غري خم�ص�ص للبيع

أمثال

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم
ي�����ج�����ب
�أن تعي
الأي������ادي

ال ينكر المعروف

علي
وزير سأل زميله :لماذا تطلق ّ
اإلشاعات وتؤجج النواب الستجوابي؟
فأجابه الزميل :غير صحيح وال عالقة

األربعاء

إال جاحد

يقولون
لي بما تقول ،فعاد الوزير للقول :أنا

العدد ()3709

متأكد بأنك تسعى بكل جهد لإلطاحة
بي ناكراً معروفي وأفضالي عليك.
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الجاراهلل :التنسيق مع الروس للتصدي لألزمات والصراعات التي تعيشها منطقتنا

تحالف عربي روسي لمكافحة اإلرهاب
أبوالغيط :نثمن مواقف روسيا من القضية الفلسطينية التي تواجه تحديات غير مسبوقة

دع��ا الأم�ي�ن ال��ع��ام جلامعة ال��دول
العربية� ،أحمد �أبو الغيط ،رو�سيا
�إل��ى اال�ستمرار يف دعمها للمواقف
الفل�سطينية والعربية ،خا�صة يف
جمل�س الأمن.
جاء ذلك يف كلمة �أبو الغيط يف افتتاح
ال��دورة اخلام�سة ملنتدى التعاون
ال��ع��رب��ي -ال��رو���س��ي يف العا�صمة
وثمن �أبو الغيط املواقف
مو�سكو,
ّ
الرو�سية من الق�ضية الفل�سطينية
والتي تواجه حتديات غري م�سبوقة
ت�ستهدف مقوماتها الرئي�سية،
وحم��ددات��ه��ا ال��ت��ي حتظى ب�إجماع
دويل ,وقال �إن واقع الأزمات ما زال
ُيخيم على بع�ض دول املنطقة العربية
وال تزال كُ لفة ال�رصاعات واحلروب يف
كل من اليمن و�سورية وليبيا تفوق
قدرة هذه املجتمعات على االحتمال،
بل متتد تبعات ه��ذه الأزم���ات �إلى
حميطها ب�صور خمتلفة.
واختتم املنتدى الرو�سي العربي يف
مو�سكو فعالياته� ،أم�س بالت�أكيد
على دعم مبادرة الرئي�س الرو�سي،
فالدميري بوتني ،حول �إن�شاء حتالف
ملكافحة الإرهاب.
وبدوره �أكد نائب وزير اخلارجية خالد
اجلارالله عمق العالقات العربية
الرو�سية و�سعي اجلانبني لالنطالق
بها الى �آفاق تعك�س عمق روابطهما
التاريخية وف��ق اط��ار يجمع جميع
جوانب هذه العالقات الرا�سخة.
و�أعرب عن التقدير لإ�سهامات رو�سيا

بن علوي :عدم االستقرار

ناصر المحمد :نفخر
بإنجازات أبناء الكويت

محليات 2

في الشرق األوسط

ألسباب داخلية وخارجية

«املميزة» ,قائال «ان هذا االمر ي�ضفي
على اجتماعنا �أهمية م�ضاعفة تتيح
لنا فر�صة التعاون والتن�سيق مع

• جانب من املنتدى العربي الرو�سي

ا�صدقائنا الرو�س للت�صدي للعديد
من االزمات وال�رصاعات التي تعي�شها
منطقتنا يف حماولة ج��ادة لإيجاد

ال�سبل الكفيلة لو�ضع حد لها واحتواء
�آثارها».
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�أكد وزير خارجية �سلطنة عمان
ي��و���س��ف ب��ن ع��ل��وي� ،أن عدم
اال�ستقرار يف دول ال�رشق الأو�سط
�سببه ع��وام��ل داخلية و�أخ��رى
خارجية ،و�أنها منطقة تقاطعات
دولية.
وق���ال ب��ن ع��ل��وي ع��ل��ى هام�ش
امل��ن��ت��دى اخل��ام�����س للتعاون
العربي ال��رو���س��ي املنعقد يف
مو�سكو� ،إن «على الدول العربية
�أن تت�صالح مع نف�سها ،ليكون
يف �إمكانها بعد ذلك �أن تت�صالح
• يو�سف بن علوي
مع املجتمع الدويل ،وهو الأمر
الذي ي�سعى �إليه اجلميع».
و�أ���ض��اف« :نتطلع يف االجتماعات املقبلة جلامعة الدول
العربية� ،أن يتحقق �شيء من هذا القبيل».
و�شدد على �أن الإجماع لي�س �رضوري ًا ،و�أن ما حتتاجه املنطقة
هو «الفهم امل�شرتك للقدرات العربية وتفاعلها مع املجتمع
الدويل ،و�أن هذه هي القاعدة الأ�سا�سية للعمل امل�شرتك».

يجب أن تعي األيادي العابثة خطورة هذا التصعيد

المجلس العسكري يعفي النائب العام ومدير اإلذاعة

قطر :قوات المنشق حفتر
تعيق الحوار الليبي

السودان :الحكومة المنتخبة
صاحبة قرار محاكمة البشير

اتهم وزير اخلارجية القطري حممد بن عبدالرحمن
�آل ثاين ،قائد اجلي�ش الليبي الوطني املن�شق
خليفة حفرت ،بعرقلة اجلهود الدولية لتحقيق
احلوار الليبي الوطني.
وكتب الوزير القطري على «تويرت»« :ت�رصفات
امليلي�شيات الع�سكرية بقيادة حفرت يف ليبيا
تعرقل يف املقام الأول اجلهود الدولية لتحقيق
احل��وار الليبي الوطني» ,م�ضيفا «يجب �أن
تعي الأي���ادي العابثة خطورة ه��ذا الت�صعيد
الع�سكري و�أن ت�ضع م�صلحة ال�شعب الليبي فوق

كل اعتبار».
وم��ن جانبها ،قالت �صحيفة «ال ريبوبليكا»
الإيطالية �إن وزي��ر اخلارجية القطري دعا يف
حديث لل�صحيفة �إل��ى «فر�ض حظر فعال على
الأ�سلحة على املن�شق حفرت وان�سحاب قواته من
املناطق التي احتلها» .
ووفق ًا لل�صحيفة فقد «�أعرب الوزير القطري عن
�رسوره كون نظريه الفرن�سي جان �إيف لودريان،
�أخربه �أن باري�س تعمل على �ضمان عقد م�ؤمتر
م�صاحلة وطنية خمطط ب�ش�أن ليبيا».

استقالة رئيس المجلس الدستوري
الجزائري الطيب بلعيز

قدم رئي�س املجل�س الد�ستوري اجلزائري
الطيب بلعيز ا�ستقالته لرئي�س الدولة
عبد القادر بن �صالح.
و�أفاد بيان للمجل�س الد�ستوري ب�أنه يف
اجتماع عقدته الهيئة ام�س «�أبلغ رئي�س
املجل�س الد�ستوري الطيب بلعيز �أع�ضاء
املجل�س ب�أنه قدم �إلى رئي�س الدولة
ا�ستقالته من من�صبه كرئي�س للمجل�س
الد�ستوري ،ال��ذي با�رش فيه مهامه
بدء ًا من تاريخ �أدائه اليمني الد�ستورية
بتاريخ  21فرباير .»2019
وك���ان الرئي�س اجل��زائ��ري ال�سابق
• الطيب بلعيز
عبدالعزيز بوتفليقة قد عني بلعيز يف
من�صبه يف فرباير ،قبل �أن ي�سلم له ر�سالة ا�ستقالته يف � 2أبريل احلايل.
وبلعيز �أحد «الباءات الثالث» �إلى جانب بن �صالح ورئي�س الوزراء نور
الدين بدوي ،الذين يطالب املتظاهرون با�ستقالتهم باعتبارهم �أبرز وجوه
«النظام القدمي».

العراق :اعتقال
 13متهم ًا باالتجار
في البشر

�أع��ل��ن��ت ق��ي��ادة ق���وات ال�رشطة
االحتادية العراقية اعتقال 13
متهم ًا ,بينهم ن�ساء,بتهمة
االجتار بالب�رش و�سط العا�صمة
بغداد.
وقالت القيادة يف بيان �إن« :قوات
ال�رشطة االحتادية متكنت ،من
�إل��ق��اء القب�ض على  13متهم ًا
بينهم ت�سع ن�ساء وف��ق املادة
«/6ثانيا ـ اجت��ار الب�رش» من
قبل الفوج الثاين اللواء الثالث
الفرقة الأول��ى �رشطة احتادية
�ضمن منطقة البتاوين» ,م�ضيفة
�أن��ه «مت ت�سليم املعتقلني الى
اجلهات املعنية ا�صوليا.

ق��ال �أح��د �أع�ضاء املجل�س الع�سكري االنتقايل يف
ال�سودان� ،إن ق��رار ت�سليم الرئي�س ال�سابق عمر
الب�شري؛ �إلى املحكمة اجلنائية الدولية التي تريد
حماكمته بتهمة الإب���ادة يف دارف���ور ،يعود �إلى
حكومة منتخبة.
وق��ال الفريق جالل الدين �شيخ؛ يف م�ؤمتر
�صحايف يف �سفارة بالده لدى �إثيوبيا� ،إن
«قرار ت�سليم الب�شري �إلى املحكمة اجلنائية
الدولية �أمر يتخذ من ِقبل حكومة �شعبية
منتخبة ولي�س من ِقبل املجل�س الع�سكري
االنتقايل».
ويخ�ضع الب�شري؛ ملذكرتَ ي توقيف دوليتني
�أ�صدرتهما املحكمة اجلنائية الدولية
�ام��ي  2009و 2010بتهمة
ع� َ
�ضد الإن�سانية
الإبادة وجرائم ّ
وج��رائ��م ح��رب ارتُ كبت يف
عامي
�إقليم دارف���ور ب�ين
َ

 2003و.2008
وكان املجل�س الع�سكري قد �أعلن يف وقت �سابق �أنه
يرف�ض ت�سليم الب�شري �أو �أي مواطن �سوداين �آخر.
كما �أكد �شيخ عزم املجل�س الع�سكري البقاء فرتة
انتقالية مدتها «�سنتان حد ًا �أق�صى» ،وبعد
ذل��ك �سيتم ت�سليم ال�سلطة �إل��ى �سلطة
وهدد االحتاد االفريقي ،ومقره
مدنيةّ .
�أدي�س �أبابا ،بتعليق ع�ضوية ال�سودان
�إذا مل ي�سلم املجل�س الع�سكري
االنتقايل ال�سلطة للمدنيني يف غ�ضون
 15يوم ًا.
و�أ�صدر رئي�س املجل�س الع�سكري االنتقايل
يف ال�سودان عبدالفتاح الربهان عدد ًا
من القرارات ق�ضت ب�إعفاء النائب
العام وم�ساعديه واملدير
العام للهيئة ال�سودانية
للإذاعة والتلفزيون.

محليات 3

الكويت ترفع
استثماراتها بسندات
الخزانة األميركية
 %17في فبراير

اقتصاد 7

• عمر الب�شري

ال حل عسكري ًا لهذه األزمة المزمنة

الكويت :اتفاق ستوكهولم
بوابة للتسوية السياسية في اليمن
جددت الكويت دعوة الأطراف اليمنية
�إلى التنفيذ الكامل التفاق �ستوكهومل
اخلا�ص باحلديدة وموانئها الثالثة،
وات���ف���اق ت��ب��ادل الأ���س��رى و�إع��ل�ان
التفاهمات حول تعز ،مبا ي�ؤدي �إلى
ا�ستكمال اجلهود التي يبذلها املبعوث
اخلا�ص للأمني العام �إلى اليمن.
جاء ذلك يف كلمة الكويت يف جل�سة
جمل�س الأمن حول اليمن التي �ألقاها

ناصر الصباح استقبل
رئيس اتحاد نقابة
العاملين
بـ «الحكومي»

مندوبها الدائم ل��دى الأم��م املتحدة
ال�سفري من�صور العتيبي م�ساء �أم�س
الأول.
وقال العتيبي ان هذه اجلهود تهدف
�إلى التو�صل �إلى حل �سيا�سي مبني على
املرجعيات الثالث املتفق عليها ،وهي
املبادرة اخلليجية و�آليتها التنفيذية
وخم��رج��ات م��ؤمت��ر احل���وار الوطني
وقرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة.

و�أ�ضاف العتيبي «ا�ستدراك ًا ب�أنه ال حل
ع�سكري ًا لهذه الأزمة املزمنة وتوخي ًا
لعدم عودة ال�رصاع يف احلديدة للمربع
الأول نرى �أنه وا�ستجابة لهذا املنطق
قد يتوجب البدء وب�شكل عاجل يف
تفعيل القرار  2452والذي ن�ص على
الطلب من الأمني العام ذكر حاالت عدم
االمتثال».
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«الوطني» :ثبات
وتيرة نمو عدد
السكان الكويتيين
وتباطؤ عدد الوافدين

اقتصاد 9

قلقون إزاء الوضع في طرابلس وما حولها

األمم المتحدة تدين االستخدام المتزايد
لألسلحة الثقيلة والقصف العشوائي في ليبيا
دان��ت الأم��م املتحدة اال�ستخدام املتزايد
لال�سلحة الثقيلة والق�صف الع�شوائي الذي
�أحلق ا�رضارا باملنازل واملدار�س والبنية
التحتية املدنية يف ليبيا.
وقال املتحدث با�سم االمني العام ا�ستيفان
دوجاريك يف ت�رصيح �صحايف ان املبعوث
االمم��ي ال��ى ليبيا التقى مبمثلني ليبيني
وار���س��ل��وا ن��داء لإن��ه��اء االع��م��ال العدائية
وال��ع��ودة ال��ى احل��وار ،حيث حمل النداء
توقيع اكرث من  100من االكادمييني الليبيني
ون�شطاء املجتمع امل��دين وال�صحافيني

وال�سيا�سيني وممثلي املنظمات الن�سائية.
و�أعربت ثالث من منظمات االمم املتحدة عن
قلقها ازاء عدم اال�ستقرار يف العا�صمة الليبية
طرابل�س وما حولها.
وق��ال املتحدث با�سم املنظمة الدولية
للهجرة جويل ميلمان يف م�ؤمتر �صحايف
م�شرتك �إن هناك اك�ثر م��ن  3600مهاجر
اليزالون حمتجزين يف طرابل�س وان املنظمة
ت�سعى بالتعاون مع �رشكائها املحليني �إلى
تو�صيل الغذاء واملاء لهم.
وا���ض��اف ميلمان ان املنظمة ق��د جنحت

يف اي�����ص��ال امل�����س��اع��دات ال��ط��ب��ي��ة ال��ى
 15م��رك��ز احتجاز يف طرابل�س منذ بدء
اال�شتباكات يف اخلام�س من ال�شهر احلايل،
مو�ضح ًا ان املهاجرين رف�ضوا عرو�ضا
قدمتها لهم املنظمة لنقلهم مطالبني بحلول
اكرث ا�ستدامة وطويلة االجل وذلك رغم جناح
املنظمة يف اعادة � 324شخ�صا ب�شكل طوعي
الى بلدانهم اال�صلية منذ بدء اال�شتباكات
االخرية ،م�شري ًا الى ان املعارك يف طرابل�س
وم��ا حولها ق��د �أدت ال��ى ن��زوح اك�ثر من
 18الف �شخ�ص على االقل.

ليفربول ضيفًا
على بورتو  ...والسيتي
يستقبل توتنهام
في أبطال أوروبا

رياضة 22
• جانب من املعارك يف طرابل�س

