غري خم�ص�ص للبيع

أمثال

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

بوأحمد :في زماننا كانت جمعة المصبنة عند

اللي يدري يدري واللي ما يدري
يقول كمشة عدس

بقالة الفريج ،ما يسلم منهم أحد ،وجاء اثنان
من الشطار ،واحد طويل أبيضاني ،وواحد

االثنين

قصير معصقل أسمراني ،فتجمع عليهما

المصبنة ،فقال األوالني :عليكم بالثاني ،وصرخ

العدد ()3686

الثاني :لكم ما تريدون ان بديتوا باألوالني.

 25مارس  24 - 2019صفحة  100 -فلس

سموه دعاهم إلى تحصين أنفسهم ضد كل ما يتنافى مع أخالقنا الحميدة وتقاليدنا األصيلة

ولي العهد للخريجين :اجعلوا وطنكم نصب أعينكم
• الوسطية واالعتدال ينيران دروبكم وصو ً
ال إلى الصواب
كتب �سالمة ال�سليماين:
دع��ا �سمو ويل العهد ال�شيخ
نواف الأحمد خريجي اجلامعة
الى حت�صني انف�سهم �ضد كل ما
يتنافى م��ع �أخ�لاق��ن��ا احلميدة
وتقاليدنا الأ�صيلة ،مطالب ًا
�إي��اه��م ب����أن يجعلوا وطنهم
ن�صب �أعينهم ،وب ��أن يتم�سكوا
بالو�سطية واالع��ت��دال لإن��ارة
دروبهم.
وك��ان �سمو ويل العهد ال�شيخ
ن����واف الأح���م���د رع���ى وح�رض
حفل التخرج ال�سنوي املوحد
خلريجي طلبة جامعة الكويت
للدفعة الثامنة والأربعني للعام
الأك��ادمي��ي  2018/2017وذلك
على اال�ستاد الريا�ضي باحلرم
اجلامعي يف منطقة ال�شويخ.
وق��ال �سموه :نحن نزف كوكبة
ج��دي��دة م��ن خريجي اجلامعة
مقدرين حتملهم امل�س�ؤولية
طوال �سنوات من اجلهد والعناء
ق�ضوها على مقاعد الدرا�سة

• سمو ولي العهد مح ّييا ً اخلريجني وأولياء أمورهم في حفل التخرج أمس

دعت بومبيو إلى وقف العدوان والجرائم

لبنان يواجه عاصفة سياسية

• سعد احلريري

مظاهرات في ليبيا
لإلفراج عن السنوسي

تظاهر �أف��راد يف ليبيا من قبيلة الرئي�س ال�سابق
لال�ستخبارات الع�سكرية عبد الله ال�سنو�سي �إبان
حكم الرئي�س الراحل معمر القذايف� ،أم�س يف طرابل�س
مطالبني بالإفراج عنه.
وكان ال�سنو�سي وهو �صهر القذايف� ،أحد �أبرز �أع�ضاء
الدائرة ال�ضيقة التي كانت تتمتع بنفوذ يف النظام
ال�سابق.
وحكم عليه بالإعدام عام  2015لدوره يف القمع الدامي
ُ
النتفا�ضة  ،2011يف ختام حماكمة اعتربتها الأمم
املتحدة ومنظمات غري حكومية �أنها مت�رسعة.
واعتربت قبيلة املقارحة ،يف بيان� ،أن الإفراج عن
ال�سنو�سي ُيعترب دعم ًا قوي ًا لتحقيق امل�صاحلة الوطنية
وال�سلم الأهلي يف بلد ي�شهد فو�ضى منذ عام .2011

• مايك بومبيو

• جبران باسيل

دعارئي�ساللجنةالثوريةالعلياجلماعة
�أن�صار الله ،يف �صنعاء ،الواليات
املتحدة ال��ى خو�ض ح��رب مبا�رشة
مع �إي��ران ،رد ًا على ت�رصيحات وزير
اخلارجية الأمريكي ،مايك بومبيو.
وقال رئي�س اللجنة الثورية للجماعة
ان بومبيو وخارجيته اكت�شفوا بعد
�أربع �سنوات من حرب اليمن �أن احلرب
بالوكالة و�أن �إيران ت�رضب بال�صواريخ
من اليمن ،ح�سب زعمه.
وطالب بومبيو ومن خلفه بالده بوقف
احل��رب وال��ع��دوان واجل��رائ��م لينتهي
�إ�شكال الدفاع الع�سكري اليمني وتنتهي

الشعب الفلسطيني البد أن يحصل على حقوقه المشروعة

مصر :القمة الثالثية تدعم جهود
إعادة إعمار العراق

• القمة الثالثية

�أ�صدرت القمة الثالثية بني م�رص والأردن والعراق،
�أم�س ،بيانها اخلتامي ،م�شرية فيه �إلى �أنه مت االتفاق
على مكافحة الإرهاب وداعميه باملال �أو ال�سالح �أو
املنابر الإعالمية.
وذكر البيان �أن الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح ال�سي�سي
ورئي�س الوزراء العراقي عادل عبد املهدي والعاهل
الأردين عبد الله الثاين اتفقوا على تعزيز التعاون
مبجاالت املناطق ال�صناعية والبنية التحتية وزيادة

التبادل التجاري واال�ستثمارات.
و�شدد البيان «على �أهمية ا�ستكمال املعركة ال�شاملة
على الإرهاب ،يف �ضوء االنت�صار الذي حققه العراق
يف املعركة �ضد التنظيم الإرهابي ،والت�ضحيات التي
بذلها �أبناء ال�شعب العراقي يف هذا الإطار ،وانتهاء
ال�سيطرة املكانية للتنظيم يف �سورية».
و�أكد البيان على «دعمهم الكامل للجهود العراقية
ال�ستكمال �إعادة الإعمار وعودة النازحني».

الجامعة العربية :الجوالن السوري أمام قمة تونس

• آثار االنفجار

النائب األول ترأس
اجتماع المجلس
األعلى للتخطيط
والتنمية

محليات 3

بخوض حرب مباشرة مع إيران

امل�صلحة العامة تقت�ضي خطة طوارئ �إنقاذية،
وذل��ك باعرتاف اجلميع ب��أن الو�ضع االقت�صادي
املهرتئ مل يعد ي�سمح ب�إ�ضاعة الوقت على �أمور
�أكرب من م�ستوى القرارات الداخلية ،يف �إ�شارة
�إلى اال�شتباك ال�سيا�سي بني رئي�س احلكومة �سعد
احلريري والوزير جربان با�سيل.
و�أ�شاروا �إلى �أنه وبعد �أن
كان االتفاق يف الأ�سا�س
على �أول��وي��ة امللف
االقت�صادي وتعبيد
الطريق �أمام عملية
تنفيذ م�ؤمتر �سيدر،
ت��ق��دم��ت امللفات
ال�سيا�سية و�أولها
م��ل��ف ال��ن��ازح�ين
وال���ع�ل�اق���ة مع
�سورية.

 3إرهابيين يفجرون أنفسهم في العراق
بعدما تسللوا إليه من سورية
فجر  3انتحاريني �أنف�سهم بعد حما�رصتهم يف
ّ
ق�ضاء �سنجار ،الواقع غربي مدينة املو�صل ب�شمال
العراق.
و�أف��ادت مرا�سلة وكالة «�سبوتنيك» الرو�سية يف
العراق ،نقال عن م�صدر �أمني ب�أن االنتحاريني
الثالثة كانوا يرتدون �أحزمة نا�سفة وت�سللوا من
احل��دود ال�سورية �إلى ناحية القريوان التابعة
لق�ضاء �سنجار ،غربي املو�صل ،مركز حمافظة
نينوى ،ب�شمال البالد .و�أن الإرهابيني جل�أوا �إلى
تفجري �أنف�سهم بعدما متت حما�رصتهم من قبل
مقاتلي احل�شد الع�شائري ملحافظة نينوى .وحتى
الآن مل يتم الت�أكد من وقوع �ضحايا مدنيني �أو من
مقاتلي احل�شد الع�شائري� ،إثر التفجريات.

محليات 4

«أنصار اهلل» تطالب أميركا

بسبب تحذيرات واشنطن
نقلت مديرة مكتب «�صوت العرب» يف لبنان الزميلة
جويل مارون عن مراقبني قولهم �إن لبنان يعود �إلى
ملفاته القدمية ،وذلك بعد العا�صفة ال�سيا�سية التي
�أحدثها وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو خالل
زيارته اخلاطفة للبنان ،والكالم العايل النربة،
الذي توجه به �إلى اللبنانيني من خالل
حتذيرهم من اال�ستمرار يف احت�ضان
حزب الله.
و�أ�ضافت �أن املراقبني قالوا �إن
على لبنان مراجعة ما ميكن
�أن تتخذه الإدارة الأمريكية من
�إجراءات ،قد يكون لها ت�أثري على
و�ضعية لبنان ،التي يجمع كل
املعنينيعلىه�شا�شتهاخ�صو�ص ًا
�إذا كان املكتوب ُيقر�أ
من عنوانه.
و�أكدوا �أن

مثابرين لينهلوا م��ن ينابيع
العلم لتحقيق �أهدافهم املن�شودة
وط���م���وح���ات و�آم������ال ذوي��ه��م
ووطنهم.
و�أ�ضاف �سموه� :أبنائي وبناتي
اخل��ري��ج�ين واخل��ري��ج��ات و�إذ
ي�سعدنا �أن ن��ب��ارك لكم هذا
ال��ن��ج��اح ف ��إن��ه يطيب لنا �أن
نقدم حتية �إج�لال وتقدير �إلى
�أولياء الأم��ور الكرام ،الأيدي
احلانية التي ذللت ال�صعاب
وهي�أت املناخ املالئم لأبنائنا
طوال هذه ال�سنني فهم من رعوا
النبت كي ينمو وين�رض واليوم
يح�صدون ثمار ما غر�سوه فهنيئا
لنا جميعا بهذا احل�صاد الطيب.
وبني �سموه �أنه يف هذا ال�صدد
يجدر بنا الإ�شادة ببالغ العرفان
بكل من �ساهموا يف هذا الإجناز
وبذلوا اجلهود لأج��ل �أن يرثوا
الكويت بهذه الطاقات ال�شبابية
كي ي�شاركوا يف النه�ضة التنموية
التي ت�شهدها البالد.
�ص2

المبارك استعرض
والمستشار
النمساوي القضايا
اإلقليمية والدولية

�أعلنت اجلامعة العربية� ،أم�س� ،أن مو�ضوع عودة
�سورية غري مدرج على جدول �أعمال قمة تون�س.
وق��ال املتحدث با�سم اجلامعة حممود عفيفي ،يف
م�ؤمتر �صحايف �أم�س� ،إن «القمة التي �ستعقد يف تون�س
هذا ال�شهر� ،ستبحث  20م�رشوعا وملفا».
وذكر �أن القمة قد ت�صدر قرارا حول اجلوالن ال�سوري
يف �ضوء التطورات الأخرية ،م�ضيفا «من املمكن يف

�ضوء التطور الأخري� ،أن تطلب دولة عربية �إ�ضافة
جديد �إلى م�رشوع القرار اخلا�ص باجلوالن بناء على
ما ي�ستجد».
وردا على �س�ؤال حول هل �ستتم مناق�شة مو�ضوع عودة
�أن�شطة �سورية للجامعة خالل القمة العربية يف
تون�س ،قال� :إنه «مل يطرح مو�ضوع عودة دم�شق ب�شكل
ر�سمي خالل اجتماعات اجلامعة العربية».

امل��ب�ررات ال��ت��ي تدعونها واذهبوا
خو�ضوا حربكم املبا�رشة مع �إيران �إن
كنتم �صادقني.
وكان بومبيو قال يف مقابلة لقناة �سكاي
نيوز �إن �إيران ت�ستخدم ان�صار الله كقوات
لها بالوكالة يف اليمن وتطلق �صواريخ �إلى
داخل ال�سعودية ،وتعر�ض حياة املدنيني
ومن ي�سافر �إلى اململكة للخطر.
من جهته �أعلن التحالف العربي يف
اليمن �أنه ينفذ عمليات ا�ستهداف ع�سكرية
يف العا�صمة اليمنية �صنعاء ،منا�شد ًا
املدنيني ع��دم االق�ت�راب م��ن املواقع
امل�ستهدفة.

 1.8مليار دينار
فائض ميزانية
الكويت
بـ  11شهراً

اقتصاد 7

استشهاد شاب فلسطيني
برصاص االحتالل

ق�صف ط�يران االحتالل الإ�رسائيلي �صباح �أم�س
مواقع حلركة حما�س يف قطاع غزة رد ًا على �إلقاء
عبوات نا�سفة يف اجتاه ال�سياج احلدودي الفا�صل
بني �إ�رسائيل والقطاع.
من جهتها� ،أعلنت وزارة ال�صحة الفل�سطينية
التابعة حلما�س يف القطاع �أم�س ا�ست�شهاد �شاب
فل�سطيني مت�أثرا بجروح �أ�صيب بها اجلمعة
املا�ضي.
وزعم اجلي�ش الإ�رسائيلي �أن فل�سطينيني يف غزة
�ألقوا عددا من العبوات النا�سفة يف اجتاه ال�سياج
احلدودي مع �إ�رسائيل ،ت�سببت �إحداها يف �إطالق
�صافرات الإنذار جنوب البالد.
على �صعيد �آخر ،وبحرا�سة م�شددة من عنا�رص
الوحدات اخلا�صة ب�رشطة االحتالل الإ�رسائيلي،
اقتحم ع�رشات امل�ستوطنني� ،أم�س ،امل�سجد
الأق�صى املبارك ،من باب املغاربة.
وقال �شهود عيان �إن امل�ستوطنني قاموا بجوالت
ا�ستفزازية يف امل�سجد املبارك ،وا�ستمعوا �إلى
�رشوحات حول �أُ�سطورة «الهيكل املزعوم» مكان
الأق�صى.

سلوانس 24 :مليار
دوالر حجم إصدارات
الدين الكويتية
في  10سنوات

اقتصاد 8

اآلالف من السترات الصفراء
تظاهروا في فرنسا

تظاهر �آالف الأ�شخا�ص من جماعة «ال�سرتات
ال�صفراء» يف جميع �أنحاء فرن�سا و�سط تعزيزات
�أمنية م�شددة.
وقال وزير الداخلية الفرن�سي كري�ستوف كا�ستانري
يف ت�رصيحات �صحافية �إن عدد املتظاهرين بلغ نحو
 40500من بينهم خم�سة �آالف يف باري�س بينما �أكد
منظمو التظاهرات �أن عددهم بلغ � 127ألفا يف خمتلف
�أرجاء البالد.
و�أ�ضاف كا�ستانري ان ال�رشطة الفرن�سية �أوقفت نحو
� 172شخ�صا يف �سائر �أنحاء البالد ،فيما مت التحقيق
مع مئات �آخرين.
وان�ضمت ق��وات اجلي�ش الفرن�سي �إل��ى ال�رشطة
يف العا�صمة باري�س للتعامل مع االحتجاجات
امل�ستمرة للأ�سبوع الـ 19على التوايل.
وحظرت ال�سلطات املحلية التظاهرات يف جادة
�شانزليزيه بعد ما �شهدته باري�س من �أعمال عنف
وعمليات نهب وتخريب.

إسبانيا تستهل
مشوارها األوروبي
بالفوز
على النرويج
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