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بوأحمد :أخي بوصباح.
جسر جابر لم تمر  48ساعة على افتتاحه.
أميركية أعطتنا درس ًا في تنظيف مخلفات
الكويتيين على الجسر.
وتافه يطلب من التاريخ تسجيله بأنه أول من
«سوى شاي» على الجسر.
ّ
ومجانين بدأوا يتسابقون وسجلوا أول حادث
على الجسر.
أين إدارة الجسر ،مرور الجسر ....وأكتفي.

الحكومة الليبية :ما يجري في طرابلس انحراف عن مسار الشرعية

اشتباكات ضارية في طرابلس
فرنسا :نتحمل جزءاً من المسؤولية
في هذه األزمة

اندلعت ا�شتباكات �ضارية وا�ستمرت
حتى فجر �أم�س يف اطار املعركة الدائرة
بني القوات التابعة للحكومة الليبية
ال�رشعية وقوات املن�شق حفرت ،ما �أدى
�إلى فرار املئات من ال�سكان املدنيني.
وقال �سكان �إن قتاال �ضاريا ا�ستعر حتى
فجر �أم�����س يف منطقة امل��ط��ار ال��دويل
ال�سابق لكن الو�ضع على جبهة القتال مل
ي�شهد تغريا يذكر.
الى ذلك رحب املجل�س الرئا�سي حلكومة
الوفاق الليبية بعقد جمموعة من �أع�ضاء
جمل�س ال��ن��واب جل�سة ل��ل�برمل��ان يف
العا�صمة طرابل�س هي االولى من نوعها
منذ ان���دالع اال�شتباكات امل�سلحة يف
الرابع من ابريل املا�ضي.
وقال املجل�س يف بيان ان انعقاد جل�سة
الربملان يبني �أن نواب ال�شعب مع �شعبهم
خالل الأزمة الراهنة ،م�شيدا باملوقف
الوطني ملن ح�رض من الأع�ضاء وقرارهم
با�ستمرار حالة االنعقاد ال��دائ��م �إلى
حني انتهاء الأزمة وهو ما يعك�س حجم
الإح�سا�س بالواجب والإدراك احلقيقي
للم�س�ؤولية ،حم��ذرا من �أن ما يجري

يف العا�صمة طرابل�س من ح��رب ميثل
انحرافا عن م�سار ال�رشعية والتوافق
وخروجا على �أهداف قيم الدولة املدنية
الدميقراطية و�إحباطا لآمال الليبيني يف
بناء دولة امل�ؤ�س�سات والقانون ،م�ؤكدا
�أن «الوقت قد حان ال�ستعادة نواب الأمة
دور جمل�سهم لي�ؤدي خالل هذا الظرف
الإن�ساين واجبه يف حماية الليبيني
والدفاع عن حقهم يف العي�ش الآمن الكرمي
ولي�ساهم يف وقف من �سيطرت عليه �شهوة
ال�سلطة والت�سلط ومن يريد �إعادة ليبيا
�إلى احلكم ال�شمويل والع�سكري».
من جانبه نفى وزير خارجية فرن�سا،
ج��ان �إي��ف ل��ودري��ان� ،أن تكون بالده
منحازة �إلى املن�شق خليفة حفرت ،م�ؤكد ًا
�أنها تريد وقف �إط�لاق النار يف ليبيا
والعمل على تنظيم انتخابات.
و�أ�ضاف لودريان ل�صحيفة «لوفيغارو»
الفرن�سية« :ب�صفتنا �أطرافا يف التدخل
الع�سكري عام  ،2011ولأن املتابعة
ال�سيا�سية مل تتم بعد �سقوط القذايف،
ف�إننا نتحمل �أي�ضا جزء ًا من امل�س�ؤولية
يف هذه الأزمة».

رئيس وزراء الكويت السابق م ّثل سموه في افتتاح جامع تشاملجا في إسطنبول

ممثل األمير التقى الرئيس التركي
التقى ممثل �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد،
رئي�س وزراء الكويت ال�سابق� ،سمو ال�شيخ نا�رص
املحمد �صباح �أم�س الرئي�س الرتكي رجب طيب
�أردوغان حيث نقل حتيات وتقدير �صاحب ال�سمو
ومتنياته له ب��دوام ال�صحة والعافية ولل�شعب
الرتكي ال�صديق دوام الرفعة واالزدهار.
حمل الرئي�س الرتكي ممثل �سموه حتياته
وقد ّ
وتقديره ل�صاحب ال�سمو ومتنياته ل�سموه مبوفور
ال�صحة والعافية ولل�شعب الكويتي املزيد من
التقدم والنماء.
وك��ان ممثل �صاحب ال�سمو زار جامع ت�شاملجا
بجمهورية تركيا حيث ادى �صالة اجلمعة بعدها
�أقيمت مرا�سم احتفال افتتاح اجلامع.
�ص3
• ممثل �صاحب ال�سمو �سمو ال�شيخ نا�رص املحمد �أثناء لقائه الرئي�س الرتكي

حياكم اهلل أهلنا بالكويت الشقيقة

بحضور فيصل الحمود وعدد من شيوخ عشائر العراق والكويت

السهيل :كل الود واالحترام
ألمير اإلنسانية

شرار أولم على شرف ضرغام المالكي

• حممد �رشار مع ال�شيخ �رضغام املالكي وعدد من وجهاء القبائل والع�شائر

�أومل امل�ست�شار يف الديوان الأمريي حممد �رشار
على �رشف ال�شيخ �رضغام املالكي� ،شيخ عام
بني مالك ،وبح�ضور حمافظ الفروانية ال�شيخ

في�صل احلمود وعدد من �شيوخ ع�شائر العراق
ووجهاء قبائل الكويت وذلك يف ديوانه.

�ص2

عبد المهدي :خاليا إرهابية مازالت تعمل في العراق

قطر :مستعدون للمساهمة في إعادة إعمار
المناطق العراقية المحررة
�أك���دت قطر للرئي�س ال��ع��راق��ي ،برهم �صالح،
ا�ستعدادها للم�ساهمة يف عملية �إعادة �إعمار مناطق
العراق التي متت ا�ستعادتها من قب�ضة الإرهابيني.
وك��ان الرئي�س العراقي ،التقى ال�سفري القطري
لدى بغداد ،خالد ال�سليطي ،الذي نقل اليه دعوة
من �أمري قطر ،ال�شيخ متيم بن حمد ،للم�شاركة يف

منتدى الدوحة.
من جانبه ،حذر رئي�س ال��وزراء العراقي ،عادل
املهدي ،من العا�صمة الفرن�سية باري�س ،من اي
«انحراف» يف حماربة الإرهاب ،م�شريا الى ان خاليا
التنظيم الإرهابي النائمة كثرية وال تزال تعمل يف
العراق.

عبرّ �أمري «بني متيم»
كافة بالعراق ال�شيخ
حممد باقر ال�سهيل
ل��ـ«ال�����ش��اه��د» عن
اع���ت���زازه بالكويت
و�أم��ي��ره�����ا وق�����ال:
«حياكم الله اهلنا
ال�شقيقة
بالكويت
و���ش��ع��ب��ه��ا وام�يره��ا
�صاحب ال�سمو ال�شيخ
�صباح االحمد حفظه
• ال�شيخ حممد ال�سهيل
ال��ل��ه ورع�����اه �أم�ي�ر
االن�سانية ،كل ال��ود والتبجيل واالح�ترام من قبل
العراقيني جميعا ولن ي�ؤثر ت�رصيح ل�شخ�ص واعتذر
منه بالعالقة الأخوية بني البلدين نحن والكويت
اهل وتربطنا روابط كبرية ودولة الكويت متثل دول
االعتدال يف ال�سيا�سة والأمراء من �آل ال�صباح وعلى
ر�أ�سهم �سمو الأمري �صباح الأحمد يبتعدون عن الطائفية
ومن يريد �إقحام الكويت يف دوامة العنف والتكفري
والطائفية ي�ستحق العقوبة ،وباملنا�سبة اقول لأهل
الكويت نحن اهل وبيت واحد وما مي�سكم مي�سنا ونحن
نعمل مع اجلميع من اجل جتاوز ماح�صل».

إصابة عشرات الفلسطينيين في غزة

�أ�صيب ع�رشات الفل�سطينيني بالر�صا�ص احلي كما �أ�صيب الع�رشات
باالختناق �أم�س جراء قمع قوات االحتالل الإ�رسائيلي للم�شاركني
يف امل�سريات الأ�سبوعية ال�سلمية التي تقام �أيام اجلمعة من كل
�أ�سبوع للعام الثاين على التوايل �رشق قطاع غزة.

البحرين ترسل قائم ًا باألعمال
إلى سفارتها في دمشق
نقلت «�سكاي نيوز عربية» عن وزير
اخلارجية البحريني ال�شيخ خالد
بن �أحمد �آل خليفة قوله ان املنامة
ار�سلت قائم ًا بالأعمال لإدارة عمل
�سفارتها يف دم�شق �إال �أن��ه نفى ان
تكون خطوة البحرين هذه مبثابة
تطبيع دبلوما�سي مع �سورية على حد
قوله.
وق��ال ان عالقات ب�لاده مع �سورية
مل تقطع وان ال�سفارة ال�سورية مل
تغلق يف املنامة و�سفارة البحرين

النائب األول :أهمية
االطالع على الخبرات
البريطانية لتطوير
القطاعات األساسية

محليات 2

هيئة التعليم العسكري
احتفلت بتخريج دورة
المتطوعين األغرار

محليات 4

يف دم�شق بقيت مفتوحة بح�ضور
موظفني حمليني ،ولكن كان هناك
غياب لدبلوما�سيني مثل ال�سفري �أو
القائم بالأعمال.
وحذر ،خالل مقابلة �صحافية �أجريت
معه يف باري�س ون�رشت يف لندن،
�إي��ران من ال�سري يف �سيا�سة �شفري
الهاوية ،م�شدد ًا على �أنه «لن ي�سمح
لها ب ��أن تغلق ليوم واح��د م�ضيق
هرمز» ،مثلما توعدت بعد ت�شديد
العقوبات الأمريكية عليها.

لم يستبعد «حوادث غير متوقعة» بين البلدين

ظريف :الحرب اإليرانية األميركية
 ...ليست وشيكة

اعترب وزير اخلارجية الإيراين ،حممد جواد ظريف� ،أن احلرب بني �إيران والواليات
املتحدة لي�ست و�شيكة ،لكنه مل ي�ستبعد وقوع «حوادث غري متوقعة» بني البلدين ميكن �أن
ت�ؤدي �إلى ا�شتباك ع�سكري.
ونقل كاتب مقال ن�رشته �صحيفة «�إندبندنت» الربيطانية� ،أم�س ،عن ظريف ت�رصيحات
�أدلى بها خالل زيارته �إلى نيويورك ،و�أو�ضح فيها �أن ما يق�صده من هذه «احلوادث»
هو ،قبل كل �شيء ،التوترات املحتملة املتعلقة ب�إبحار ال�سفن يف اخلليج ،خا�صة عرب
م�ضيق هرمز.

بورصة الكويت
باألحمر لألسبوع
الثاني على التوالي

اقتصاد 5

تباطؤ االقتصاد
العالمي يدعم أسعار
الذهب خالل العام
الحالي

اقتصاد 6

نيوكاسل يهدد أحالم
ليفربول على لقب
البريمييرليغ
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