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نحن جنر�ؤ على الكالم

منذ عام  2005انجرف البعض فارتكب

اللي ما يتعلم

أخطاء جسيمة من باب «التعاطف»

أو الحماس ،ثم اكتشفوا انهم «غلطانين»

الجمعة

من أخطائه يضيع

بعد أن اتضحت الرؤية ،وراح يرتكبون

أخطاء أكبر إذا سنحت لهم الفرصة ،فمتى

العدد ()3676

يتعلم هؤالء من األخطاء الفادحة؟

 15مارس  20 - 2019صفحة  100 -فلس

شدد على بذل المزيد من الجهود للوصول إلى حل سلمي بأقرب وقت
الخالد ّ

الكويت 300 :مليون دوالر لدعم سورية
عملنا منذ اندالع األزمة من أجل رفع المعاناة عن أبناء الشعب السوري المنكوب

و�صف نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد الأو�ضاع
يف �سورية ب�أنها كارثية و�صعبة ،داعي ًا �إلى
رفع املعاناة عن ابناء هذا ال�شعب املنكوب
يف ظل انعدام اي حل �سيا�سي.
و�أع��ل��ن اخلالد ال��ذي ت��ر�أ���س وف��د الكويت
امل�شارك يف بروك�سل عن م�ساهمة الكويت
مببلغ  300مليون دوالر على م��دى ثالث
�سنوات لدعم �سورية ،م�شري ًا �إلى �أن الكويت
ومنذ اندالع الأزمة يف �سورية مل تدخر جهد ًا
يف تقدمي �شتى �أنواع الدعم ،وم�شاركتها يف
امل�ؤمتر ت�أتي اميان ًا منها ب�أهمية تعزيز
التعاون ال��دويل ملواجهة ه��ذه الكارثة
الإن�سانية ،م�ضيف ًا« :اننا نبذل املزيد من
اجلهود للو�صول الى حل �سلمي ينهي الأزمة
ب�أقرب وقت».
وزاد :يف ظل االو���ض��اع الكارثية لل�شعب
ال�سوري املنكوب التي انعك�ست جليا يف
تقارير الأمم املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة
وا���س��ت��م��رارا جل��ه��ود ال��ك��وي��ت االن�سانية
واميانها مببادئها الرا�سخة امل�ستندة �إلى
ما جبل عليه ال�شعب الكويتي من قيم البذل
والعطاء ،ي�رسين �أن �أعلن عن م�ساهمة
الكويت مببلغ «ثالثمئة مليون دوالر �أمريكي»
على مدى ثالث �سنوات لدعم �سورية.
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«األوروبي» :متفائلون
بتقديم مساعدات

�أعربت املمثلة العليا لالحتاد االوروبي لل�ش�ؤون اخلارجية
وال�سيا�سية نائبة رئي�س املفو�ضية فيديريكا موغريني عن
تفا�ؤلها بنجاح االجتماع الوزاري مل�ؤمتر بروك�سل الثالث
حول «دعم م�ستقبل �سورية واملنطقة».
و�أكدت انه �سيحقق جناح ًا كبري ًا فيما يتعلق بامل�ساعدات
املقدمة لل�شعب ال�سوري من الدول املانحة امل�شاركة يف
امل�ؤمتر ،م�ضيفة ان امل�ؤمتر هذا العام مميز بع�ض ال�شيء
مقارنة بامل�ؤمترين ال�سابقني ،حيث نرى تطور ًا فعلي ًا
و�سنوا�صل العمل على متكني املر�أة يف عملية �صنع القرار
يف �سورية.

ال�شيخ �صباح اخلالد يف م�ؤمتر بروك�سل

«الكونغرس» :إنهاء الدعم العسكري
للتحالف في حربه باليمن

خان يون�س� ،أطلقت النار جتاه
 5فل�سطينيني ت�سللوا عرب ال�رشيط
احلدودي املذكور ،قبل اعتقالهم
ونقلهم جلهة جمهولة ،واملعتقلون
ه��م :حممد وم��اج��د وعبدالقادر
القرا ،وحممد القهوجي ،ور�أفت
�سمور.

الكرملين :واشنطن مستمرة
في نقض معاهدة الصواريخ

اعترب املتحدث با�سم الرئا�سة الرو�سية دمييرتي بي�سكوف خطط وا�شنطن
الختبار �صواريخ حتظرها معاهدة ال�صواريخ متو�سطة وق�صرية املدى ،امتداد ًا
طبيعي ًا ملواقف الواليات املتحدة يف هذا االجتاه.
وقال بي�سكوف لل�صحافيني« :لقد �أظهرنا للجميع �أن الواليات املتحدة دون
�سواها ،ت�سببت بانهيار املعاهدة بارتكابها جملة من االنتهاكات» ،م�شريا �إلى
�أنها هي التي ن�رشت منظومات �صاروخية تخل بالبنود الأ�سا�سية للمعاهدة.
ّ
وذكر ب�أن وا�شنطن �أدرجت م�سبق ًا يف م�رشوع املوازنة بندا لتمويل البحوث يف
هذا املجال.

العراق :إغالق
 172مصفاة
غير قانونية

ك�شف ع�ضو جلنة النفط والطاقة
يف جمل�س النواب العراقي ،عدي
عواد ،عن �إغالق  172م�صفاة «غري
قانونية» يف �شمال العراق.
وق��ال ع��واد يف بيان� ،إن «�أهم
واجبات النائب املراقبة وك�شف
الف�ساد يف كل مفا�صل الدولة،
وكما عاهدنا بف�ضح الفا�سدين
وتقدميهم للعدالة ،فكانت �أولى
جوالتنا �إغالق  172م�صفاة «غري
قانونية» ،وكانت هذه امل�صايف
تنتج منتوجات غ�ير مطابقة
للموا�صفات العراقية».
و�أ�ضاف �أن «�إغ�لاق  172م�صفاة
«غري قانونية» يف ال�شمال يعد
اخلطوة الأولى النت�صاراتنا على
الف�ساد واملف�سدين ،بعد ف�ضحنا
مللفات �رسقة نفط ال�شمال»،
الفتا �إلى �أن «تلك امل�صايف كانت
من �ضمن �صفقات ف�ساد �رشكتي
كار وقيوان ،التي ك�شفنا ملفات
ف�سادها».

 592مليار دوالر إجمالي أصوله

صندوق الكويت السيادي الرابع عالمي ًا

الفاضل :ال تسريب
الختبارات مؤسسة
البترول

محليات 2

من حيث االستثمار

�ضد امل�رشوع.
ومن املقرر �أن ي�صوت جمل�س ال�شيوخ الأمريكي
على م�رشوع قرار من �ش�أنه �إيقاف دعم الإدارة
الأم�يرك��ي��ة للحملة الع�سكرية التي تقودها
ال�سعودية يف اليمن.
وق���ال ال�سيناتور امل�ستقل ب�يرين �ساندرز
لل�صحافيني �إن «ال��ق��رار ال��ذي �سن�صوت عليه
يف جمل�س ال�شيوخ لإن��ه��اء ال��دع��م الأمريكي
للحرب التي تقودها ال�سعودية يف اليمن هو
�أمر هام وتاريخي .هذه احلرب كارثة �إن�سانية
وا�سرتاتيجية ،والكونغر�س لديه الفر�صة
لإنهائها».

«االحتالل» اعتقل  5فلسطينيين شرق غزة
اعتقلت قوات االحتالل الإ�رسائيلي،
 5فل�سطينيني بعد ت�سللهم عرب
ال�سياج احل����دودي �شـرق خان
يون�س ،جنوب قطاع غزة.
وقال �شهود عيان من غزة �إن قوات
االحتالل الإ�رسائيلي املتمركزة
داخ���ل ال�رشيط احل���دودي �رشق

محليات 5

للشعب السوري

للرئيس ترامب الحق في استخدام «الفيتو» ضد المشروع

�أق���ر جمل�س ال�شيوخ الأم�يرك��ي ال���ذي يقوده
اجلمهوريون م�رشوع قانون ينهي الدعم الع�سكري
للتحالف ال��ذي تقوده ال�سعودية يف احلرب
باليمن.
و�صوت الأع�ضاء ب�أغلبية � 54صوتا مقابل  46يف
ّ
املجل�س امل�ؤلف من  100ع�ضو ل�صالح القانون
الذي ي�سعى ملنع اجلي�ش الأمريكي من �أي نوع
من امل�شاركة يف ال����صراع مبا يف ذل��ك توفري
دعم لل�رضبات اجلوية ال�سعودية على �صعيد
اال�ستهداف دون تفوي�ض من الكونغر�س.
وكان البيت الأبي�ض �أعلن �أن الرئي�س دونالد
ت��رام��ب �سي�ستخدم حقه يف النق�ض «الفيتو»

النائب األول يغرس
عدداً من الشتالت
للمحافظة على البيئة

بورصة الكويت
سجلت مستويات
سيولة تجاوزت
 198مليون دينار

«التربية» سلمت  38مدرسة
لـ «الداخلية» و «العدل»
إلجراء «التكميلية»

اقتصاد 6

كتب حم�سن الهيلم:

���س��ل��م��ت وزارة ال�ترب��ي��ة
 38مدر�سة لوزارتي الداخلية
وال���ع���دل يف ث�ل�اث مناطق
تعليمية �ضمن اال�ستعدادات
لإجراء االنتخابات التكميلية
ملجل�س الأمة املزمع �إجرا�ؤها
غد ًا.
وقال ممثل وزارة الرتبية لدى
جلنة االنتخابات التكميلية
وك��ي��ل ال�����وزارة امل�ساعد
ل��ق��ط��اع امل��ال��ي��ة يو�سف
النجار �إن��ه مت االنتهاء من
جتهيز واعداد املدار�س التي
مت حتديدها لتكون مقرات
للجان االنتخابية وتزويدها
بالأثاث املطلوب.
�ص3

حل يف املرتبة الرابعة عاملي ًا
ال�صندوق ال�سيادي التابع للهيئة
العامة الكويتية لال�ستثمار التي
ت�أ�س�ست عام � ،1953إذ بلغ �إجمايل
�أ�صوله  592مليار دوالر ،وت�صدر
���ص��ن��دوق ال��ت��ق��اع��د الرنويجي،
ال�صناديق ال�سيادية حول العامل،
حتى فرباير وفق معطيات تقرير
ر�سمي �صادر عن م�ؤ�س�سة «SWF
.»Institute
وب��ل��غ جممل �أ���ص��ول ال�صناديق
ال�����س��ي��ادي��ة ال���ع�����ش�رة ،حتى
نهاية ف�براي��رامل��ا���ض��ي5.909 ،

تريليونات دوالر.
وبلغ �إجمايل قيمة �أ�صول �صندوق
التقاعد الرنويجي الذي ت�أ�س�س عام
 ،1990وفق �أرقام فرباير املا�ضي،
نحو  1.074تريليون دوالر ،وهو
ال�صندوق ال�سيادي الوحيد الذي
تتجاوز �أ�صوله تريليون دوالر.
يف املرتبة الثانية ج��اءت �رشكة
اال�ستثمار ال�صينية التي ت�أ�س�ست
عام  ،2007ب�إجمايل �أ�صول مالية
بلغت  941.4مليار دوالر.
وثالثا جاء جهاز �أبوظبي لال�ستثمار
الذي ت�أ�س�س عام  ،1976ومت�صدر

ال�صناديق ال�سيادية العربية،
ب�إجمايل �أ�صول مالية  697مليار
دوالر.
وجاءت يف املرتبة اخلام�سة ،هيئة
اال�ستثمار والنقد يف هونغ كونغ،
التي ت�أ�س�ست عام � ،1993إذ بلغ
�إجمايل �أ�صولها  522.6مليار دوالر.
وج���اء يف امل��رت��ب��ة ال�ساد�سة،
�صندوق «�ساما القاب�ضة» وهو
ال�صندوق التابع مل�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودية ،الذي ت�أ�س�س
عام  ،1952ب�إجمايل �أ�صول مالية
بلغت  515.6مليار دوالر.

 143مليار دوالر
إجمالي ودائع
المقيمين

اقتصاد 7
مئات اإلرهابيين يسلمون أنفسهم في «الباغوز»

هيئة المصالحة :دمشق س ّوت أوضاع  40ألف مسلح

• عدد من امل�سلحني الذين �سلموا �أنف�سهم

�سلم مئات الإرهابيني انف�سهم يف جيب الباغوز
ال�سورية ،وه��و �آخ��ر بقعة خا�ضعة ل�سيطرة
الإرهابيني وحتا�رصه قوات �سورية الدميقراطية.
وقالت قوات �سورية الدميقراطية ان االرهابيني
�سعوا الى �صد هجومها ثالث م��رات يف غ�ضون
يومني ،و�أر�سلوا اكرث من  20ارهابي ًا.
فيما �أعلنت يانا خ�ضور امل�س�ؤولة يف هيئة
امل�صاحلة الوطنية ال�سورية� ،أن احلكومة عفت
�ضمن م�صاحلة ت�سوية عن نحو � 40ألفا ممن
ان�ضموا للجماعات امل�سلحة ،مقابل التزامهم
ب�رشعية القانون والدولة.
�سوت �أو�ضاع
وقالت خ�ضور� :إن «احلكومة ال�سورية ّ
نحو � 40ألفا ممن حملوا ال�سالح �ضد احلكومة
مقابل التزامهم بعدم العودة للم�شاركة مع تلك
اجلماعات امل�سلحة».
و�أ�شارت �إلى �أنه متت ت�سوية �أو�ضاع �أكرث من 6
�آالف ام��ر�أة كن يف املناطق اخلا�ضعة ل�سيطرة
الإرهابيني ،ومت تلقي  600جواب �إيجابي بت�سوية
�أو�ضاع الراغبني بالعودة من اخلارج.

المغرب :تفكيك
خلية إرهابية

�أعلنت ال�سلطات املغربية
�أم�س تفكيك خلية �إرهابية
موالية لتنظيم �إرهابي
مكونة من �ستة ا�شخا�ص
تخطط لعمليات ارهابية
يف املغرب.
وق��ال��ت وزارة الداخلية
املغربية يف بيان ان هذه
اخللية الإره��اب��ي��ة تتكون
من �ستة عنا�رص متطرفة
ت��ت��راوح �أع���م���اره���م بني
 27و 40عام ًا مت الت�صدي
لهم يف مدن «�سيدي بنور»
و«اجلديدة» و«املحمدية»
و«مراك�ش».
و�أ�شار البيان الى ان من
ب�ين امل��ع��ت��ق��ل�ين معتقال
�سابقا مبقت�ضى قانون
مكافحة الإرهاب ،كان على
�صلة بعنا�رص �إرهابية يف
ليبيا.

ليفربول يعبر البايرن
بثالثية إلى ربع
نهائي األبطال

رياضة 18

