غري خم�ص�ص للبيع

أمثال

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم
تفاءلوا بالخير

التفاؤل سر النجاح،

الجمعة

تجدوه

يقولون
والناجحون دائم ًا

يتفاءلون بالخير.
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ال آفاق سياسية للتوصل إلى حل تفاوضي

األمم المتحدة :فلسطين تتعرض لضغوطات غير مسبوقة
األردن يوجه مذكرة احتجاج إلى إسرائيل النتهاكها المتواصل للمسجد األقصى

قالت الأم���م املتحدة �إن��ه على
الرغم من الهدوء امل�ؤقت الن�سبي
بني غزة و�إ�رسائيل منذ نهاية �شهر
مار�س� ،إال �أن نطاق ال�ضغوطات
التي تواجه ال�شعب الفل�سطيني
واحلكومة مل ي�سبق له مثيل.
وذك��رت «�أن �أزم��ة مالية كربى،
مقرتنة باالحتياجات الإن�سانية
امل��ت��زاي��دة وع���دم وج���ود �آف��اق
�سيا�سية ل��ل��ت��و���ص��ل �إل����ى حل
تفاو�ضي ،تهدد ا�ستقرار ال�ضفة
الغربية وبقاء جهود بناء الدولة
الفل�سطينية ذاتها».
وتقدم الأم��م املتحدة تقريرها
ال��ى جلنة االت�صال املخ�ص�صة
« ،»AHLCوهي �آلية التن�سيق
الرئي�سية على م�ستوى ال�سيا�سات
للم�ساعدة الإمنائية املقدمة �إلى
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة،
التي جتتمع ي��وم الثالثني من
ال�����ش��ه��ر احل����ايل يف بروك�سل
برئا�سة الرنويج وح�ضور عدد
م��ن ال���دول م��ن بينها الواليات
امل��ت��ح��دة الأم�يرك��ي��ة واالحت���اد
الأوروب��ي وفل�سطني و�إ�رسائيل.
وق����ال ن��ي��ك��والي م�لادي��ن��وف،
املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة
لعملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط:
«�إن معاجلة الو�ضع الإن�ساين
واالقت�صادي املتدهور يف غزة
ال يتطلب فقط متويل املانحني
وتنفيذ امل�شاريع ،بل يتطلب
اتخاذ قرارات �سيا�سية جريئة من
جميع الأطراف».
وق��ال التقرير« :م��ا يثري القلق

ب�شكل خا�ص ،هو الأزمة املالية
ال��ن��اج��م��ة ع��ن ق���رار �إ��سرائ��ي��ل
باالحتفاظ جزئ ًيا بن�سبة  %6من
�إي��رادات املقا�صة التي جتمعها
نيابة عن ال�سلطة الفل�سطينية
والقرار الفل�سطيني الالحق بعدم
قبول �أي �إيراد من هذا القبيل ما مل
يتم حتويل كامل املبلغ امل�ستحق
عليه».
م��ن جانبها ،وج��ه��ت احلكومة
االردن����ي����ة �أم�������س للحكومة
اال��سرائ��ي��ل��ي��ة م��ذك��رة احتجاج
دبلوما�سية النتهاكها املتوا�صل
للم�سجد االق�صى و�آخرها اقتحام
مئات املتطرفني للحرم ال�رشيف
خ�لال االي���ام املا�ضية بحماية
�أمنية وع�سكرية.
وح��م��ل امل��ت��ح��دث با�سم وزارة
اخلارجية الأردنية �سفيان الق�ضاة
ا��سرائ��ي��ل ب�صفتها ق��وة قائمة
باالحتالل يف القد�س ال�رشقية وفقا
للقانون الدويل كامل امل�س�ؤولية
عن هذه االنتهاكات واالج��راءات
اال�ستفزازية وعن �سالمة امل�سجد
االق�صى املبارك وطالب بوقفها
فورا واحرتام ا�رسائيل اللتزاماتها
مبوجب القانون الدويل.
وق���ال ان مثل ه��ذه الت�رصفات
غري امل�س�ؤولة متثل ا�ستفزازا
مل�شاعر م�لاي�ين امل�سلمني يف
جميع انحاء العامل مثلما متثل
جت�سيدا لل�سيا�سات اال�رسائيلية
امل��دان��ة وامل��رف��و���ض��ة الرامية
لتغيري الو�ضع التاريخي القائم
يف امل�سجد االق�صى املبارك.

ولي العهد عاد إلى أرض الوطن

• �سمو ويل العهد لدى عودته

فرنسا وتونس طالبتا بوقف المواجهات العسكرية

«الصليب األحمر» :ضواحي طرابلس
تحولت إلى ساحات قتال
و�صفت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
الو�ضع حول العا�صمة الليبية طرابل�س ب�أنه
متدهور للغاية ,م�ؤكدة ان املناطق املكتظة
بال�سكان حتولت تدريجيا �إل��ى �ساحات
قتال.
و�أ�ضافت اللجنة بعد ا�شتباكات م�ستمرة منذ
� 3أ�سابيع� ،أن امل�ست�شفيات تعاين نق�صا يف
الإم���دادات الطبية مع انقطاعات للكهرباء
و�ضعف يف حمطات �ضخ املياه.
وتابعت« :يتعني ال�سماح للم�ست�شفيات
واملرافق الطبية والعاملني يف قطاع ال�صحة
و�سيارات الإ�سعاف ب�أداء مهامها ب�أمان».
وكتبت منظمة ال�صحة العاملية على موقع
«تويرت» �أن � 278شخ�صا قتلوا خالل الأ�سابيع
الثالثة املا�ضية و�أ�صيب .1332
وب��د�أت قوات �رشق ليبيا «اجلي�ش الوطني
الليبي» ،هجوما على طرابل�س لكنها مل
تتمكن حتى الآن م��ن اخ�ت�راق الدفاعات
اجلنوبية للمدينة.
ودارت م��ع��ارك ���ض��اري��ة لل�سيطرة على
ال�ضواحي اجلنوبية وقرى قريبة ،وتعر�ضت
تلك املناطق للق�صف وتبدلت ال�سيطرة عليها
من وقت لآخر بني الطرفني.
�إلى ذلك �شدد وزيرا خارجية تون�س خمي�س
اجلهيناوي وفرن�سا جان �إيف لودريان على
�رضورة الوقف الفوري للمواجهات الع�سكرية
ال��دائ��رة حاليا يف ليبيا و�إف�ساح املجال
ال�ستئناف امل�سار ال�سيا�سي حتت رعاية االمم
املتحدة.

لتبادل وجهات النظر حول حت�ضري امل�رشوع التمهيدي
مليزانية جمل�س الأمة ل�سنة  2020ومناق�شة بع�ض
الق�ضايا التنظيمية والإدارية املتعلقة ب�سري الهيئة».
و�أ�ضاف �أن املكتب نظر كذلك خالل االجتماع طلب وزير
العدل تفعيل �إجراءات رفع احل�صانة الربملانية عن
ع�ضوي جمل�س الأمة والوزيرين ال�سابقني للت�ضامن
الوطني �سعيد بركات وجمال ولد عبا�س.

بنك دويتشه األلماني يسلم

وثائق تتعلق بقروض ترامب
�أكد م�صدر مطلع ،ان «دويت�شه بنك» الأملاين ،بد�أ بت�سليم وثائق ل�سلطات
والية نيويورك حول متويل عدد من م�شاريع الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب ،على خلفية طلب تقدمت به النائبة العامة للوالية.
و�أ�شار امل�صدر� ،إلى ان «الهدف من تلك االموال متويل م�شاريع مثل فنادق
ترامب يف وا�شنطن العا�صمة ،وميامي و�شيكاغو».
من جهته� ،رصح املتحدث با�سم البنك ،ب�أننا «نظل ملتزمني بالتعاون مع
التحقيقات الر�سمية» ،راف�ضا التعليق على تقرير ل�شبكة «�سي �إن �إن» ب�أن
البنك يقوم بت�سليم الوثائق.
وطلبت �سلطات نيويورك يف وقت �سابق� ،سجالت تتعلق باملحاولة الفا�شلة
ملنظمة ترامب يف  ،2014ل�رشاء فريق «بافلو بيلز» لكرة القدم.
ويف منت�صف �شهر مار�س املا�ضي وجهت النائبة العامة لوالية نيويورك
ليتي�شيا جيم�س ،مذكرة الى البنك الأملاين تطالبه فيها باحل�صول على
�سجالت تتعلق بقرو�ض وخطوط ائتمان منحت ملنظمة ترامب.

التحديات اإلقليمية

ص2

�أكدت الكويت اهمية دبلوما�سية تعددية
االط����راف على امل�ستويني االقليمي
وال�����دويل و���ض��رورة ت��ع��زي��ز العمل
اجلماعي ما بني الدول وال�رشاكات مع
املنظمات االقليمية من اجل التو�صل الى
حلول للتحديات االقليمية والعاملية.
جاء ذلك يف كلمة الكويت التي القاها
نائب املندوب الدائم لوفد الكويت لدى
االم��م املتحدة امل�ست�شار بدر املنيخ
يف االجتماع رفيع امل�ستوى للجمعية
العامة لالمم املتحدة مبنا�سبة اليوم
الدويل لتعددية االطراف والدبلوما�سية
من اجل ال�سالم.
و�أكد املنيخ دور االمم املتحدة املهم
يف قيادة التحرك العاملي ملواجهة
التحديات التي تواجه اجلميع مبا يف
ذلك العمل االن�ساين الدويل للتخفيف
م��ن املعاناة التي ت��واج��ه ال�شعوب
ازاء ال��ن��زاع��ات امل�سلحة والكوارث
الطبيعية ،وامل�ساهمة يف اجلهود
االقليمية والدولية املختلفة الرامية
الى حل النزاعات عرب الطرق ال�سلمية
والدبلوما�سية الوقائية والو�ساطة ومنع
انت�شار ا�سلحة الدمار ال�شامل وحتقيق
اهداف التنمية امل�ستدامة .2030
�ص3

اليمن :مقتل طالبة وإصابة 4
في قصف استهدف مدرسة
ذكرت جمعية الهالل الأحمر الكويتي �أم�س توجه ثالث
�شاحنات حمملة مبواد �إغاثية خمتلفة ومواد غذائية �إلى
اليمن عرب الأرا�ضي ال�سعودية �ضمن �سل�سلة التحركات
التي تقوم بها اجلمعية لتقدمي العون واالغاثة للأ�شقاء
هناك.
وقال مدير ادارة الكوارث والطوارئ يف اجلمعية يو�سف
امل��ع��راج ان ه��ذه الدفعة من امل�ساعدات االن�سانية
من اجلمعية �ستوزع بالتعاون مع �شبكة اال�ستجابة
للأعمال الإن�سانية والإغاثية مب�شاركة عدد من متطوعي
اجلمعية.
من جهة �أخرى قتلت و�أ�صيبت  5طالبات ،بق�صف على

في هجوم إرهابي

•جانب من املواجهات الع�سكرية يف �ضواحي طرابل�س

الجماعي نواجه

محليات 2

«السكنية» :ال صحة
لنقل مشروع جنوب
مدينة سعد العبداهلل

محليات 5

الهالل األحمر الكويتي 3 :شاحنات إغاثية إلى الشعب اليمني

العراق :مقتل
مدنيين اثنين

الجزائر :رفع الحصانة عن وزيرين سابقين
�أو�ضح جمل�س الأم��ة اجلزائري �أم�س �أنه �أح��ال على
جلنة ال�ش�ؤون القانونية والإدارية طلب وزير العدل
تفعيل �إجراءات رفع احل�صانة الربملانية عن وزيرين
�سابقني ع�ضوين باملجل�س التهامهما «بتبديد �أموال
عمومية و�إبرام �صفقات م�شبوهة».
وذكر املجل�س �أن رئي�س جمل�س الأمة بالنيابة �صالح
قوجيل تر�أ�س اجتماعا ملكتب املجل�س مت تخ�صي�صه

الكويت :بالعمل

«الصحة» :ضبط
مستوصف وعيادة
يبيعان أدوية مهربة

لقي مدنيان عراقيان حتفهما
�أم�����س يف ه��ج��وم �إره��اب��ي على
قرية «اجل���رن» جنوب حمافظة
املو�صل.
و�أو�ضح رادي��و «�سوا» الأمريكي
�أن التنظيم الإره���اب���ي هاجم
ق��ري��ة «اجل����رن» ج��ن��وب مدينة
املو�صل مركز حمافظة نينوى
�شمايل البالد ،ما �أ�سفر عن مقتل
�شخ�صني.
واليزال التنظيم الإرهابي يحتفظ
بخاليا نائمة موزعة يف �أرجاء
البالد ،وعاد تدريج ًيا لأ�سلوبه
القدمي يف �شن هجمات خاطفة
على طريقة حرب الع�صابات التي
كان يتبعها قبل .2014
و�أعلن م�صدر �أمني عراقي �إ�صابة
�شخ�ص جراء انفجار عبوة نا�سفة
يف منطقة خ��ان��ق�ين مبحافظة
ديالى الواقعة �رشقي العا�صمة
بغداد.

�إحدى املدار�س التعليمية يف مدينة تعز ،جنوبي غرب
البالد .وذكر م�صدر طبي يف م�ست�شفى ال�صفوة و�سط
مدينة تعز� ،أن قذيفة �أطلقت يف جبل «الوع�ش» �سقطت
يف مدر�سة ال�شهيد «احلجري» ،بحي وادي القا�ضي و�سط
مدينة تعز .و�أ�سفر الق�صف عن مقتل طالبة عمرها �أقل من
 12عام ًا و�إ�صابة � 4أخ��ري��ات بجروح بليغة ،ح�سب
�إح�صائية �أولية .و�شنت جماعات  ،ق�صفا مدفعيا طال
الأحياء ال�سكنية �شمال و�رشق مدينة تعز ،بالتزامن مع
هجمات على مواقع اجلي�ش الوطني اليمني .وت�ستهدف
�أحياء تعز ب�شكل متوا�صل هجمات �أدت �إلى مقتل و�إ�صابة
ع�رشات املدنيني الأبرياء.

الجمعية االقتصادية
و«رابطة العلوم
اإلدارية» وقعتا
مذكرة تفاهم

اقتصاد 6

أعلن استقالة  3من أعضائه

المجلس العسكري يهدد «حرامية»
الذهب في السودان

�أعلن املجل�س الع�سكري االنتقايل ال�سوداين احلرب على مهربي الذهب من
وتوعد
البالد ،وا�صفا التهريب بفو�ضى «احلرامية» التي يجب �أن تتوقف متاما،
ّ
ب�أ�شد العقوبات للمتورطني ،كما توعد ب�إلغاء اتفاقيات امتياز التعدين غري
املجدية املوقعة مع �رشكات �أجنبية .وقال نائب رئي�س املجل�س الفريق �أول
حممد حميدتي خالل لقائه احتاد �أ�صحاب م�صانع التعدين الأهلي �أول من �أم�س
الأربعاء :عهد تهريب الذهب م�ضى.
و�أ�ضاف« :منذ اليوم ما رايدين غرام واحد يطلع برة البلد ،و�أنتم �سند للبلد.
فو�ضى احلرامية دي بنوقفها متاما».
�إلى ذلك �أعلن املجل�س ا�ستقالة ثالثة من �أع�ضائه هم :رئي�س اللجنة ال�سيا�سية
عمر زين العابدين وجالل الدين ال�شيخ والطيب بابكر.
جاء ذلك يف بيان �أ�صدره املجل�س وذلك بعد وقت ق�صري من االعالن امل�شرتك
الذي �صدر عنه مع قوى احلرية والتغيري ب�ش�أن تو�صلهما الى اتفاق على
الرتتيبات االنتقالية ونقل ال�سلطة.

السيسي يمدد حالة الطوارئ  3أشهر
�أ�صدر الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح
ال�سي�سي قرار ًا بتمديد حالة الطوارئ
يف جميع انحاء البالد ملدة ثالثة ا�شهر
اعتبار ًا من �صباح ام�س.
ومبوجب القرار ال��ذي ن�رش �أم�س يف
اجل��ري��دة الر�سمية تتولى القوات
امل�سلحة وال�رشطة اتخاذ ما يلزم

«االستثمار المباشر»
تنظم االجتماع الثالث
مع فريق تقرير أداء
األعمال للبنك الدولي

اقتصاد 7

ملواجهة اخ��ط��ار االره���اب ومتويله
وح��ف��ظ االم���ن بجميع ان��ح��اء البالد
وحماية املمتلكات العامة واخلا�صة
وحفظ ارواح املواطنني.
من جانبه قرر رئي�س جمل�س الوزراء د.
م�صطفى مدبويل فر�ض حظر التجوال
يف بع�ض مناطق �شمال �سيناء.

بوتين :واشنطن تطبق سياسة الهيمنة واالبتزاز

بومبيو :اإلرهابيون لديهم القدرة على تهديدنا

العامل وفر�ض قيمها عليه.
و�أ�ضاف بوتني �أن هذه الدول التي حتاول فر�ض هيمنتها على العامل ،تلج�أ �إلى
االبتزاز وفر�ض العقوبات وحتاول فر�ض قيمها بالقوة ،و�أن مو�سكو ال
تتفق مع هذا النهج.
وقال ل�صحيفة «رينمني ريباو» ال�صينية ع�شية زيارته �إلى بكني« :ل�سوء
احلظ ،ت ّدعي بع�ض الدول الغربية قيادتها للعامل وت�ستخف ب�شكل �صارخ
مبعايري ومبادئ القانون الدويل ،وتلج�أ لالبتزاز وفر�ض العقوبات
ومثلها امل�شكوك فيها على بلدان
وال�ضغط ،وحت��اول فر�ض قيمها ُ
و�شعوب ب�أكملها .نحن نختلف ب�شدة مع مثل هذا الطرح».
و�أك��د الرئي�س الرو�سي على �أن تفاعل ال�سيا�سة اخلارجية
الرو�سية ال�صينية يعترب عامل ا�ستقرار مهما يف ال�ش�ؤون
العاملية.

�أفاد وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو ،ب�أن «تنظيم القاعدة ال يزال لديه
القدرة على و�ضع الواليات املتحدة يف خطر».
و�أكد بومبيو يف مقابلة تلفزيونية �أن «كل امل�ؤ�رشات» تدل على �أن تفجريات يوم
الأحد التي قتلت � 359شخ�صا يف �رسيالنكا ا�ستلهمت نهج التنظيم الإرهابي.
و�أ���ش��ار بومبيو يف املقابلة م��ع قناة «���س��ي.ب��ي�.إ���س ن��ي��وز» �إل��ى �أن
«كل امل��ؤ��شرات تدل على �أن هذا كان على الأق��ل ب�إلهام من التنظيم
الإرهابي».
و�أعلن التنظيم الإرهابي ،الثالثاء ،م�س�ؤوليته عن تفجريات دامية يف
�رسيالنكا خلفت مئات القتلى واجلرحى.
من جانبه انتقد الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ب�شدة �سيا�سة
الهيمنة والإمالءات والعقوبات التي تنتهجها وا�شنطن ،واعترب
م�سوغ �أن لها احلق بقيادة
�أن بع�ض الدول تدعي دون �أي
ّ
• مايك بومبيو

السيتي استعاد
صدارة الدوري بثنائية
في اليونايتد
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