غري خم�ص�ص للبيع

أمثال

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

النار تأكل بعضها

بعد وال تق ّرب ،انت شبهة
وزير يقول حق نائبّ :
وحساباتك متضخمة .فأجاب وزير زميل له :دام انك
تعرف الشبهة من اللي مو شبهة انصحني:
واحد مشهور في سناب شات طالب عقد بمية ألف،
وواحد رئيس تحرير صحيفة إلكترونية ،طالب عقد
بـ 400ألف وواحد حقير في تويتر طالب عقد بـ 250ألف،
استجوب وهم يقدمون لي عقود أو
من سمعوا اني راح
َ
يشتغلون ضدي ،شسوي؟ احقرهم واال أوكلهم؟
فأجاب الوزير :هذوال ما يشبعون مهما نوكلهم يبون
أكثر ،أعانك اهلل.

الجمعة

إن لم تجد ما تأكله

العدد ()3711

يقولون
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نبحث عن طريقة مناسبة لمناقشة االستجوابات في رمضان

الغانم :األمور طيبة ...والحياة ماشية
• استجوابات جديدة لعدد من الوزراء ستقدم خالل األسبوع المقبل
• المطير وهايف قدما استجواب ًا للصالح يناقش بعد أسبوعين

كتب عبدالله ال�سلمان
وحمد احلمدان:

محليات 4

الجاراهلل :ندرس فكرة التواجد
البريطاني في الكويت

الأمور طيبة واحلياة ما�شية ،بهذه
رد رئي�س جمل�س الأم��ة
العبارة ّ
مرزوق الغامن على تقدمي ا�ستجواب
وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء
�أن�����س ال�صالح م��ن قبل النائبني
حممد املطري وحممد هايف ،والذي
�سيناق�ش بعد �أ�سبوعني ،فيما توقع
الغامن �أن ا�ستجوابات جديدة �ستقدم
خالل الأ�سبوع املقبل.
وق��ال ال��غ��امن :علينا البحث عن
طريقة منا�سبة لنا ولكم ملناق�شة
اال�ستجوابات �أثناء ال�صيام يف �شهر
رم�ضان.
ورد ًا على ما يرتدد من «ان تقدمي
اال�ستجوابات يكون متزامن ًا مع
�أط��راف لي�س لها عالقة بالنواب
وان ينبئ بحل املجل�س �أو ما �إلى
ذل��ك�،أج��اب الغامن� :أ�ؤك��د �أن هذا
الكالم عار عن ال�صحة وغري دقيق،
م�شري ًا �إلى انه من حق الوزير �أن
ي�ؤجل ملدة �أ�سبوعني لأن اال�ستجواب
قدم يف فرتة �أق��ل من �أ�سبوعني ما
بني تقدميه و�أول جل�سة و�أن هذا
الأمر مرتوك للوزير.
وكان عدد من النواب لوحوا بتقدمي
ا�ستجوابات لأكرث من وزير.
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كتب �سالمة ال�سليماين:

• مرزوق الغامن متحدث ًا �إلى و�سائل الإعالم �أم�س

استجواب أنس الصالح من ثالثة محاور

1

هدم دولة

2

المؤسسات

ظلم الكويتيين
في التوظيف

3

الرزاز :عالقاتنا تاريخية ومتينة

قطر :توسيع التعاون العسكري
والدفاعي مع األردن

اتفقت دولة قطر والأردن
على تو�سيع التعاون
الع�سكري والدفاعي
فيما بينهما ،و�أك��د
رئي�س الوزراء الأردين
عمر ال����رزاز ،متانة
وتاريخية العالقات
القطرية،
الأردن���ي���ة
ّ
وامل�ستوى املتميز من
التعاون ال��ذي و�صل
• خالد العطية
�إل���ى م��راح��ل متقدمة
بني البلدين ،معرب ًا عن ا�ستعداد احلكومة لتو�سيع
�آفاق التعاون امل�شرتك مبا يخدم م�صالح البلدين
ال�شقيقني ،واال�ستفادة من الفر�ص املتبادلة،
والتجارب واخلربات املتقدمة ،ال�سيما يف جماالت
التعليم والت�شغيل ،واخلدمات ،بالإ�ضافة �إلى
التدريب يف جمال الدفاع.
وم��ن جانبه ،لفت نائب رئي�س ال���وزراء وزير
الدولة ل�ش�ؤون الدفاع القطري خالد العطية �إلى

�أن زيارته �إلى الأردن
كانت �إيجابية للغاية،
ومت خ�لال��ه��ا االط�ل�اع
ع��ل��ى واق���ع التعاون
امل�شرتك بني البلدين
ال�شقيقني يف العديد
من املجاالت ،م�شيد ًا
ب��ت��اري��خ ال��ع�لاق��ات
امل�����ت�����ج�����ذرة ب�ين
البلدين ،والتعاون
الكبري الذي يعود �إلى

الرزاز
• عمر ّ

عقود طويلة.
و�أك���د ح��ر���ص قطر على زي���ادة �أوج���ه التعاون
امل�ستقبلي ،وتو�سيع �آف��اق��ه ،لي�شمل جماالت
ج��دي��دة ت��خ��دم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين
ال�شقيقني ،م�شيد ًا باخلربات الأردنية املرتاكمة
يف خمتلف امل��ج��االت ،خ�صو�ص ًا يف املجاالت
الع�سكرية والدفاعية والأمنية ،وال�سعي اجلاد
لال�ستفادة منها.

«الصحة العالمية» 205 :قتلى منذ اندالع االشتباكات في طرابلس

ليبيا :الحكومة الشرعية تسيطر
على قاعدة جوية
�أع��ل��ن��ت حكومة ال��وف��اق الوطني،
ال�سيطرة على قاعدة «متنهنت» اجلوية
التابعة للجي�ش الوطني الليبي �رشقي
البالد.
وق��ال��ت عملية «ب��رك��ان الغ�ضب»،
حلكومة ال��وف��اق� ،إن «ق��وة حماية
اجل��ن��وب ال��ت��اب��ع��ة ملنطقة �سبها
الع�سكرية تطارد فلول ع�صابات املتمرد

«محور صباح األحمد»
 ...أكبر مشاريع البنية
التحتية في قطر

يف قاعدة متنهنت الع�سكرية».
وتابعت� :أن «ق��وة حماية اجلنوب
ت�سيطر على � 15آلية ع�سكرية تابعة
مليلي�شيات االنقالبي املتمرد يف قاعدة
متنهنت الع�سكرية».
�إل��ى ذل��ك� ،رصحت منظمة ال�صحة
ال��ع��امل��ي��ة� ،أم���������س ،ب������أن نحو
� 205أ�شخا�ص لقوا م�رصعهم ،بينهم

 18مدنيا و�أ�صيب � 913آخ��رون خالل
القتال ال��دائ��ر منذ �أ�سبوعني قرب
العا�صمة الليبية طرابل�س.
و�سقطت قذائف على حي ذي كثافة
�سكانية عالية ،ما زاد من معاناة
املدنيني �إثر هجوم بد�أته قوات خليفة
حفرت النتزاع ال�سيطرة على العا�صمة
من احلكومة املعرتف بها دولي ًا.

بوادر حرب تجارية تطل برأسها

التجاوزات في المناقصات
العامة وهدر أموال الدولة

ك�شف االحتاد الأوروبي عن قائمة وا�سعة
من املنتجات الأمريكية ،انطالقا من
الكات�شاب و�صوال �إلى قطع ال�سيارات،
التي �ستفر�ض عليها ر�سوم ،رد ًا على
الدعم امل��ايل ال��ذي تتلقاه جمموعة
«بوينغ» ،و�سط خم��اوف من اندالع
حرب جتارية جم��دد ًا عرب الأطل�سي،
و�أفاد بيان ،لـ«�سي�سيليا مامل�سرتوم»
مفو�ضة التجارة يف االحتاد الأوروبي،
ب�أنه «يجب �أن يكون مبقدور ال�رشكات
الأوروبية �أن تناف�س ب�رشوط من�صفة
ومت�ساوية ،وعلينا موا�صلة الدفاع عن

«الحرس الوطني»:
التمارين العسكرية
الكبرى تعزز القدرات

محليات 5

االستخبارات الروسية 1500 :مسلح عادوا

إلى أوروبا لمواصلة نشاطهم اإلرهابي
ك�شف مدير جهاز الأم��ن الفيدرايل
الرو�سي� ،ألك�سندر بورتنيكوف� ،أن
 1500م�سلح عادوا �إلى دول االحتاد
الأوروبي من ال�رشق الأو�سط ،وهم
ع��ازم��ون على موا�صلة �أن�شطتهم
الإره��اب��ي��ة هناك ،ح�سبما ذكرت
�شبكة «رو�سيا اليوم».
وقال بورتنيكوف متحدث ًا يف م�ؤمتر
ملكافحة الإره����اب ال���دويل�« :إن
الأداة الرئي�سية للهياكل الإرهابية
الدولية هم امل�سلحون الإرهابيون
الأجانب ,وها هم يعودون ب�أعداد

السودان :اعتقال
شقيقي البشير
بتهم فساد

�أعلن املجل�س الع�سكري االنتقايل
ال�سوداين �أم�س اعتقال عبدالله
وال��ع��ب��ا���س �شقيقي الرئي�س
املخلوع عمر الب�شري بتهمة
«الف�ساد».
وق��ال املتحدث با�سم املجل�س
الع�سكري االنتقايل �شم�س الدين
الكبا�شي يف ت�رصيحات �صحافية
انه «مت اعتقال �شقيقي الرئي�س
املخلوع عمر الب�شري عبدالله
والعبا�س وعدد من رموز النظام
ال�سابق ،فيما يجري البحث عن
الأ�سماء التي اختفت».
و�أ�شار الكبا�شي الى ان املجل�س
الع�سكري امر بو�ضع القوات غري
النظامية املوالية حلزب الب�شري
حتت لواء اجلي�ش وال�رشطة و�إنه
جار ح�رص ممتلكاتها.
و�أك���د ���ص��دور ق���رار م��ن رئي�س
املجل�س بتمديد وق��ف �إط�لاق
النار «�إبداء حل�سن النوايا».
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 12مليار دوالر رسوم ًا أوروبية على سلع أميركية
التكاف�ؤ يف �صناعتنا».وي�أتي التحرك
الأوروبي التخاذ تدابري ت�صل قيمتها
�إل��ى  12مليار دوالر �ضد «بوينغ»،
يف �أعقاب مطلب م�شابه من الواليات
املتحدة بفر�ض ر�سوم جمركية على
ب�ضائع من االحت��اد الأوروب��ي بقيمة
 11مليار دوالر ،كتعوي�ض عن الدعم
امل��ايل ال��ذي يقدمه التكتل ل�رشكة
«�إيربا�ص» ،و�ستحدد منظمة التجارة
العاملية القيمة النهائية للر�سوم،
ال��ت��ي ���س��ي��ك��ون ب���إم��ك��ان الطرفني
فر�ضها.

قال نائب وزير اخلارجية خالد
اجلارالله� ،إن هناك حديث ًا عن
�إمكانية تواجد بريطاين �أر�ضي
يف الكويت ،كما �أن هناك تفاهم ًا
وتوا�ص ً
ال وتن�سيق ًا لإخ��راج هذا
التواجد �إلى حيز التنفيذ ،م�شري ًا
�إل���ى �أن��ه��ا حم���اوالت ج���ادة لكن
الفكرة مل تتبلور ب�شكلها النهائي
حتى الآن.
ولفت خ�لال احلفل ال��ذي �أقامته
�سفارة اململكة املتحدة لربیطانیا
العظمى و�شمال ایرلندا لدى البالد
• خالد اجلارالله
مبنا�سبة عید املیالد الـ  93للملكة
�إلیزابیث الثانیة� ،إلى �أن هناك اجتماعني يف اجلامعة العربية الأحد
املقبل من �أجل تهدئة الو�ضع يف ليبيا وبحث الو�ضع املايل لل�سلطة
الفل�سطينية.
�ص3

كبرية �إل��ى بلدانهم الأ�صلية �أو
ي�����س��ت��ق��رون يف دول �أخ����رى بعد
تدريبهم يف املع�سكرات الإ�سالمية
واكت�سابهم اخلربات القتالية ,وعلى
�سبيل املثال ،و�صل � 1500إرهابي
بالفعل �إلى بلدان االحتاد الأوروبي
من بني خم�سة �آالف غادروا من قبل
�إلى ال�رشق الأو�سط».
ووفقا ملدير اال�ستخبارات الرو�سية،
مت �إر�سال جزء كبري من الإرهابيني
من قبل قادتهم �إلى �أوروبا ملوا�صلة
�أن�شطتهم الإرهابية.

واعترب مدير جهاز الأمن الفيدرايل
ال��رو���س��ي� ،أن����ه رغ���م اخل�سائر
امللمو�سة للإرهابيني يف �سورية
والعراق� ،إال �أن ه�ؤالء الإرهابيني
ال يزالون ي�شكلون خطرا كبريا� ,إذ
تنت�رش اخلاليا املرتابطة وامل�ستقلة
ذاتي ًا خارج حدود ال�رشق الأو�سط
�إل��ى �أوروب��ا وو�سط وجنوب �رشق
�آ���س��ي��ا ,كما �أن ج��م��اع��ات كبرية
تتعمق يف القارة االفريقية ،ال�سيما
يف ليبيا.
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التباين يسيطر
على بورصة الكويت
والسيولة تصل إلى
 42.63مليون دينار

اقتصاد 6

فلسطين :ال أحد سيوافق
على «صفقة القرن»
قال رئي�س الوزراء الفل�سطيني حممد
ا�شتيه� ،إنه ال �أحد �سيوافق على اخلطة
الأمريكية حلل ال�رصاع الفل�سطيني-
الإ�رسائيلي املعروفة با�سم «�صفقة
القرن» ،م�ضيف ًا �أن جاريد كو�شرن
كبري م�ساعدي الرئي�س الأمريكي �أبلغ
عدد ًا من الدبلوما�سيني يف وا�شنطن
ان��ه �سيتم ن�رش اخلطة بعد انتهاء
ت�شكيل احلكومة الإ�رسائيلية يف مطلع
�شهر يونيو املقبل.

و�أ�ضاف« :لن ن�ست�سلم بفعل احلرب
امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وده��ا ال��والي��ات
املتحدة من جانب و�إ��سرائ��ي��ل من
اجل��ان��ب الآخ���ر ،م��ن �أج��ل القبول
ب�صفقة القرن ،وعلى الدول العظمى
�إل��ى جانب ال���دول العربية ودول
الربيك�س �أن تبد�أ العمل لت�شكيل
جمموعة عمل دولية م�شرتكة لرعاية
العملية ال�سلمية يف مواجهة �صفقة
القرن التي لن يوافق عليها �أحد».

استشهاد معلمة فلسطينية

ا�ست�شهدت فل�سطينية �أم�س اثر قيام م�ستوطن بده�سها يف خربة
الدير يف بلدة تقوع جنوب �رشق بيت حلم.
و�أف���اد م��دي��ر مكتب «���ص��وت ال��ع��رب» يف فل�سطني الزميل
نظري فالح ب��ان املعلمة فاطمة حممد �سليمان ا�ست�شهدت
بعد ان ���ص��دم مركبتها م�ستوطن ب�شاحنة ا�رسائيلية,
فخرجت من مركبتها لر�ؤية اال��ضرار التي تعر�ضت لها,
�إال ان ال�شاحنة قامت بده�سها �أثناء ذلك.

خبراء :أهمية االستعداد
للثورة الصناعية الرابعة
لتحقيق النمو المنشود

اقتصاد 8

الجيش الجزائري :قوى كبرى تعمل
على إعادة صياغة خريطة العالم

ق��ال رئي�س �أرك���ان اجلي�ش اجلزائري
نائب وزير الدفاع الفريق �أحمد �صالح،
�إن قوى كربى تعمل على �إع��ادة �صياغة
خريطة العامل على ح�ساب حرية ال�شعوب
و�أمنها ،و�أن العامل مير بتحديات كربى
ومتغريات تقف وراءها �أياد وقوى كربى
تعمل لت�شكيل العامل وفق ًا مل�صاحلها.
و�أ�ضاف �أن هذه الأيادي تعمل على ح�ساب
حرية ال�شعوب و�أمنها ،م�ؤكدا �أن العامل
مي��وج بتحديات ك�برى ومتغريات تقف
وراءه��ا ق��وى ك�برى على ح�ساب حرية
• الفريق �أحمد �صالح
ال�شعوب و�أمنها و�سيادتها الوطنية.
و�أ�شار �صالح �إلى �أن اجلي�ش اجلزائري يعترب �أن �أعظم التحديات هو حفظ
ا�ستقالل البالد ،وتثبيت �أ�س�س �سيادتها الوطنية و�سالمتها الرتابية.

ليفربول ينهي مشوار
بورتو البرتغالي برباعية
في «أبطال أوروبا»
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