غري خم�ص�ص للبيع

أمثال

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

حط دينارك بالشمس
 ...واقعد بالظل

يقولون
َعجِّ بوني إخوان ثالثة ،كل واحد
منهم مع مرشح ،وبرسم الدينار.

األحد

واهلل عيب ...هذا وانتم عيال

العدد ()3678

نعمة؟

 17مارس  24 - 2019صفحة  100 -فلس

 %42نسبة المشاركة في انتخابات الدائرتين الثانية والثالثة

الكندري والمال حسما «التكميلية»
الدائرة  2الدائرة 3

كتب حم�سن الهيلم ،حمد احلمدان،
�أح��م��د احل��رب��ي� ،أح��م��د يون�س،
وفار�س عبدالرحمن

• �صاحب ال�سمو �أمري البالد

األمير :االنتخابات أبرزت الوجه
الحضاري للوطن العزيز

هن�أ �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد �إخوانه و�أبناءه
املواطنني واملواطنات بنجاح العملية االنتخابية التكميلية يف
الدائرتني الثانية والثالثة .2019
و�أ�شاد �سموه بالدور املقدر الذي قام به �أع�ضاء اللجنة الق�ضائية
العليا امل�رشفة على �سري االنتخابات وباجلهود التي قامت بها وزارة
الداخلية يف الإعداد والرتتيب لهذه االنتخابات ,وبالتعاون الراقي
لرجال الأمن حر�صا على تطبيق النظام ومب�شاركة الوزارات واجلهات
الر�سمية الأخرى وعلى وجه اخل�صو�ص وزارة الإعالم ووزارة ال�صحة
ووزارة الرتبية والإدارة العامة للإطفاء بهذه اجلهود ومبا �أبداه
اجلميع من تعاون وتن�سيق تام �أ�سهم يف الت�سهيل على املواطنني عملية
االقرتاع بكل ي�رس و�شفافية و�إبراز الوجه احل�ضاري للوطن العزيز,
مقدرا �سموه التغطية الإعالمية ال�شاملة التي قامت بها خمتلف و�سائل
الإعالم الر�سمية واخلا�صة املقروءة وامل�سموعة واملرئية لهذا العر�س
الدميقراطي� ,سائال �سموه املولى تعالى �أن يوفق اجلميع لكل ما فيه
خري وخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

ح�سم عبدالله الكندري وبدر املال
انتخابات جمل�س الأمة التكميلية
 2019بفوزهما يف الدائرتني
الثانية والثالثة.
وح�صل ب��در امل�لا على املركز
الأول يف الدائرة الثانية بـ4657
�صوت ًا ,فيما حل حمد املطر ثاني ًا
بح�صوله على � 4616صوت ًا  ,وحل
يف املركز الثالث خالد العنزي
بح�صوله على � 4164صوت ًا.
ويف الدائرة الثالثة فاز عبدالله
الكندري باملركز الأول بح�صوله
على � 6705أ���ص��وات ,فيما حل
عمار العجمي باملركز الثاين
بح�صوله على � 5173صوت ًا ,وجاء
يف املركز الثالث ه�شام ال�صالح
بـ� 4101صوت.
وبلغت ن�سبة امل�شاركة يف االقرتاع
يف االن��ت��خ��اب��ات التكميلية يف
الدائرتني الثانية والثالثة الختيار
مر�شحني يكمالن الف�صل الت�رشيعي
بد ًال من النائبني ال�سابقني وليد
الطبطبائي وجمعان احلرب�ش
 ,%42كما �أعلنها امل�ست�شار �أنور
بور�سلي.
وكان الناخبون قد توجهوا �صباح
ام�س �إل��ى �صناديق االق�ت�راع يف

�أع��ل��ن��ت م�رص �أم�����س وف���اة �أح��د
مواطنيها مت�أثرا بجروح �أ�صيب
ب��ه��ا خ�ل�ال ه��ج��وم امل�سجدين
ب��ن��ي��وزي��ل��ن��دا ،م���ا رف����ع ع��دد
ال�����ض��ح��اي��ا امل����صري�ين �إل���ى
 4قتلى وجمموع ال�ضحايا العرب
�إلى .12
وقال �سفري م�رص بنيوزيلندا طارق
الو�سيمي� ،إنه مت �إبالغه من قبل
ال�سلطات النيوزيلندية ب�أن
ال�ضحايا امل�رصيني يف احلادث
الإره��اب��ي و�صل عددهم �إل��ى ،4
م�شريا �إلى �أنه مت نقل جثامينهم

بـدر المـال

عبداهلل الكندري

4657

6705

الدائرتني االنتخابيتني الثانية
والثالثة الختيار ع�ضوين يف
جمل�س الأمة يف ف�صله الت�رشيعي
الـ.15
وتناف�س على املقعد ال�شاغر
يف ال��دائ��رة الثانية  18مر�شح ًا
بينهم مر�شحة واح��دة للح�صول
على �أ�صوات الناخبني يف الدائرة
واملقدر عددهم بـ« »62547ناخب ًا

ويبـلغ ع��دد الناخبني الذكور
منهم « »30066ناخبا والإن��اث
« »32481ناخبة.
�أما الدائرة الثالثة فتناف�س فيها
 29مر�شح ًا بينهم �أربع مر�شحات
للفوز ب�أ�صوات « »96528ناخبا
وناخبة من بينهم « »44718ناخبا
و« »51810ناخبات.
و�شهدت مراكز االق�ت�راع جوالت

315

م��ي��دان��ي��ة ت��ف��ق��دي��ة ل���ع���دد من
امل�س�ؤولني لالطالع على تنظيم
العملية االنتخابية م��ن جهات
الدولة امل�شاركة واالطمئنان على
�سريها بكل �سهولة وي�رس.
ومن جانبه قال نائب رئي�س جمل�س
ال���وزراء وزي��ر الداخلية ال�شيخ
خالد اجل��راح خ�لال جولته� :إن
البالد ت�شهد اليوم عر�س ًا دميقراطي ًا
ي�ؤكد التالحم والت�آزر بني �أبنائها
جميعا.
ب���دوره �أف���اد وزي��ر ال��ع��دل وزير
ال��دول��ة ل�����ش���ؤون جمل�س الأم��ة
امل�ست�شار د.فهد العفا�سي خالل
ج��ول��ت��ه التفقدية ب����أن عملية
االنتخابات التكميلية ملجل�س
الأم����ة يف ال��دائ��رت�ين الثانية
والثالثة ت�سري بكل ي�رس و�سهولة,
م�ؤكد ًا عدم وجود �أي معوقات تذكر
لعملية االقرتاع.
�ص 4و5

املركز

اال�سم

الأ�صوات

املركز

اال�سم

1

بدر املال

4657

1

عبدالله الكندري

6705

2

حمد املطر

4616

2

عمار العجمي

5173

3

خالد العنزي

4164

3

ه�شام ال�صالح

4101

4

�سلمان العازمي

3752

4

مهلهل امل�ضف

3737

5

عبداللطيف احلريجي

2824

5

فواز املخلد

2858

و�أع���ل���ن ���س��ف�ير فل�سطني ل��دى
�أ���س�ترال��ي��ا ون��ي��وزي��ل��ن��دا ع��زّ ت
عبدالهادي� ،أن مواطنا فل�سطينيا
واحدا قتل على الأقل و�أ�صيب عدد
�آخر يف الهجومني.
وتويف الربيطاين من �أ�صل �سعودي
حم�سن احلربي ،مت�أثرا ب�إ�صابته
يف الهجوم و�أك���دت �أ��سرت��ه نب�أ
وفاته.
وق�����ض��ى امل��ق��ي��م ال��ع��راق��ي يف
نيوزيلندا ح�سني العمري� ،أم�س
بعد يومني على �إ�صابته بحادثة
�إطالق النار على م�سجد «النور».

على نقاط عسكرية بريف حماة

من تبقى منهم باجتاه القريتني اللتني انطلقوا منهما
�إ�ضافة �إلى تدمري �أ�سلحة وعتاد كانت بحوزتهم.
كما وجهت وح��دات اجلي�ش �رضبات مكثفة على
جتمعات ومراب�ض الهاون ومن�صات �إطالق ال�صواريخ
للمجموعات الإرهابية يف �أط��راف بلدة اجلما�سة
وغرب بلدة كفر نبودة بريف حماة ال�شمايل� ،أ�سفرت
عن تدمري عدد من املدافع واملن�صات والق�ضاء على
العديد من �أفرادها.

محليات 2

«القوى العاملة»
تحدد اختصاصات
إداراتها بكل دقة

محليات 3

الدائرة الثالثة
الأ�صوات

الجيش السورى يحبط محاوالت إرهابية
�أحبطت وحدات اجلي�ش ال�سوري ،حماوالت اعتداء
املجموعات الإرهابية باجتاه نقاط ع�سكرية وقرى
�آمنة يف ريف حماة ال�شمايل.
وذكرت وكالة الأنباء ال�سورية «�سانا» �أم�س� ،أن
وح��دات من اجلي�ش خا�ضت ا�شتباكات عنيفة مع
جمموعات �إرهابية حاولت الت�سلل من قريتي ال�رشيعة
والتوينة باجتاه قرية الكرمي بالريف ال�شمايل ،ما
�أ�سفر عن مقتل و�إ�صابة العديد من الإرهابيني وفرار

المقترعـــون

27.515

األوراق الباطلة

الدائرة الثانية

 12عربي ًا ...ضحايا مذبحة نيوزيلندا
للم�ست�شفى.
و�أك���د الو�سيمي �أن ال�سفارة
امل����صري��ة توا�صلت م��ع �أه��ايل
ال�ضحايا ،بعد توافر معلوماتهم
من اجلهات النيوزيلندية وهم:
 -1منري �سليمان � 68سنة.
"� -2أحمد جمال الدين عبدالغني
� 68سنة.
� -3أ�رشف املر�سي.
� -4أ�رشف امل�رصي.
عمان مقتل � 4أردنيني
و�أك���دت ّ
و�إ���ص��اب��ة � 7آخ��ري��ن يف مذبحة
كراي�ست ت�شريت�ش.

الدائــــرة 3

المساعدات الكويتية
تواصل االستجابة
لألزمات اإلنسانية
حول العالم

النائب العام
السعودي
يأمر باعتقال
مسلحين
وج����ه ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام
ال�������س���ع���ودي��� ،س��ع��ود
املعجب ،بالقب�ض على
�أ�شخا�ص ظهروا يف مقطع
يحملون �أ�سلحة نارية
وي��ت��ج��ول��ون ب��ه��ا داخ��ل
حم��اف��ظ��ة ح���وط���ة بني
متيم جنوبي العا�صمة
الريا�ض.
وت�ضمن التوجيه ا�ستكمال
جميع الإجراءات القانونية
بحقهم بكل حزم يف �ضوء
نظام الإجراءات اجلزائية
التنفيذية
والئ���ح���ت���ه
وال��ق��رار رق��م «،»2000
املحدد للجرائم الكبرية
املوجبة للتوقيف.
و�أك����د ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام،
�أن «طم�أنينة و�سكينة
املجتمع من �أهم الأولويات
ال��ت��ي يجب مراعاتها،
وال ي�سوغ امل�سا�س بها
ب�أي حال من الأحوال».

«أزرق البولينغ» حقق ذهبية وفضية
في أولمبياد «أبو ظبي »2019

حقق الفريق الكويتي للبولينغ �أم�س ذهبية «الرجال» وف�ضية «ال�سيدات» �ضمن
مناف�سات الفرق يف اللعبة بدورة الألعاب العاملية الـ  15لالوملبياد اخلا�ص
«ابوظبي .»2019
واعرب املدير الفني لفريق الكويت للبولينغ للأوملبياد اخلا�ص زياد بور�سلي
يف ت�رصيح لوكالة الأنباء الكويتية عن �سعادته بهذا الإجن��از الذي يح�سب
لالعبني الذين قدموا م�ستوى الفتا حيث انهم �سجلوا ح�ضورا قويا يف املناف�سات
للظفر باملراكز االولى فيما يتبقى من مناف�سات البطولة.
وا�ضاف ان مناف�سات فريق البولينغ «الرجال» كانت بني ثمانية فرق يف
املجموعة وا�ستطاع الفريق الكويتي االنفراد باملركز الأول بنتيجة  1980نقطة
تاله املنتخب املك�سيكي بواقع  1750نقطة.
و�أو�ضح ان مناف�سات الفريق الكويتي للبولينغ �سيدات جرت بني �أربعة فرق
وهي الكويت والواليات املتحدة واالمارات واي�سلندا حيث ح�صل الفريق الكويتي
على املركز الثاين يف املجموعة بينما ت�صدر املجموعة املنتخب االمريكي.

«السترات الصفراء» تحرق
السيارات وتقتحم المتاجر
�أطلقت ال�رشطة الفرن�سية الغاز
امل�سيل للدموع واعتقلت الع�رشات
ام�س خالل ا�شتباكات مع حمتجني
يف ال��وق��ت ال����ذي ت�سعى حركة
ال�سرتات ال�صفراء العطاء زخم جديد
للمظاهرات التي ب��د�أت قبل اربعة
ا�شهر �ضد الرئي�س اميانويل ماكرون
وا�صالحاته الداعمة لقطاع االعمال.

و�أحرق حمتجون �سيارات لل�رشطة
وحم�����ال جت���اري���ة يف ب��اري�����س
خالل تظاهرات حركة «ال�سرتات
ال�����ص��ف��راء» امل��ن��اوئ��ة للرئي�س
اميانويل م��اك��رون فيما طالبت
قوات الدرك املتظاهرين مبغادرة
جادة ال�شانزليزيه متهيد ًا ملواجهة
مع «املخربني».

الحجرف :نعمل
على تقوية الروابط
التجارية بين الكويت
واليونان

اقتصاد 6

«البديل االستراتيجي»
يطفو على السطح من
جديد لتوحيد الرواتب

اقتصاد 7

ليفربول ضيف ًا ثقي ًال
على فولهام
 ...وتوتنهام يسعى
لعبور كريستال باالس
في البريمييرليغ
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