�����ص��ادر طبية
ذك��رت �أن � 22شخ�صا قتلوا  ،هم
" 12طفال و 10ن�ساء ،فيما �أ�صيب نحو
� 30شخ�ص ًا ،بينهم  14طف ًال ترتاوح

�أعمارهم بني �سنة و 18عام ًا».
وبح�سب البيان ،فقد مت �إر�سال
العديد من الأطفال امل�صابني �إلى
امل�ست�شفيات يف منطقة عب�س حجة
ويف �صنعاء لتلقي العالج.
وقالت املن�سقة الأممية يف اليمن
ليز غراند� ،إنه من املثري للغ�ضب
�أن ي�ستمر موت مدنيني �أبرياء يف
�رصاع ميكن حله.
و�أ���ض��اف��ت« :نحن نبذل ك��ل م��ا يف
و�سعنا للو�صول �إل��ى الأ�شخا�ص
الذين يحتاجون �إلى امل�ساعدة يف
حجة ويف جميع �أنحاء البالد».

ليفربول والبايرن
في موقعة تكسير
عظام بدوري
أبطال أوروبا
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