غري خم�ص�ص للبيع

أمثال

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

بعض أعضاء الجسم يتشابه مع بعض الدول،

فالقولون ينطبق تمام ًا على دولة كانت عظمى،

األمراض األكثر سوءاً

دورها تحويل الغذاء إلى فضالت.

السبت

مصدرها «الراس»

«واألذن» دولة كبيرة تسمع وتطنش.

وراس الجسد ينطبق على دولة تبلع خيرات
اّ
الخلقة
الشعوب وتح ّرض على الفوضى
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المبعوث األممي يحذر من اشتعال الوضع في طرابلس

أوامر عسكرية بالقبض على المنشق حفتر

• عائلة القذافي دعت إلى وقف القتال إلخراج البالد من األزمة الحالية

يف الوقت الذي �صدرت فيه �أم�س �أوامر
ع�سكرية من قبل وزارة الدفاع الليبية
ب�إلقاء القب�ض على املن�شق خليفة
حفرت ،حذر مبعوث الأمم املتحدة �إلى
ليبيا غ�سان �سالمة من ا�شتعال الو�ضع
يف ليبيا بعد �أن �شن املن�شق خليفة
حفرت حملة فا�شلة لل�سيطرة على
طرابل�س ،مطالبا املجتمع الدويل
بالوقوف �صف ًا واح��د ًا ملنع ا�شتعال
الو�ضع ،و�أ���ض��اف املبعوث الأممي
�أن حالة من اجلمود الع�سكري ت�سود
املوقف ميداني ًا.
و�أ�شار �إلى �أنه ال ميكن التوفيق بني
مواقف حفرت الذي يرف�ض وقف �إطالق
ال��ن��ار ورئي�س املجل�س الرئا�سي
حلكومة الوفاق فايز ال�رساج الذي
يرف�ض امل�شاركة يف �أي عملية �سيا�سية
يف غياب وقف �إطالق الناروالعودة �إلى
اخلطوط القائمة قبل بدء الت�صعيد.
وكان مكتب املدعي العام الع�سكري
التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق
الوطني املعرتف بها دولي ًا� ،أ�صدر
�أم���ر ًا بالقب�ض على املن�شق خليفة
حفرت ،و�ضباط ع�سكريني �آخرين
يتبعون القيادة العامة ،و�إحالتهم
فور �ضبطهم �إلى مكتب املدعي العام.
�إل��ى ذلك دعت �أ��سرة الزعيم الليبي
ال��راح��ل ،معمر ال��ق��ذايف ،الأط���راف
الليبية كافة �إل��ى وق��ف القتال يف
العا�صمة طرابل�س وع��ق��د م�ؤمتر
وطني عاجل لإخراج البالد من الأزمة
احلالية.
وقال املتحدث الر�سمي با�سم عائلة

ال��ق��ذايف ،وليد بن زاي��د� ،إن �أ�رسة
القذايف ترف�ض رف�ض ًا بات ًا االحتكام
للغة ال�سالح وترويع الأبرياء وتدمري
املمتلكات العامة واخلا�صة ،ملا يف
ذلك من فقدان لل�شباب والأهل و�إهدار
للمكت�سبات.
و�أكدت �أن احلرب الدائرة اليوم على
تخوم طرابل�س لن تزيد الطني �إال بلة،
ولن تكون �إال وبا ًال على اجلميع.
م��ن جانبه �أع���رب املبعوث الأمم��ي
اخلا�ص �إلى ليبيا غ�سان �سالمة عن
قلقه �إزاء دع��م دول �أجنبية لطريف
النزاع الدائر حول العا�صمة طرابل�س،
م�ؤكدا �أنه ال ي�ستبعد �سيناريو تدخل
خارجي مبا�رش يف البالد.
و�أكد �سالمة ،يف مقابلة ل�شبكة «�سي �إن
�إن» الأمريكية �أم�س� ،أنه قلق من القتال
امل�ستمر يف �ضواحي العا�صمة الليبية،
م�ضيف ًا« :تقلقني �أي�ضا االنق�سامات يف
رد املجتمع ال��دويل .وهناك بع�ض
ال��دول متحالفة مع ط��رف ،و�أخ��رى
مع الطرف الآخر» ،م�شري ًا �إلى �أن كال
الطرفني يح�صالن على م�ساعدة من
اخل��ارج �سواء باملواد �أو بالأموال،
وه��ذا الأم���ر مقلق للغاية ،وتابع:
«هذا �أقل خطورة من التدخل الأجنبي
املبا�رش ،ولكنني ال �أ�ستبعد ذلك»،
م�شدد ًا على �أنه يبذل مع الأمني العام
للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش
امل�ساعي لإقناع اجلميع بعدم التدخل
مبا�رشة يف ال����صراع ال��دائ��ر ووقف
دعم الطرفني املتحاربني بالذخرية
والأ�سلحة اجلديدة.

«االحتالل» قصف هدفين وسط القطاع

إصابة  37فلسطيني ًا برصاص الغدر في غزة

• م�سريات الغ�ضب ...مازالت م�ستمرة

المبعوث األممي إلى اليمن :طرفا النزاع
«الحديدة »
وافقا على االنسحاب من ُ
ق���ال م��ب��ع��وث الأم����م املتحدة
اخلا�ص لليمن مارتن غريفيث:
�إن ط��ريف احل��رب قد ي��ب��د�آن يف
�سحب قواتهما من مدينة احلديدة
ال�ساحلية خالل �أ�سابيع ،وذلك
يف خ��ط��وة م��ط��ل��وب��ة لتمهيد
الطريق �أمام مفاو�ضات �سيا�سية
ت��ن��ه��ي احل����رب ال���دائ���رة منذ

�أربعة �أعوام.
وذكر غريفيث �أنه تلقى موافقة
ر�سمية من احلكومة اليمنية،
وجماعة �أن�صار الله لتنفيذ
املرحلة الأولى التي ت�شمل نقل
القوات ،م�ضيفا �أن املناق�شات
جارية حالي ًا ب�ش�أن املرحلة
الثانية.

وق��ال املبعوث الأمم��ي دون �أن
يقدم تفا�صيل� :إن الطرفني وافقا
ر�سمي ًا على مفهوم العمليات
للمرحلة الأول��ى ،الفت ًا �إلى �أن
ما يتم حالي ًا هو االنتقال وفقا
للخطة نحو االتفاق على املرحلة
الثانية ،م�ضيفا �أنه �سيتم تكثيف
املحادثات يف الأيام املقبلة.

الجزائر :االحتجاجات تعود إلى الشوارع

وزيرة األشغال :ال صحة

لتخصيص مقعدين
للتوظيف لكل نائب

نفت وزي��رة
الأ����ش���غ���ال
ال����ع����ام����ة
وزي������������رة
ال������دول������ة
ل���������ش�����ؤون
الإ�����س����ك����ان
• جنان بو�شهري
د.ج�����ن�����ان
بو�شهري �أم�س �صحة ما ذكره �أحد
النواب خالل لقاء تلفزيوين عن
تخ�صي�صها مقعدين للتوظيف لكل
نائب يف «الأ�شغال» ،م�ؤكدة �أن
ه��ذا الت�رصيح «ال �أ�سا�س له من
ال�صحة».
وقالت� :إن عملية التوظيف تخ�ضع
ل�ضوابط و�رشوط ومراجعة اجلهات
الرقابية ممثلة يف ديوان اخلدمة
املدنية وديوان املحا�سبة.

�ص3

«البيئة» :المد األحمر
في رأس السالمية

بسبب العوالق النباتية

• جانب من احتجاجات اجلزائر �أم�س

عاد ع�رشات الآالف من املتظاهرين �إلى �شوارع اجلزائر
�أم�س ،مطالبني بتغيري دميقراطي �شامل يتجاوز ا�ستقالة
الرئي�س ال�سابق عبد العزيز بوتفليقة بعد احتجاجات
حا�شدة على مدى �ستة �أ�سابيع.
واختار الربملان رئي�س ًا م�ؤقت ًا وحدد الرابع من يوليو

موعد ًا لالنتخابات يف عملية انتقالية �أيدها اجلي�ش،
لكن ا�ستقالة بوتفليقة يوم الثاين من �أبريل مل تفلح
يف �إر�ضاء الكثريين ممن يريدون الإطاحة بكل النخبة
احلاكمة التي هيمنت على امل�شهد ال�سيا�سي يف البالد
منذ اال�ستقالل عن فرن�سا يف عام .1962

تقوض
الفروف :واشنطن
ّ
الثقة بالدوالر

�أفاد وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الف��روف ،ب�أن ا�ستغالل وا�شنطن
للدوالر �سي�ؤثر �سلبا على الثقة بهذه العملة يف امل�ستقبل.
وقال خالل اجتماع مع �صناعيني ورجال �أعمال رو�س ب�ش�أن التعاون الدويل
واال�ستثمار� ،إن «الواليات املتحدة ت�سيء ملوقع الدوالر عاملي ًا ،وعلى
املدى الطويل �سي�ؤثر ذلك على م�صداقية العملة الأمريكية».
و�أ�ضاف� ،أن «الظروف التي ت�شكلت الآن يف الأ�سواق العاملية نتيجة
املوقف الأمريكي تدل على ذلك على الأقل ،حيث يتم احت�ساب خ�سائر
مبئات املليارات من الدوالرات».
ويف العام املا�ضي انتقد الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني �سيا�سة
العقوبات �أحادية اجلانب ،التي تتبعها وا�شنطن ،واحلروب التجارية،
و�أكد �أن رو�سيا تتجه نحو اال�ستغناء عن الدوالر يف تعامالتها التجارية
اخلارجية ،لكن ذلك لن يحدث على ح�ساب م�صاحلها.

اعتربت الهيئة العامة للبيئة
�أن ظاهرة املد الأحمر التي مت
ر�صدها �أخريا على مقربة من
ال�ساحل يف منطقة ال�ساملية
«ر�أ�س الأر�ض» تعود �إلى ازدهار
نوع من العوالق النباتية.
و�أ�ضافت �أن العينات التي مت
جمعها من املنطقة والتحاليل
املخربية �أظ��ه��رت �أن البقع
احلمراء التي مت ر�صدها وتغري
لون مياه البحر �إلى الأحمر
الداكن املائل �إلى البني ب�سبب
ازدهار تلك العوالق.

�أ�صيب  37فل�سطيني ًا ب��ج��روح بر�صا�ص الغدر
الإ�رسائيلي ،كما �أ�صيب الع�رشات بحاالت اختناق
بالغاز امل�سيل للدموع ،م�ساء �أم�س �إثر م�شاركتهم يف
م�سريات �سلمية على احلدود ال�رشقية لقطاع غزة.
و�أف��اد تقرير نق ًال عن الهالل االحمر الفل�سطيني
وم�ست�شفيات ال��ق��ط��اع ،ب�إ�صابة  37فل�سطينيا
بالر�صا�ص احلي ،بينهم خم�سة م�سعفني و�أربعة
�صحافيني ،ا�ضافة لإ�صابة طفل بقنبلة غ��از يف
ر�أ�سه وو�صفت حالته باخلطرية ،و�أ�صيب الع�رشات
بحاالت اختناق بالغاز امل�سيل للدموع� ،إثر مهاجمة
االحتالل امل�شاركني يف م�سرية �سلمية �رشق خميم
الربيج.
و�أ�شار الى ا�صابة عدد من الفل�سطينيني بحاالت
اختناق بالغاز امل�سيل للدموع ،الذي اطلقه جنود
االحتالل على امل�شاركني يف م�سرية جماهريية قرب
موقع «ملكة» الع�سكري اال�رسائيلي �رشق مدينة غزة.
�إل��ى ذلك ا�ستهدفت مدفعية االحتالل الإ�رسائيلي،
موقعا �رشق خميم الربيج و�سط قطاع غزة.
و�أفاد �شهود عيان ب�أن مدفعية االحتالل املتمركزة
خلف ال�سلك الفا�صل �أطلقت قذيفتني �صوب �أحد
املواقع �رشق املخيم؛ ما �أدى حلدوث �أ�رضار مادية
فيه ويف الأرا�ضي واملمتلكات املحيطة به ،دون وقوع
�إ�صابات.

قالت �صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية يف مقال للر�أي �إن توقيت هجوم
خليفة حفرت على العا�صمة طرابل�س الذي تزامن مع وجود الأمني العام
للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش يف املدينة ،ال بد �أنه �أحرج فرن�سا،
غري �أن نية حفرت يف اال�ستيالء على ال�سلطة من احلكومة املعرتف بها
دولي ًا ،بد ًال من تقا�سمها ،مل تفاجئ �أح��د ًا ،حيث �إن باري�س كانت
�ضالعة منذ عام  2015على الأقل يف م�ساعدة حفرت على بناء قواته،
على �أمل �أن يتمكن من فر�ض �سلطته يف الدولة املنتجة للنفط ،وقمع
اجلماعات الإ�سالمية التي ازدهرت يف املناطق التي ال تخ�ضع ل�سلطة
الدولة.
لكن باري�س بذلك ،ق�ضت على امل�صالح االقت�صادية
والأمنية جلارتها �إيطاليا ،الدولة التي ا�ستعمرت

• �إميانويل ماكرون

محليات 3

بن حثلين :الكويت
ليست لفئة
دون غيرها

محليات 4

وقعتا مذكرة تعاون عسكري

سلطنة عمان وإيران نفذتا
مناورة مشتركة
وقعت �سلطنة عمان و�إيران على
مذكرة تفاهم للتعاون الع�سكري
بني البلدين يف ختام زيارة وفد
ع�سكري �إي��راين رفيع امل�ستوى
�إلى م�سقط.
وذكرت «وكالة الأنباء العمانية»
�أن م�ساعد رئي�س �أرك��ان قوات
ال�سلطان امل�سلحة للعمليات
والتخطيط ،العميد �أول الركن
حمد البلو�شي ،تر�أ�س اجلانب
العماين يف االج��ت��م��اع ،بينما
قاد م�ساعد رئي�س �أركان القوات
الإي��ران��ي��ة لل�ش�ؤون الدولية،

قدير نظامي ،وف��د ب�لاده �إلى
االجتماع.
كما مت على هام�ش االجتماع
ال�سنوي للجنة تنفيذ التمرين
ال�����س��ن��وي ال��ب��ح��ري امل�شرتك
«البحث والإنقاذ» بني البحرية
ال�سلطانية العمانية والقوات
البحرية الإيرانية يف بحر عمان
الإقليمي ،وب�إ�سناد طائرات
ع��م��ودي��ة تابعة ل�سالح اجلو
ال�سلطاين العماين و�رشطة عمان
ال�سلطانية ،وم�شاركة �رشطة
خفر ال�سواحل.

حداد :الكويت
النموذج األول
لخصخصة االتصاالت
في الدول العربية

اقتصاد 5

السودان :تشكيل مجلس حكم مدني

توافد �أم�س �آالف املحتجني املطالبني ب�إنهاء احلكم الع�سكري يف ال�سودان
على االعت�صام خارج مقر وزارة الدفاع باخلرطوم يف �أكرب جتمع بقلب
العا�صمة منذ الأ�سبوع املا�ضي عندما عزل اجلي�ش الرئي�س ال�سابق عمر
الب�شري و�أعلن تويل جمل�س ع�سكري ال�سلطة.
وق��ال املجل�س الع�سكري �إن��ه م�ستعد لتلبية بع�ض طلبات املحتجني
ومنها حماربة الف�ساد ،لكنه �أ�شار �إل��ى �أن��ه لن ي�سلم ال�سلطة لزعماء
االحتجاجات.
من جانبه �أعلن جتمع املهنيني ال�سودانيني ،وه��و احلركة املنظمة
لالحتجاجات الوا�سعة يف البالد ،عن ت�شكيل جمل�س �سيادي مدين �سيتولى
احلكم بدال من املجل�س الع�سكري االنتقايل.

القوات العراقية قتلت  12إرهابي ًا
متكنت ق���وات مكافحة الإره����اب
العراقية من قتل � 12إرهابي ًا ،يف
عملية �أمنية بق�ضاء «احلويجة» غربي
حمافظة كركوك ،فيما �أ�شارت �إلى
اعتقال � 12إرهابي ًا �آخرين ،بعملية
�أخرى يف الرطبة غربي الأنبار.
وذك��رت وح��دة الإع�ل�ام الأم��ن��ي �أنه
خ�لال عملية �أمنية نوعية متكنت
قوات جهاز مكافحة الإرهاب من قتل
� 12إرهابي ًا بينهم  4قيادات ،وتدمري
م�ستودعات بداخلها �أ�سلحة ومعدات

خمتلفة يف �أحد الوديان باحلويجة
يف حمافظة كركوك.
و�أ�شارت �إلى �أن هذه املجموعة هي
التي �أقدمت على تفجري عبوة نا�سفة
ا�ستهدفت القوات العراقية يف الق�ضاء
خالل اليومني املا�ضيني.
و�أ�ضافت �أن ق��وة �أخ��رى من رجال
مكافحة الإرهاب نفذت عملية غربي
ق�ضاء الرطبة يف حمافظة الأنبار،
�أ���س��ف��رت ع��ن �إل��ق��اء القب�ض على
� 12إرهابي ًا.

صحيفة أميركية :فرنسا تطمع في عقود إعادة بناء ليبيا
�إعداد عزة �إبراهيم:

وزير الصحة تفقد
المكتب الصحي
في واشنطن

ليبيا يف ال�سابق والطرف الأجنبي الرئي�سي يف قطاعها النفطي ،حيث
تدعم فرن�سا يف الظاهر عملية ال�سالم بو�ساطة الأمم املتحدة ،فهي مل
تعرتف ر�سمي ًا بت�سليح حفرت والتدريب واملعلومات
اال�ستخبارية ،وم�ساعدته ب��ق��وات خا�صة...
ا�سرتاتيجية فرن�سا لدعم حفرت هي التي �أقنعت
على ما يبدو �إميانويل ماكرون ب�أن ليبيا ثمرة
قد حان قطافها ،ويرجع منتقدو ت�رصف فرن�سا
هذا �إلى طمعها يف �إبرام عقود لإعادة بناء ليبيا
واال�ستحواذ على مزيد من ال�صفقات التجارية
ل�صالح �رشكتها النفطية العمالقة «توتال».
بيد �أن فرن�سا ت��ري��د ب��ق��در �أك�ب�ر ب��ن��اء �أح�لاف
ا�سرتاتيجية ولي�س فقط اعتبارات جتارية ،ولهذا
ال�سبب تنظر فرن�سا بقلق للأحداث يف اجلزائر.

 4.38مليارات دينار
المكاسب السوقية
لبورصة الكويت
منذ بداية 2019

اقتصاد 6

السيتي يلتقي
توتنهام بشعار
الثأر والحذر
في البريمييرليغ

رياضة 18

