غري خم�ص�ص للبيع

أمثال
من استعجل الشيء قبل أوانه
عوقب بحرمانه

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

بوأحمد :أخوي بومحمد ،شايف الوضع
شنو رأيك؟
بومحمد :لألسف الوضع ضبابي والناس
على عجلة من أمرهم ،في منطقة تكثر فيها
الحفر والضباب فال يستطيع اإلنسان أن يرى
أمامه بوضوح ،فكلما طلع من حفرة وقع في
حفرة ...اهلل يستر.
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العدد ()3675
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سموه أعلن إنشاء مركز الكويت لالبتكار الوطني الحتضان الشباب

األمير :التطورات التكنولوجية تتطلب تطوير نظامنا التعليمي
• حافظوا على وحدة وطنكم وكونوا السد المنيع أمام من يحاول أن يفرق بيننا
• كونوا في طليعة هذه المسيرة ببذل الجهد والعطاء وسخروا طاقاتكم اإلبداعية

�أعلن �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد،
�إن�شاء «مركز الكويت لالبتكار الوطني» لدعم
واحت�ضان ورعاية ال�شباب من ذوي االبتكارات
واالخرتاعات البناءة لتحويلها �إلى م�شاريع
اقت�صادية ومتكينهم من امل�ساهمة يف قيادة
م�سرية التنمية لتحقيق الر�ؤية امل�ستقبلية
.2035
وقال �سموه يف احلفل اخلتامي للم�رشوع الوطني
لل�شباب «الكويت تفخر» ،بح�ضور �سمو ويل
العهد ال�شيخ ن��واف الأحمد ،ورئي�س جمل�س
الوزراء �سمو ال�شيخ جابر املبارك �إن التطورات
الهائلة وال�رسيعة يف جم��االت التكنولوجيا
والعلوم واالبتكار وبروز ن�شاطات اقت�صادية
جديدة ذات قيمة م�ضافة عالية قائمة عليها،
تتطلب منا اال�ستجابة ال�رسيعة ملواكبة هذه
التطورات من خالل تطوير نظامنا التعليمي
وتكري�س الثقافة العلمية والإبداع واالبتكار.
وخاطب �سموه �أبناءه قائ ًال« :ي�سعدين اللقاء بكم
حتت �شعار «الكويت تفخر» وذلك لالحتفال مبا
حققتموه من �إجنازات رائعة يف جماالت متعددة
�سعيتم فيها �إل��ى رفع مكانة وطنكم الكويت
عالي ًا ،وان هذه الإجنازات املتميزة قد جاءت
ا�ستجابة منكم لدعوتي لكم قبل �سبع �سنوات
بتقدمي تو�صياتكم واقرتاحاتكم وامل�شاركة يف
قيادة م�سرية النه�ضة من خالل امل�رشوع الوطني
«الكويت ت�سمع» وقد طلبت من احلكومة حينذاك
العمل على درا�سة وتنفيذ ما ميكن من هذه
التو�صيات لتلبية طموحاتكم وتطلعاتكم».
وتابع �سموه�« :أو�صيكم بالعمل على اال�ستمرار
يف امل�ساهمة يف م�سرية بناء الوطن و�أن تكونوا
يف طليعة هذه امل�سرية.
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دول خليجية وعربية تحظر

في أجوائها

حظرت الكويت وم�رص ولبنان والبحرين والعراق وتركيا
حتليق الطائرات من طراز «بوينغ  737ماك�س  »8يف �أجوائها
بعد حادثة �سقوط الطائرة الإثيوبية املنكوبة.
وقالت هيئة الطريان امل��دين امل�رصية �إنها اتخذت قرارا
احرتازيا مبنع عبور وهبوط و�إقالع طائرات «بوينغ  737ماك�س
 »8يف الأج��واء واملطارات امل�رصية ،وذلك يف �أعقاب �سقوط
طائرة ركاب �إثيوبية من هذا الطراز يوم الأحد املا�ضي.
و�أ�ضافت الهيئة �أن �رشكة م�رص للطريان ،الناقل الوطني،
ال متتلك هذا الطراز من الطائرات ،وال ي�أتي �ضمن خططها
امل�ستقبلية لتطوير �أ�سطولها اجلوي ،وتابعت �أنه ال يوجد
�أي طائرة م�سجلة من هذا الطراز يف ال�سجل امل�رصي للطائرات
لدى �أي من ال�رشكات امل�رصية.كذلك �أ�صدر املدير العام
للطريان امل��دين اللبناين حممد �شهاب الدين تعميما مينع
مبوجبه طائرات «بوينغ  737ماك�س  »8من الهبوط يف مطار
رفيق احلريري الدويل� ،أو التحليق يف الأجواء اللبنانية.
• �سمو الأمري يف مل�سة �أبوية لإحدى ذوات االحتياجات اخلا�صة

«األوروبي» يدرج اإلمارات
في القائمة السوداء

االنباء االماراتية قرار االحتاد الأوروب��ي الذي
�أدرجها على القائمة ال�سوداء للمالذات ال�رضيبية
واعربت عن �أ�سفها ل�صدوره.
وا�شارت �إلى انها قدمت لربوك�سل جدوال زمنيا
مف�صال ب�ش�أن �سل�سلة االجراءات التي مت تنفيذها
يف هذا املجال.

جمعيات فلسطينية تنظم حمالت للتبرع بالدم

االحتالل اإلسرائيلي اعتقل  51فلسطيني ًا

• ع�رشات اجلرحي الفل�سطينيني �أثناء م�شاركتهم بحمالت للتربع بالدم

اعلن ن��ادي الأ�سري الفل�سطيني �أم�س
ان قوات االحتالل الإ�رسائيلي اعتقلت
 51فل�سطينيا من ال�ضفة الغربية يف
غ�ضون � 24ساعة ،م�شريا �إلى �أن بينهم
�أطفاال وامر�أة من اخلليل.
و�أ�ضاف النادي يف بيان �صحايف �أن
قوات االحتالل اعتقلت  19فل�سطينيا
مبدينة القد�س بينهم �سبعة فتية
تراوحت �أعمارهم بني  14و 18عاما
مو�ضحا ان��ه مت الإف����راج الح��ق��ا عن
غالبيتهم ب����شروط ,فيما ال ت��زال
جمموعة منهم تنتظر املحاكمة.
م��ن ج��ه��ة �آخ����رى ن��ظ��م��ت جمعيات
وم�ؤ�س�سات طبية �أم�س حمالت تربع
بالدم ل�صالح اجلرحى الفل�سطينيني
يف غزة وذلك مبنا�سبة «يوم اجلريح
الفل�سطيني» الذي ي�صادف الثالث ع�رش
من مار�س كل عام.
وقال مدير العالقات العامة يف جمعية
«الأي��دي الرحيمة لرعاية اجلرحى»
�سامي لبد ان حملة ال��ت�برع بالدم
ل�صالح اجل��رح��ى تزامنت م��ع «يوم
اجلريح الفل�سطيني» باعتباره «يوما
وطنيا ووف���اء لت�ضحيات ون�ضال
اجلرحى الفل�سطينيني الذين �ضحوا
بدمائهم و�أج�سادهم من �أجل الوطن».

«األزهر» للغرب :تعاملوا بحرفية
مع اإلرهابيين العائدين
دع��ا مر�صد الأزه��ر ال�رشيف ،ال��دول الغربية ،ويف
مقدمتها كندا ،للتعامل ِ
بح َرفية مع ملف العائدين من
�صفوف التنظيم الإرهابي لبالدهم ،و�شدد على �أهمية
هذا امللف ال�شائك الذي ينذر بخطرٍ داهم ميكنُ �أن يفتك
ببلدانِ ه�ؤالء العائدين يف حالة �إ�ساءة التعامل مع هذه
الق�ضية.
ُ
عودة
و�أكد �أن ذلك ي�أتي يف �إطار متابعة الأزهر لق�ضية
املن�ضمني الغربيني ل�صفوف االرهابيني �إلى بالدِ ِهم،
والقلق الغربي من تلك «القنابل املوقوتة» التي يمُ كن

محليات 2

طيران «بوينغ  737ماكس »8

للتهرب من الضرائب وغسيل األموال

�أدرج االحتاد الأوروبي االمارات العربية املتحدة
يف قائمته ال�سوداء للمالذات ال�رضيبية ,وقد
�صدرت ه��ذه القائمة للمرة الأول���ى يف العام
 2017بعد �سل�سلة من الف�ضائح اهمها التهرب من
ال�رضائب وغ�سيل الأموال.
وق��د انتقدت الإم���ارات يف بيان ن�رشته وكالة

وزير الخارجية
إلى بلجيكا لترؤس
وفد الكويت بمؤتمر
بروكسل لدعم سورية

�أن تنفجر يف �أي وقت ويف �أي مكان.
وتابعت وحدة الر�صد � َّأن «كندا» تواجه حتدي َا كبري ًا،
ب�ش�أن العودة املحتملة للرعايا الكنديني يف �صفوف
«التنظيمات الإره��اب��ي��ة» واملحتجزين يف ال�سجون
ال�سورية ،وب�ش�أن ق�ضية املواطنة الكندية.
و�أ�شار املر�صد �إلى �رضورة �أن ي�ؤخذ هذا الأمر بعني
االعتبار :فالعائدون� ،سواء كانوا رج��ا ًال �أم ن�ساء،
ُي َ�ش ِّكلون خطرا �أكرب من كونهم متطرفني ،فهم متع�صبون،
وجنود بربريون ،ومقاتلون متعط�شون ل�سفك الدماء.

حصة الصباح :ملتقى
«أتمنى» يستعرض
 20تجربة تربوية
ملهمة في تنمية
المنظومة التعليمية

محليات 5

جهودها واضحة في مساعي تسوية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

االتحاد األوروبي يشيد بدور الكويت
في استقرار المنطقة

• فيديريكا موغرييني

�أعربت املمثلة العليا لل�سيا�سة اخلارجية
والأمنية باالحتاد الأوروب���ي فيديريكا
موغرييني ع��ن �شكرها للكويت على
الدور الذي لعبته للم�ساهمة يف ا�ستقرار
املنطقة.
وقالت موغرييني يف كلمة خالل جل�سة
ملجل�س االم��ن ح��ول التعاون بني الأمم
املتحدة واالحت��اد االوروب��ي« :ال ي�سعني
�سوى الإع���راب ع��ن �شكري ب�شكل كاف
للكويت على الدور الذي تلعبه يف ار�ساء
اال�ستقرار وال�سالم يف املنطقة».

العاهل األردني
يحذر من التصعيد
اإلسرائيلي في القدس

حذر العاهل الأردين ،امللك عبدالله
ال���ث���اين ،م��ن ت��ب��ع��ات الت�صعيد
الإ�رسائيلي يف القد�س على خلفية
�إغ�ل�اق �إ��سرائ��ي��ل �أب���واب امل�سجد
الأق�صى ج��راء ح��ادث ح��رق غرفة
ال�رشطة التابعة له.
و�أكد امللك عبدالله ،خالل لقاء مع
وفد من �أع�ضاء الكونغر�س ،يف �إطار
زيارة عمل ر�سمية بد�أها للواليات
امل��ت��ح��دة� ،أن���ه «ال ب��دي��ل ع��ن حل
الدولتني لإنهاء ال�رصاع الفل�سطيني
الإ�رسائيلي».
و�شدد العاهل الأردين ،على �أنه
«ال �أمن وال ا�ستقرار يف املنطقة من
دون التو�صل �إل��ى ال�سالم العادل
وال�شامل الذي ي�ضمن �إقامة الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها
القد�س ال�رشقية».

و�أ���ش��ارت ال��ى جهود الكويت ب��دءا من
م�ساعي ت�سوية ال�رصاع الفل�سطيني -
الإ�رسائيلي من خالل حل الدولتني و�أن
تكون القد�س ال�رشقية عا�صمة لفل�سطني
بالإ�ضافة الى العمل امل�شرتك مع االحتاد
الأوروب��ي لتحقيق اال�ستقرار يف العراق
و�إعادة بنائه ،الفتة �إلى �أن التعاون يف
جمال امل�ؤمترات التي �ساهمنا فيها يظهر
انه ب�إمكان الكويت دائما االعتماد عليها
لي�س فقط للتربع ولكن اي�ضا بااللتزام
بتعهداتنا.

المؤشرات العامة
لسوق البورصة

اقتصاد 6

«الداخلية» :لم نصدر تعليمات
بضبط طالبي شهادات المديونية
كتب حم�سن الهيلم:

نفت وزارة الداخلية ما ورد من
مزاعم يف مقطع �صوتي على ل�سان
م��واط��ن��ة على م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي �أن هناك تعليمات بن�رش
رجال جهاز �أمن الدولة واالدارة
العامة للمباحث اجلنائية والإدارة
العامة لقوات الأمن اخلا�صة على
كافة �إدارات الت�أمينات االجتماعية

ل�ضبط واح�ضار �أي مدين يطلب
�شهادة مف�صلة للمديونية.
و�أ�ضافت ال��وزارة �أن ترويج وبث
تلك الأخ��ب��ار الكاذبة وامل�ضللة
م��رف��و���ض مت���ام��� ًا ،م����ؤك���دة �أن
امل�ؤ�س�سة الأمنية حتتفظ بحقها
يف اتخاذ الإج���راءات القانونية
امل��ق��ررة يف مثل ه��ذه احل��االت
التي تهدف �إل��ى �إث���ارة البلبلة
دون مربر.

سورية :منصة للتحكم في إعالنات
وسائل التواصل

الرباح« :الغرفة»
تنظم منتدى األعمال
األوروبي الخليجي

اقتصاد 7

قطر تسمح بتملك
الوافدين للعقارات

�أقر جمل�س الوزراء القطري� ،أم�س،
م����شروع ق���رار ي�سمح بتملك غري
القطريني للعقارات واالنتفاع بها.
ومبوجب ال��ق��رار ،واف��ق املجل�س
برئا�سة ال�شيخ عبدالله بن نا�رص،
على حت��دي��د امل��ن��اط��ق والأم��اك��ن
التي ي�سمح بتملك غري القطريني
للعقارات فيها.
وحدد القرار  10مناطق لتملك غري
القطريني للعقارات بها متلك ًا حر ًا،
و 16منطقة النتفاع غري القطريني
بالعقارات فيها مدة  99عام ًا.
ك��ذل��ك ت��ق��رر ال�سماح بتملك غري
القطريني للفلل ال�سكنية ،وللمحال
التجارية ،بالإ�ضافة �إلى منح الإقامة
لغري القطريني مالكي العقارات
�سواء بغر�ض ال�سكن �أو اال�ستثمار
طوال مدة متلك العقارات.
�ص12

• عدد من املهجرين العائدين من خميم الأزرق يف الأردن

�أعلنت م�ؤ�س�سة الإعالن احلكومية ال�سورية عن �إطالق من�صة �إلكرتونية
ت�ساعدها يف «التحكم بالإعالنات عرب الإنرتنت وتطبيقات الوات�ساب
والفي�سبوك»
وقال مدير امل�ؤ�س�سة� ،أمين الأخر�س� ،إن العمل على املن�صة يجري بالتعاون
مع جهات �أخرى وبالتن�سيق مع وزارة الإعالم ،مو�ضحا يف ت�رصيحات �أن
«تنظيم العمل الإعالين الإلكرتوين عرب مواقع التوا�صل �سيكون بناء على
املخرجات والأ�س�س التي يقوم عليها قانون الإعالم بعد �صدوره».
من جهة اخرى ,عادت ام�س دفعة جديدة من املهجرين من خميم االزرق يف
الأردن عرب معرب ن�صيب الى بلداتهم وقراهم التي حررها اجلي�ش ال�سوري
من االرهاب واعاد اليها الأمن واال�ستقرار وهو ما وفر بيئة لعودة �آالف
ال�سوريني الذين فروا من جرائم املجموعات االرهابية.

رونالدو يمنح
يوفنتوس بطاقة
العبور لربع نهائي
دوري أبطال أوروبا
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