غري خم�ص�ص للبيع

أمثال

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

«األلعاب» دائم ًا محفوفة بالمخاطر،

مهرة على التصفيق تلعب للحضور
 ...تلعب غرور وال مال أحد عينها

فهناك من يلعب من باب خبرة ،فيكسب،
وهناك من يلعب مع

السبت

«الخيل يا شقرا» فيخسر ،وهناك

من يصفق وما يفهم باأللعاب ،فيضيع،

العدد ()3698

وما أحد درى عنه؟
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الجامعة العربية دعت األطراف الليبية إلى وقف االشتباكات المسلحة

معارك طاحنة في طرابلس

• األمين العام لألمم المتحدة :الوضع مثير للقلق ونأمل تفادي المواجهات
• رئيس البرلمان األوروبي :أدعو إلى وقف العنف ّ
وأحذر من حرب أهلية فوضوية
• روسيا :نخشى من حمام دم جديد
• أميركا :التحركات العسكرية تهدد
بإغراق ليبيا في الفوضى
• بريطانيا :العمليات العسكرية تبعث
على القلق البالغ

ازدادت «الأزم���ة الليبية» تعقيد ًا،
با�شتعال امل��ع��ارك ،عندما تقدمت
ميلي�شيات خليفة حفرت نحو طرابل�س،
يف عملية ع�سكرية تهدف لل�سيطرة على
العا�صمة مقر حكومة الوفاق الوطني
الليبي املعرتف بها دولي ًا.
وا�ستنكرت دول العامل ما يح�صل يف
طرابل�س من �أعمال عنف وقتال ،فيما
دعت اجلامعة العربية الأطراف الليبية
�إلى وقف اال�شتباكات امل�سلحة.
و�شدد االم�ين العام جلامعة الدول
العربية �أحمد �أبو الغيط على �رضورة
خف�ض ح��ال��ة الت�صعيد امليدانية
الناجتة ع��ن التحركات واحل�شود
الع�سكرية االخرية يف املناطق الغربية
من البالد ،مو�ضح ًا �أنه يتابع «بقلق
بالغ» التطورات الأخرية وما �صاحبها
من جتدد للقتال وا�شتباكات م�سلحة
ت�شهدها ال�ساحة الليبية.
و�أعرب الأمني العام للأمم املتحدة،
�أنطونيو غوتريي�ش ،عقب لقائه قائد

«اجلي�ش الوطني الليبي» ،امل�شري
خليفة حفرت ،عن قلقه العميق من
الو�ضع يف ليبيا� ،آمال تفادي مواجهة
دامية يف طرابل�س.
و�أع���رب رئي�س ال�برمل��ان الأوروب���ي
�أن��ط��ون��ي��و ت��اج��اين ع��ن قلقه �إزاء
ال��ت��ط��ورات يف ليبيا ،داع��ي��ا جميع
الأطراف الى وقف العنف وجتنبه.
وق���ال ت��اج��اين يف ب��ي��ان� :إن العمل
الع�سكري لي�س احلل للأزمة ،م�ضيفا
ان نزاعا جديدا بها لن يت�سبب �إال
يف املزيد من اخل�سائر يف االرواح
والأ�رضار اجل�سيمة للدولة و�شعبها.
ودع��ت الواليات املتحدة وبريطانيا
وفرن�سا و�إيطاليا والإمارات كل الأطراف
يف ليبيا �إلى خف�ض التوترات فورا.
وق��ال��ت ال���دول اخل��م�����س ،يف بيان:
«يف هذا الوقت احل�سا�س من العملية
االنتقالية يف ليبيا ،ف�إن التحركات
الع�سكرية والتهديدات ب ��إج��راءات
�أحادية اجلانب تهدد فقط ب�إغراق ليبيا
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قوة الردع
الخاصة

 5000عنصر
تهريب الوقود
واإلجتار في البشر

تدعم حكومة الوفاق
برئاسة السراج
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كتيبة ثوار
طرابلس

 3500عنصر

اإلجتار
في املخدرات

اخلطف والتشريد
لـ  2000مواطن

إصابة  83فلسطيني ًا برصاص «االحتالل»

وت��ف��ادي الت�صعيد ،واحل��ف��اظ على
امل�سار ال�سيا�سي الذي ترعاه الأمم
املتحدة.
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الربيطاين
جريميي هنت� ،إن العملية الع�سكرية
يف ليبيا بطرابل�س تبعث على القلق
البالغ.
و�أك���د ه��ن��ت ،خ�لال م ��ؤمت��ر �صحايف
م��ع وزي���رة خارجية كندا كري�ستيا
فريالند «نتابع الو�ضع يف ليبيا عن

«األشغال» :ال صحة

لبدء إصالح شوارع

العاصمة وحولي أو ً
ال
نفت الناطقة الر�سمية با�سم وزارة
الأ�شغال العامة اميان العمر �صحة
ما يتم تداوله ب�ش�أن ا�صالح الطرق
بدء ًا ب�شوارع حمافظتي العا�صمة
وحويل �أو ًال ثم بقية املحافظات
الأخرى ،وقالت ان «وزارة اال�شغال
لديها عقود ل�صيانة الطرق بكل
حمافظة ،وك��ل عقد له برنامج
زمني م�ستقل عن الآخر».
و�أ�ضافت �أن��ه بناء على برنامج
تنفيذ خطة حت�سني �أعمال �إن�شاء
و�صيانة الطرق �سيتم البدء بفر�ش
الطرق ال�رسيعة الأك�ثر ت�رضر ًا
وبعدها الطرق الرئي�سية والطرق
الفرعية للمناطق باملحافظات
كافة.
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• الفل�سطينيون العزل يواجهون قوات االحتالل

طالب جمل�س النواب الأردين حكومة بالده ب�رضورة
فتح معرب بري جديد مع �سورية على حدود البادية
ال�شمالية للأردن نظر ًا لأهميته االقت�صادية ،ووجه
ن��واب �أردنيون مذكرة لرئي�س ال��وزراء عمر الرزاز
مطالبني بفتح املعرب احل��دودي الثالث الذي يربط

�سورية بالأردن من خالل معرب دير الكهف ،واملقرر
تنفيذه منذ �سنوات بقرار من جمل�س الوزراء.
جتدر الإ�شارة �إلى وجود معربين بريني يربطان �سورية
ب��الأردن ،هما معرب جابر احل��دودي �ضمن حمافظة
املفرق ،ومعرب ن�صيب احلدودي �ضمن لواء الرمثا.

بطيش يحذر من إصابة

االقتصاد اللبناني بـ «غيبوبة»

ع�ّب�رّ من�صور بطي�ش وزي��ر
االقت�صاد اللبناين عن �أ�سفه
ب�أن نكون جميعنا متفقني �أننا
ال منلك ترف �إ�ضاعة الوقت،
وم��ع ذل��ك م�ضى �شهران على
ت�شكيل احلكومة والإجنازات
حتى اليوم �أقل من املطلوب
وامل��أم��ول ،و�إن لبنان �أمام
�أزم����ة ك��ب�يرة ي��ج��ب العمل
عليها �أو قد يدخل يف غيبوبة
ال مي��ك��ن ال���ع���ودة م��ن��ه��ا».
و�أ�ضاف «�صحيح �أن واقعنا
االقت�صادي �صعب ،لكنني
�أ�ؤكد �أن احللول ممكنة ولي�س
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هناك ما ي�ستدعي هذا التهويل
وبث ال�سلبية بني النا�س»،
م�شري ًا �إلى �أن «رئي�س احلكومة
اللبنانية �سعد احلريري مل
يخطئ ح�ين ق��ال �إن بع�ض
الإجراءات قد تكون موجعة،
لكن الأكيد �أنه يجب �أال تكون
موجعة للنا�س».و�أ�شار �إلى �أن
«واقع االقت�صاد اللبناين ناجت
عن اختالالت بينية وتوجهات
خاطئة ت��راك��م��ت منذ �أك�ثر
من ربع قرن ،فقد ثبت ف�شل
النموذج املعتمد طوال هذه
ال�سنوات.

كتيبة
بوسليم

تشتهر باسم
أتينوة

جمدد ًا يف الفو�ضى».ويف �سياق مت�صل،
عربت تون�س عن «قلقها العميق» من
التطورات الأخرية يف ليبيا.
وقالت وزارة اخلارجية التون�سية،
يف ب��ي��ان« :تتابع تون�س بان�شغال
بالغ التطورات اخلطرية للأو�ضاع
يف ليبيا ،وتعرب عن قلقها العميق
ملا �آل��ت �إليه الأح��داث يف هذا البلد
ال�شقيق» .ودعت جميع الأط��راف �إلى
التحلي ب�أعلى درجات �ضبط النف�س،

«النواب األردني» يطالب بافتتاح
معبر جديد مع سورية

3

 1000عنصر

حواجز إسرائيلية تغلق شمال الضفة الغربية

�أ�صيب  83فل�سطيني ًا بالر�صا�ص احلي،
بينهم  5بحالة خطرية وواح��د و�صفت
حالته ببالغة اخل��ط��ورة ،والع�رشات
باالختناق ،خالل قمع ق��وات االحتالل
الإ�رسائيلي للم�سريات ال�سلمية الأ�سبوعية
�رشق قطاع غزة.
و�أعلنت وزارة ال�صحة الفل�سطينية �أم�س
عن �إ�صابة  83فل�سطينيا مبناطق متفرقة
على ال����شري��ط احل����دودي ��شرق قطاع
غزة خالل م�شاركتهم بجمعة «انت�صار
الكرامة» ا�ستمرار ًا مل�سرية العودة وك�رس
احل�صار.
وق��ال املتحدث با�سم وزارة ال�صحة
د�.أ�رشف القدرة �إن  83فل�سطيني ًا و�صلوا
الى امل�ست�شفيات الفل�سطينية بقطاع غزة
نتيجة �إ�صابتهم بجراح خمتلفة جراء
اعتداء قوات االحتالل اال�رسائيلي على
امل�شاركني يف فعاليات اجلمعة 53
مل�سرية العودة وك�رس احل�صار ال�سلمية.
�إل����ى ذل����ك ،ن�صبت ق����وات االح��ت�لال
الإ�رسائيلي ح��واج��ز ع�سكرية وكثفت
من تواجدها الع�سكري يف حميط قرى
وبلدات يف حمافظة جنني �شمال ال�ضفة
الغربية ،كما �أغلقت ال�شارع االلتفايف
رق��م  60الوا�صل بني القد�س املحتلة
وم�ستوطنة.

امليليـ ـ ـش ــيات املسـ ـ ـ ـ ــلحة في طرابلـ ـ ـ ــس

كتيبة
النواصي

وزير الصحة:
ضوابط لصرف
األدوية المخدرة
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كثب وبكثري من القلق ون�سعى لزيادة
الت�أثري الأوروب���ي والربيطاين �إلى
�أق�صى حد».
و�أكدت اململكة الأردنية� ،رضورةوقف
الت�صعيد يف ليبيا ،داعية �إلى التهدئة
و�ضبط النف�س.
كما دع��ت الرئا�سة ال��رو���س��ي��ة ،كل
الأط���راف يف ليبيا �إل��ى اللجوء �إلى
احللول ال�سيا�سية ،خ�شية �أن «ي�ؤدي
�أي عمل �إلى حمام دم جديد».

وزير الداخلية اتهم دولة
عربية بإعطاء الضوء األخضر

«القوى العاملة»:
تحويل مبنى إدارة
االستقدام باألحمدي
إلى مخازن

محليات 2

اتهم وزير الداخلية يف حكومة
الوفاق الليبية فتحي با�شاغا،
دول��ة عربية دون �أن ي�سميها
ب�أنها هي التي منحت ال�ضوء
الأخ�رض للتحرك الع�سكري حلفرت
باجتاه العا�صمة طرابل�س.

مجلس األمن:

مشاورات مغلقة

عقد جمل�س الأم���ن ليلة �أم�س
م�شاورات مغلقة ملناق�شة تطورات
الو�ضع يف ليبيا وذلك بناء على
طلب من اململكة املتحدة.
وا�ستمع املجل�س خالل االجتماع
الى احاطة من رئي�س بعثة الأمم
املتحدة للدعم يف ليبيا غ�سان
�سالمة حول الإع�لان الأخ�ير عن
الهجوم الع�سكري على طرابل�س
من قبل خليفة حفرت.

السعيدي لـ«صوت العرب»:
ال تدخل دولي ًا في األزمة

 40طن ًا من المساعدات
اإلنسانية الكويتية
إلى إيران

محليات 3

ا�ستبعد ع�ضو جمل�س النواب
الليبي د.ع��ل��ي ال�سعيدي يف
ت�رصيحات لـ«�صوت العرب»
ال��ت��دخ��ل ال����دويل يف الأزم����ة
الراهنة.

مقتل تلميذين بانفجار قنبلة في مدرسة

أيتام اليمن 1.1 ...مليون
بين دور الرعاية وسوق العمل
قتل تلميذان مينيان و�أ�صيب ثمانية
بجروح بالغة يف انفجار قنبلة من
خملفات املعارك يف احدى مدار�س
�صنعاء ،وف��ق ما �أف��ادت منظمة
يوني�سف التابعة للأمم املتحدة.
ويق�ضي الأطفال يف �أحيان كثرية
�ضحايا عبوات غري منفجرة بدون
تقدير للأخطار التي ت�شكلها.
وق��ال��ت جولييت ت��وم��ا مديرة
الإعالم الإقليمي يف يوني�سف «من
املرجح جدا كما ر�أينا يف �سورية
والعراق وغريها ان قتل الأطفال
ي�ستمر حتى عندما تكون هناك

هدنة �أو يكون القتال يف نهايته»،
وتقدر منظمة ال�صحة العاملية �أن
نحو � 10آالف ميني قتلوا منذ عام
.2015
وتقول منظمات حقوق االن�سان �إن
احل�صيلة احلقيقية لل�ضحايا �أكرب
من ذل��ك ،وجعل ال��ن��زاع ماليني
اليمنيني على �شفري املجاعة ،يف
ما و�صفته الأمم املتحدة ب�أنه �أ�سو�أ
�أزمة ان�سانية يف العامل ،ويفيد
تقرير �صادر عن «م�ؤ�س�سة اليتيم»
ب�أنّ عدد الأيتام يف اليمن بلغ 1.1
مليون يتيم.

الجاسم :المنظومة
التعليمية تستحق
«النسف»!

محليات 4

صفقة شراء اس  400الروسية أفضل من باتريوت

أردوغان :على الواليات المتحدة
وأوروبا معرفة حدودهما

قال �أردوغان �إن الواليات املتحدة و�أوروبا حتاوالن التدخل يف �ش�ؤون
تركيا الداخلية وعليهما ان تعرفا حدودهما.
و�أ�ضاف يف ت�رصيح لل�صحافيني مبدينة ا�سطنبول تعليق ًا على ت�رصيحات
غربية حول االنتخابات املحلية التي جرت االحد املا�ضي انه بعد
االنتهاء من الت�صويت يف االنتخابات دخلنا يف امل�سار الق�ضائي لتقدمي
طعون على النتائج ،م�شري ًا �إلى �أن االحزاب الرتكية تقوم ب�إجراءات
طعونها وهذا حق طبيعي لها.
وذكر �أردوغان �أن بالده توا�صل �سداد املدفوعات مبوجب اتفاقها مع
رو�سيا و�أن وا�شنطن مل تقدم ال�رشوط ذاتها عندما عر�ضت بيع S - 400
ل�رشاء �أنظمة الدفاع ال�صاروخي باتريوت.
وقال رد ًا على �س�ؤال ما �إذا كان �سيناق�ش �صفقة «�إ�س  »400 -خالل زيارته
املزمعة �إلى مو�سكو هذا الأ�سبوع� :إن «�إ�س � »400 -ست�شغل حيز ًا مهم ًا
يف حمادثاتنا ،و�إن حجج الواليات املتحدة خاطئة للغاية ،لقد �أنهينا
�صفقة �إ�س  400 -ونوا�صل �سداد امل�ستحقات.

 2.45مليار دينار
مكاسب بورصة
الكويت منذ بداية
العام الحالي

اقتصاد 5

أمضى شهوراً من التصريحات والتهديدات

ترامب يتراجع عن إغالق الحدود مع المكسيك
بعد خسائر  6مليارات دوالر
بعد �شهور من الت�رصيحات والتهديدات واال�ضطرابات
االقت�صادية التي ت�سببت يف �إغ�لاق احلكومة الأمريكية
يوما ،ووقوع خ�سائر بنحو  6مليارات دوالر؛
احلدود ً 35
تراجع الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب عن موقفه �ضد
جارته اجلنوبية «املك�سيك» ،و�أعلن تخليه عن تهديده
ريا �إلى �أنه بذل جهودا يف
ب�إغالق احلدود مع املك�سيك ،م�ش ً
الأيام الأخرية �ضد الهجرة غري القانونية.
ويف الوقت نف�سه ،هدد ترامب املك�سيك قائلاً :

«ميكن �أن �أفعل ذلك وهذا لي�س مزاحا ،ولكن ال �أعتقد �أننا
�سن�ضطر يوما لإغالق احلدود».
وحذر زعيم الأغلبية اجلمهورية يف جمل�س ال�شيوخ ميت�ش
ماكونيل ،من �أن «�إغ�لاق احلدود ميكن �أن يكون له ت�أثري
اقت�صادي كارثي على بلدنا و�آمل �أال نفعل ذلك».
قرار ترامب ،ميكن �أن تكون عواقبه االقت�صادية كارثية على
البلدين ،لكنه فتح جبهة جديدة بتهديده باللجوء �إلى ال�سالح
التجاري لإخ�ضاع مك�سيكو.

برشلونة وأتلتيكو
مدريد في قمة خارج
التوقعات بالليغا

رياضة 19

