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نحن جنر�ؤ على الكالم

أنت كالكلب في حفظك للود
وكالتيس في قراع الخطوب
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بو أحمد سأل بوعمار :ما الذي يرضي غرورك ،أن
توصف باألسد أم بالكلب؟
فأجابه بوعمار :سؤالك خبيث ،مسمى األسد يدل
على القوة ،والهيبة ،إال أن األسد اتكالي ،أناني،
يتخذ ساعة من يومه لشهواته و 23ساعة نائم ًا.
أما الكلب اذا وصف به االنسان فهو دليل على
حقارته ودناءته ،بينما هو الصديق الصدوق
الوفي الحارس األمين.
بو أحمد :إذاً سأؤسس وأرأس جمعية الكالب.

الكويت في مجلس األمن ...الصوت العربي الناطق بهموم منطقتنا

األمير :مواجهة التحديات بتجاوز الخالفات العربية
• استقرار العالم لن يتحقق دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية
ال سريع ًا يضع حداً لمعاناة الشعب اليمني ...والشعب السوري الشقيق
• نريد ح ً
• نعرب عن أسفنا ورفضنا لالعتراف األميركي بسيادة إسرائيل على الجوالن
• نقف مع المجتمع الدولي وكل القوى الخيرة الجتثاث اإلرهاب ووأد التطرف

«الصحة» :لجنة
للتحقيق في وفاة
المواطن المشاري

محليات 5

• خادم الحرمين :نرفض المساس
بالسيادة السورية على الجوالن
• الرئيس التونسي :نشكر األمير
للجهود التي يبذلها في تقريب
وجهات النظر في العالم العربي
• السيسي :ال حل للصراع العربي اإلسرائيلي
إال بتحرير كل األراضي المحتلة
• عباس للزعماء العرب:
انصروا القضية الفلسطينية

«البلدية» :دراسة
عاجلة لتخصيص
مليون متر لحل مشكلة
مناطق التخزين

محليات 4
• سمو أمير البالد مع إخوانه القادة والزعماء العرب أثناء مشاركتهم في قمة تونس

دعا �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد �إلى توحيد
املواقف العربية وتعزيز التما�سك وجتاوز اخلالفات
ملواجهة التحديات التي تتعر�ض لها الأمة.
و�أ�ضاف �سموه يف كلمة �ألقاها خالل اجتماع الدورة
العادية الـ  30مل�ؤمتر القمة العربية يف تون�س« :لقد
كنا ن�شري يف خطاباتنا يف اجتماعاتنا ال�سابقة ب�أننا
منر بظروف حرجة وحتديات خطرية لكننا اليوم
يتوجب علينا �أال نكتفي بهذه الإ�شارة.
و�أكد �سموه موا�صلة جهود الكويت كع�ضو غري دائم يف
جمل�س الأمن �سعيا منها لتكون ال�صوت الناطق بهموم
املنطقة العربية وال�ساعي حللها وعودة الإ�ستقرار
�إليها ،م�شري ًا الى �أن فرتة ع�ضوية الكويت غري الدائمة
يف جمل�س االمن التي انت�صفت «�سعت خالل ما م�ضى
الى �أن تكون ال�صوت العربي الناطق بهموم منطقتنا
والناقل لآالمها وال�ساعي لإيجاد حلول لها بالتعاون
مع بقية الدول الأع�ضاء يف املجل�س».
و�أكد �سموه �أن ا�ستقرار الأمن يف العامل لن يتحقق ما
مل يتم حتقيق الت�سوية العادلة للق�ضية الفل�سطينية،
مو�ضح ًا �أن هذه الق�ضية هي ق�ضية العرب االولى.
ودعا �سموه العامل �أجمع �إلى �إ�شاعة قيم الت�سامح
وتغليب احلوار والقبول بالطرف الآخر ،مبينا موقف

الكويت �ضد االرهاب والتطرف ،كما �أكد �سموه وقوفنا
مع املجتمع الدويل وكل القوى اخلرية الهادفة الى
اجتثاث �آفة الإرهاب وو�أد روح التطرف.
و�أع��رب �سموه عن �أ�سفه ورف�ضه االع�تراف الأمريكي
ب�سيادة ا�رسائيل على اجلوالن ،م�ؤكد ًا �سموه تطلع
الكويت الى نهاية �رسيعة ملعاناة ال�شعب ال�سوري
ال�شقيق.
من جانبه �شدد خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز على �أن الق�ضية الفل�سطينية تبقى على
ر�أ�س اهتمامات اململكة ،م�ضيف ًا« :جندد الت�أكيد على
رف�ضنا القاطع للإجراءات التي من �ش�أنها امل�سا�س
بال�سيادة ال�سورية على مرتفعات اجلوالن.
و�أ�شاد الرئي�س التون�سي الباجي قائد ال�سب�سي بجهود
�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح الأحمد االن�سانية
وم�ساهمات �سموه يف حل �أزمات املنطقة.
فيما �أعلن الرئي�س الفل�سطيني ،حممود عبا�س� ،أن
الفل�سطينيني يتطلعون للزعماء العرب لن�رصة الق�ضية
الفل�سطينية.
ومن جانبه �شدد الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح ال�سي�سي
على انه ال حل لل�رصاع العربي الإ�رسائيلي �إال بتحرير كل
(�ص  3و 12و)13
الأرا�ضي العربية.

البيان الختامي :ال شرعية العتراف

�ص2

رؤساء غابوا عن القمة
غاب عن ح�ضور القمة العربية التي �أقيمت
يف تون�س عدد من ر�ؤ�ساء ال��دول ،وهم
العاهل البحريني امللك حمد بن عي�سى
وال�شيخ خليفة بن زايد رئي�س الإمارات،
والرئي�س املغربي امللك حممد ال�ساد�س
والرئي�س اجلزائري عبدالعزيز بو تفليقة
والرئي�س ال�سوداين عمر الب�شري.

ص13

 ...واحترام سيادة الدول

اقتصاديون:
صفقات مليارية
جديدة في
طريقها للخليج

اقتصاد 7

محاولة تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديموغرافي

فلسطين :استعداد إسرائيل للمصادقة

على الوحدات االستيطانية ...خطوة استعمارية

• فالدميير بوتني

قالت وزارة اخلارجية واملغرتبني الفل�سطينية
�أم�س� :إن ا�ستعداد �إ�رسائيل للم�صادقة على �آالف
الوحدات اال�ستيطانية اجلديدة يف مناطق متفرقة
من ال�ضفة الغربية خطوة ا�ستعمارية جديدة
لتعميق اال�ستيطان.
و�أ�ضافت اخلارجية يف بيان �صحايف �أن �إ�رسائيل
ت�سعى ال��ى حت��وي��ل امل�ستوطنات ال��ى مدن
ا�ستيطانية �ضخمة ذات �أحياء جديدة متباعدة
تلتهم �أو�سع م�ساحة ممكنة من �أرا���ض��ي دولة
فل�سطني مب��ا يحول امل�ستوطنات يف ال�ضفة
ال��ى جتمع ا�ستيطاين واح��د ي�شمل م��ا ت�سمى
بامل�ستوطنات املعزولة.
و�شددت على ان متادي احلكومة الإ�رسائيلية يف

صحيفة بريطانية :الحرب كسرت اليمن
قالت �صحيفة «ذي غارديان» الربيطانية� ،إن اليمن يواجه
منذ فرتة طويلة حتديات هيكلية واقت�صادية واجتماعية
و�أمنية ،واحلرب التي بد�أت عام  2015مل ت�ؤد �إال �إلى تفاقم
م�شاكل اليمن ال�سابقة ،وال�رصاع ،الذي يت�صاعد تدريجيا
من م�أزق �سيا�سي �إلى �أعمال عدائية وا�سعة النطاق� ،رسعان
ما �أ�صبح م�ستع�صيا على احلل ،م�ضيفة :تتفاقم احلرب ،التي
دخلت عامها اخلام�س ،مع و�ضع �سيا�سي وع�سكري معقد،
ب�سبب �أزمة �إن�سانية �ساحقة ت�ستمر يف النمو ,حيث يحتاج
نحو  ٪80من ال�سكان �إلى امل�ساعدات ،ومتر عملية ال�سالم
حاليا بطريق م�سدود ,بينما تعمق احلرب املظامل ،ومتزق
الن�سيج االجتماعي وحتطم دولة ه�شة بالفعل.
ولقد �أ�سفر القتال الداخلي عن مقتل الآالف من املدنيني،
مع تقديرات ت�تراوح ما بني  10لـ � 60ألفا ،وف ًقا للأمم
املتحدة ،ميوت طفل كل  10دقائق ب�سبب نق�ص الرعاية
الطبية الأ�سا�سية.

في تحقيق السالم

• القضية الفلسطينية مركزية بالنسبة
لألمة العربية
• الجوالن أرض سورية محتلة ...ودعم عربي
الستعادتها
• ضرورة العمل على التوصل لتسويات
سياسية في سورية وليبيا ...وأمن العراق
حلقة مهمة في المنظومة القومية العربية
• إدانة لمحاوالت الربط بين اإلرهاب
واإلسالم

بوتين :حل األزمات في المنطقة سياسي ًا
�أك��د الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
��ضرورة حل الأزم���ات يف املنطقة ,ال
�سيما يف �سورية ,بالطرق ال�سيا�سية
وباال�ستناد �إلى القانون الدويل ومبادئ
احرتام �سيادة الدول و�سالمة �أرا�ضيها.
وقال بوتني يف برقية �إلى القمة العربية
يف تون�س� :إن رو�سيا تنطلق من املبد�أ
القائم على �رضورة ت�سوية الأزمات يف
منطقة ال�رشق الأو�سط بطرق �سيا�سية
ودبلوما�سية وا�ستناد ًا للقانون الدويل
وم��ب��د�أ اح�ترام �سيادة ال��دول و�سالمة
�أرا�ضيها ,م�شدد ًا على �أن «هذا الأمر ينطبق
ب�شكل كامل على الأزمة يف �سورية» ,حيث
مت توجيه �رضبة قوية �إلى قوى الإرهاب

تقديري العميق لدور األمير

واشنطن بالقدس عاصمة إلسرائيل

توجيه ضربة قوية لإلرهاب في سورية

وال��ب��دء يف العملية ال�سيا�سية وحل
امل�شاكل الإن�سانية امللحة.
ولفت بوتني �إل��ى �أن �أه��م ال�رشوط
الالزمة ال�ستتباب الو�ضع واال�ستقرار
ب�شكل م�ستدام يف املنطقة هو ت�سوية
ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي مبا يكفل
حال عاد ًال للق�ضية الفل�سطينية ,جمدد ًا
الت�أكيد على التم�سك مببادرات بالده,
ال �سيما دعوتها الهادفة �إلى ت�شكيل
حتالف وا�سع ملكافحة الإرهاب حتت
رع��اي��ة الأم���م املتحدة ,معرب ًا عن
ا�ستعداد رو�سيا لتعزيز ال�رشاكات مع
دول ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف
جميع املجاالت.

األمين العام لألمم المتحدة:

• اليمن ...املعاناة اإلنسانية مازالت مستمرة

تعميق عمليات اال�ستيطان وحماولة تغيري الواقع
التاريخي والقانوين والدميوغرايف القائم يف
ال�ضفة الغربية ي�ستمد القوة والتحفيز من
الدعم الأمريكي الالحمدود لالحتالل و�سيا�ساته
اال�ستيطانية التو�سعية.
وقالت �إن ا�ستمرار التغول اال�ستيطاين يك�شف
عن عجز املجتمع الدويل عن احرتام �رشعياته
وقراراته وتخاذله اخلطري يف تطبيقها وف�شله
يف احلفاظ على ما تبقى من م�صداقية له جتاه
القانون الدويل ومبادئ حقوق االن�سان.
و�شددت على �أن اال�ستيطان غري �رشعي وباطل
من �أ�سا�سه وال ميكن �أن ين�شئ حق ًا لالحتالل يف
الأرا�ضي الفل�سطينية.

«التجارة» :ارتفاع
الصادرات المحلية
بنسبة ٪0.14
في فبراير

اقتصاد 8

ترحيب أممي بجهود االنتقال
السلمي للسلطة في الجزائر
رحب الأمني العام للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش باجلهود
الرامية النتقال �سلمي ودميقراطي يف اجلزائر� ،إذ تتوا�صل منذ
�أ�سابيع احتجاجات مطالبة ب�إنهاء حكم الرئي�س عبدالعزيز
بوتفليقة.
وقال غوتريي�ش �إن «�أي خطوات يف هذا ال�صدد يتعني اتخاذها
ب�أ�سلوب يهدئ خماوف ال�شعب ب�رسعة».
من جهته ،جدد رئي�س هيئة الأركان اجلزائرية الفريق �أحمد
قايد �صالح ،دعوته للمجل�س الد�ستوري للبت فيما �إذا كان
بوتفليقة «البالغ من العمر  82عام ًا» م�ؤهال للمن�صب ،وذلك
مبوجب املادة  102من الد�ستور.
ومل تفلح دعوة قايد �صالح حلل الأزمة ال�سيا�سية ،يف ا�سرت�ضاء
املتظاهرين الذين يرف�ضون تدخل اجلي�ش يف ال�ش�ؤون املدنية
ويريدون الإطاحة بالنخبة احلاكمة التي ت�ضم قدامى املحاربني
يف حرب اال�ستقالل عن فرن�سا و�ضباطا يف اجلي�ش وكبار �أع�ضاء
احلزب احلاكم ورجال �أعمال.
وتخلى كثري من احللفاء ،ومنهم قادة يف حزب «جبهة التحرير
الوطني» احلاكم والنقابات العمالية ،عن بوتفليقة ،الذي ندر
ظهوره علن ًا منذ �إ�صابته بجلطة دماغية يف عام .2013

القادسية في
اختبار آسيوي أمام
المالكية البحريني
اليوم
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