غري خم�ص�ص للبيع

شعر

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

بو أحمد« :الشاهد» إذا ما كنتم
خويك بالليالي المعاسير
أنا
ّ
واال الرخا ٍ
كل يسد بمكاني

محتاجينها ومنتو طايقينها

الثالثاء

ستفزع وتدافع عنكم ،وإذا كنتم غير

محتاجينها بس راضين عنها وتبونها

العدد ()3715

ّ
تتدخل.
ستبتعد ...وال
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توقيع  3اتفاقيات ومذكرة تفاهم بين البلدين

األمير والرئيس الموريتاني :تعزيز التعاون المشترك

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد ،بق�رص بيان �أم�س ،رئي�س موريتانيا حممد
ولد عبدالعزيز ،والوفد الر�سمي املرافق له ،وذلك
مبنا�سبة زيارته الر�سمية للبالد.
وعقدت جل�سة مباحثات ر�سمية بني اجلانبني ،حيث
تر�أ�س اجلانب الكويتي �صاحب ال�سمو �أمري البالد ،وعن
اجلانب املوريتاين الرئي�س حممد ولد عبدالعزيز،
وتناولت ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية بني البلدين
وال�شعبني و�سبل تعزيزها وتنميتها يف املجاالت
كافة مبا يحقق تطلعاتهم وتو�سيع �أطر التعاون بني
الكويت وموريتانيا خلدمة م�صاحلهما امل�شرتكة،
كما مت بحث الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.
�إل��ى ذل��ك ،وبح�ضور �سمو �أم�ير البالد ،والرئي�س
امل��وري��ت��اين ،ورئي�س جمل�س ال����وزراء بالإنابة
وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح ،مت بق�رص بيان
�أم�س ،التوقيع على  3اتفاقيات تعاون بني الكويت
وموريتانيا يف جم��االت الإع�لام والثقافة والفنون
والبيئة والتنمية امل�ستدامة� ،إ�ضافة �إلى مذكرة تفاهم
للتعاون امل�شرتك يف جمال الأن�شطة املتبادلة بني
وزارة اخلارجية ووزارة ال�ش�ؤون اخلارجية والتعاون
املوريتانية.
�ص3

محليات 2

• �سمو الأمري خالل ا�ستقباله الرئي�س املوريتاين والوفد املرافق

الكويت تعمل بكل جهد لمواجهة آثارها في العالم

المنفوحي :البيئة االستثمارية لدينا جاذبة

الجاراهلل :الصراعات والنزاعات المحيطة
شكلت كوارث إنسانية غير مسبوقة
�أك��د نائب وزي��ر اخلارجية خالد
اجل��ارال��ل��ه� ،أن ال��ك��وي��ت ت�سعى
من منطلق م�س�ؤولياتها الدينية
والأخالقية والإن�سانية �إلى العمل
بكل جهد ملواجهة �آث��ار الكوارث
الإن�سانية يف العامل ,ال�سيما التي
وقعت يف الإقليم العربي.
و�أ�ضاف يف كلمة �ألقاها يف افتتاح
االجتماع الـ  44للمنظمة العربية
للهالل وال�صليب الأحمر �أم�س ،الذي
ينعقد حتت �شعار «مبادئنا جتمعنا»
�أننا نعي�ش يف حميط جغرايف �ضمت
ح���دوده ��صراع��ات ون��زاع��ات قتلت
ودم��رت و��شردت ف�شكلت بتبعاتها
ك��وارث �إن�سانية غري م�سبوقة يف
عاملنا املعا�رص عملت معها الدول

واملنظمات ال��دول��ي��ة والإقليمية
لتفادي �آثارها وللجم تبعاتها ولرفع
معاناة الإن�سان يف هذا املحيط.
وق��ال �إن الكويت ا�ست�ضافت عدد ًا
من م�ؤمترات املانحني و�شاركت يف
رئا�سة عدد �آخر منها و�ساهمت يف
تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية ال�سخية
التي �أطلقت معها الأم��م املتحدة
على الكويت مركز ًا للعمل الإن�ساين
وعلى �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأح��م��د ،ق��ائ��دا للعمل الإن�ساين
انطالق ًا من عملها يف �إطار ما ت�ؤمن
به من ثوابت را�سخة وم��ب��ادئ يف
جمال دعم وتعزيز العمل الإن�ساين
العاملي.
�ص4

للمستثمر األجنبي
كتب �ضاحي العلي:

�أكد املدير العام لبلدية الكويت
�أحمد املنفوحي ا�ستعداد البلدية
لل�سفر �إلى بلد اي م�ستثمر جاد يريد
اال�ستثمار يف الكويت بهدف ا�صدار
الرتاخي�ص الالزمة مل�رشوعه.
وقال يف م�ؤمتر �صحايف ال�ستعرا�ض

خدمات البلدية يف هذا االطار :ان
بلدية الكويت ا�ستطاعت التغلب
على جميع املعوقات وال�صعوبات
وعملت على تطويع القانون من
اجل حتقيق هدف وطموح وطني
م��ن �ش�أنه ان ي�سهم يف حت�سني
مناخ اال�ستثمار الداخلي ودعم
امل�ستثمرين الوطنيني واي�صال

قالت وزارة التجارة وال�صناعة �إن �إجمايل قيمة
ال��دع��م ال��ذي قدمته لل�سلع وامل���واد التموينية
والإن�شائية املدعومة مبختلف �أ�صنافها بلغ 22.8
مليون دينار «نحو  75.2مليون دوالر» يف �شهر
مار�س املا�ضي.
و�أ�ضافت «التجارة» �أن قيمة املبالغ املوجهة

• خالد اجلارالله

«صفقة القرن» محكوم

منفذي الهجمات

على المحك

قال رئي�س الربملان اليمني
�سلطان ال�برك��اين �إن عدم
تنفيذ اتفاق �ستوكهومل ب�ش�أن
احل���دي���دة ي�����ض��ع م�صداقية
املجتمع الدويل على املحك،
م�ؤكد ًا �أن «ميلي�شيات احلوثي
ال حترتم �أي اتفاقات».
و�أ�ضاف الربكاين� ،أن تعرث
االتفاق ي�شكل انتكا�سة لعملية
ال�سالم التي تقودها الأم��م
املتحدة ،و�شدد على حر�ص
جمل�س ال��ن��واب على حتقيق
ال�سالم وا�ستعادة ال�رشعية
وم�ؤ�س�سات ال��دول��ة و�إنهاء
االنقالب ،و�أن يعود اليمن عامل
ا�ستقرار يف املنطقة كدولة
متار�س احلرية والدميقراطية
واح��ت�رام ح��ق��وق الإن�سان،
م�شري ًا �إلى �أن ال�شعب اليمني
�أ�صبح يعاين ظروفا قا�سية،
وامل�أ�ساة الإن�سانية تتفاقم
ب�سبب عدم خ�ضوع امليلي�شيات
احلوثية لل�سالم.

• حظر السوشيال ميديا دليل على فشل الشركات األميركية
قالت ال�سلطات ال�رسيالنكية �إن
�سل�سلة التفجريات التي �أ�سفرت
عن مقتل � 290شخ�ص ًا و�إ�صابة
� 500شخ�ص ،نفذت بدعم من �شبكة
دولية.
و�ألقت احلكومة باللوم على جماعة
جهادية حملية غري معروفة هي
«جماعة التوحيد الوطنية» ،على
الرغم من �أنها مل تعلن م�س�ؤوليتها
عن تنفيذ هذه الهجمات ،كما مل
تتنب �أي جهة �أخ��رى امل�س�ؤولية
عنها.
و�أفاد م�صدر يف ال�رشطة باعتقال
� 24شخ�صا يعتقد �أن لهم �صلة
بالتفجريات و�أن��ه��م �أع�ضاء يف
«جماعة التوحيد الوطنية».
و��صرح مكتب رئي�س اجلمهورية
ب���أن��ه �سيعلن ح��ال��ة ال��ط��وارئ
العامة على م�ستوى البالد بدء ًا
من منت�صف ليل �أم�س ،و�أف��ادت

• مواقع التوا�صل االجتماعي �سبب الإرهاب يف العامل

�آخر الإح�صاءات بارتفاع ح�صيلة
القتلى يف �رسيالنكا �إل��ى 290
قتيال ،و�إ�صابة نحو � 500آخرين.
وق��ال��ت �صحيفة «ال��غ��اردي��ان»
ال�بري��ط��ان��ي��ة �إن ق���رار حكومة
�رسيالنكا بحظر جميع مواقع

لدعم املواد الغذائية التي ت�شمل املواد الأ�سا�سية،
�إ���ض��اف��ة �إل���ى حليب وم��غ��ذي��ات الأط��ف��ال بلغت
 13.1مليون دينار «نحو  43.2مليون دوالر».
و�أفادت ب�أن جممل قيمة دعم مواد احلليب ومغذيات
الأطفال ب�أنواعها بلغ � 97.8ألف دينار «نحو 323
�ألف دوالر» ،مبينة �أنها �أنفقت على � 10أ�صناف.

سفير فرنسا بواشنطن:

سريالنكا :شبكة دولية وراء

المجتمع الدولي

ر�سالة للم�ستثمرين يف اخلارج.
و�أ�ضاف ان البيئة اال�ستثمارية يف
البالد ا�صبحت جاذبة للم�ستثمر
االجنبي نتيجة جناح اجلهود التي
بذلتها بلدية الكويت يف �سبيل
حتقيق نقلة نوعية يف تطوير �آلية
العمل وميكنة املعامالت.
�ص5

«إعانة المرضى»:
أنفقنا  6ماليين دينار
على  10آالف حالة
داخل الكويت
في 2018

محليات 5

 75مليون دوالر دعم المواد التموينية في مارس

اعتقال  24شخص ًا لهم عالقة بالجريمة

اليمن :مصداقية

ناصر الصباح قدم
واجب العزاء لذوي
الشرطي العنزي

التوا�صل االجتماعي يف �أعقاب
الهجمات الإرهابية الدموية التي
وقعت �أول �أم�س يرمز �إلى مدى ف�شل
�رشكات التكنولوجيا الأمريكية يف
وقف املعلومات اخلاطئة والتطرف
والتحري�ض على العنف.

خبراء :تحرك ملحوظ
في قطاعات سوق
العقار المحلي
بالربع األول

اقتصاد 7

عليها بالفشل

عرب �سفري فرن�سا ،املنتهية واليته ،لدى الواليات املتحدة
جريار �أرو عن قناعته ب�أن خطة ال�سالم الأمريكية اجلديدة بني
الفل�سطينيني والإ�رسائيليني با�سم «�صفقة القرن» حمكوم عليها
بالف�شل.
وقدم �أرو ،يف مقابلة �رصيحة ن�رشتها جملة The Atlantic
ّ
الأمريكية ،ر�ؤيته جلاريد كو�شرن� ،صهر وكبري م�ست�شاري
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،والذي يعد
مهند�سا لـ«�صفقة القرن».
وذكر ال�سفري رد ًا على �س�ؤال حول تقييمه
لواقع عملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط:
«�أن���ا م��ق��رب م��ن ج��اري��د ك��و���ش�نر ،كلما
دارت ه��ن��اك م��ف��او���ض��ات ب�ين طرفني
يف ت��اري��خ ال��ب����شري��ة ،ف��ر���ض الأق���وى
�شــروطه على الأ�ضعف».
وتابع مت�سائ ًال ب�ش�أن
ما �إذا كانت «�صفقة
ال����ق����رن» حم��ك��وم
عليها بالف�شل�« :أقول
ن��ع��م ..%99 ،لكن
ال تن�سى  %1املتبقي».

الهاشل :دور مهم
للمؤسسات التعليمية
في بناء الكوادر
الوطنية

اقتصاد 9

• جريار �أرو

السعودية تعتقل  13إرهابي ًا خططوا لهجمات
• في�صل اخل�ضري

• عبدالرحمن املن�صور

• �أيوب الداود

�أل��ق��ت ال�سلطات ال�سعودية ام�س،
القب�ض على � 13شخ�صا خططوا لتنفيذ
هجمات �إرهابية يف ال��ب�لاد ,و�رصح
املتحدث الر�سمي برئا�سة �أمن الدولة
ال�سعودية ب�أن عمليات القب�ض جاءت
نتيجة ملتابعة اجل��ه��ات املخت�صة

• عبدالرحمن الداود • عبدالرحمن احلمود

لأن�شطة العنا�رص الإرهابية ،ور�صد
م���ؤ��شرات ق���ادت بعد حتليلها �إل��ى
الك�شف ع��ن وج��ود ترتيبات لتنفيذ
�أعمال �إجرامية ت�ستهدف �أم��ن البالد
ومقدراتها ,و�شملت العملية الأمنية
اال�ستباقية للأمن ال�سعودي القب�ض على

• م�صعب املديد

• عبدالله احلميدي • عبدالرحمن الدوي�ش • عبدالإله الدوي�ش

في�صل بن حممد اخل�ضري  ،وعبدالرحمن
ب���ن �إب���راه���ي���م امل��ن�����ص��ور ،و�أي����وب
بن عبدالرحمن ال��داود ،وعبدالرحمن
ب��ن عبدالله ال����داود ،وعبدالرحمن
بن حمود احلمود ،وم�صعب بن مد الله
امل��دي��د ،وعبدالله بن حمد عبدالله

• حممد الدوي�ش

• عبدالرحمن ال�سويكت

احلميدي ،وعبدالرحمن عبدالعزيز
ب��ن ي��و���س��ف ال��دوي�����ش ،وع��ب��دالإل��ه
بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدوي�ش،
وحم��م��د ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن يو�سف
ال��دوي�����ش ،وعبدالرحمن ب��ن �سعود
�إبراهيم ال�سويكت ،و�صايل بن �صالح

• �صايل العليق

• زيد الع�صيمي

ب��ن زي��د العليق ،وزي��د ب��ن عبدالله
بن نا�رص الع�صيمي.
و�أكدت رئا�سة �أمن الدولة �أنها ما�ضية
يف متابعة وتعقب العنا�رص الإرهابية
التي تعمل على تنفيذ �أجندات جلهات
م�شبوهة.

كأس األمير  ...تنتظر
الفائز من الكويت
والقادسية اليوم
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