غري خم�ص�ص للبيع

أمثال

نحن جنر�ؤ على الكالم

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

أولى خطوات النجاح ،اإلصرار على

من طلب العال

تحقيق األهداف ،حتى وإن كانت

الخميس

سهر الليالي

صعبة ،وحتى إن لم يصفق لك اآلخرون
في البداية ،فمصيرهم أن يمنحوك
شهادة التفوق في نهاية المطاف.
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الكلفة االقتصادية للعنف بالدول العربية تصل إلى  80مليار دوالر

 15عملية إرهابية بـ  8دول و 120قتي ًال ومصاب ًا في أسبوع

ر�صدت وحدة الر�صد والتحليل واملتابعة
يف الفتاوى التكفريية والآراء املت�شددة
التابعة ل��دار الإف��ت��اء امل�رصية15 ،
عملية �إرهابية ح��ول العامل �رضبت
 8دول خمتلفة ،نفذتها  6تنظيمات
�إره��اب��ي��ة ،خلفت  120م��ا ب�ين قتيل
وجريح .و�أ�شار املر�صد �إلى �أن حركة
«طالبان» نفذت هذا الأ�سبوع  5عمليات
�إرهابية �أي ما ن�سبته  %33من جملة
العمليات الإرهابية لهذا الأ�سبوع.وقال
املر�صد �إن «طالبان» ت�سعى لتكثيف
عملياتها ب�أفغان�ستان من جديد ،وذلك
بعد �أن توقفت املحادثات بينها وبني
احلكومة الأفغانية والواليات املتحدة
بعد �أن �شهدت  5جوالت منذ �أن بد�أت
يف �أكتوبر املا�ضي.و�أ�ضاف �أن��ه من
جانب �آخر ،ت�سعى «طالبان» �إلى �رضب
�أي وجود للتنظيم الإرهابي عرب فرع
التنظيم امل��وج��ود هناك واملعروف
با�سم «والية خرا�سان» �إذ �شهد الأ�سبوع
املا�ضي عملية �إرهابية نفذها تنظيم
والية خرا�سان على مقر وزارة الإعالم،
حيث قتل  4مدنيني و 3م��ن �ضباط
ال�رشطة ،و�أ�صيب � 8آخ��رون ،وت�ؤكد
التقارير �أن الكلفة االقت�صادية للإرهاب
بلغت  80مليار دوالر.

الحكومة اليمنية تتهم اإلمارات
بإرسال انفصاليين إلى سقطرى

اتهم م�س�ؤولون يف احلكومة اليمنية الإمارات ب�إر�سال نحو  100مقاتل
من م�ؤيدي انف�صال جنوب اليمن �إلى جزيرة �سقطرى اليمنية.
ونقلت «رويرتز» عن م�صدرين حكوميني مينيني �أم�س� ،أن الإمارات
دربت نحو  300من املقاتلني يف عدن الأ�سبوع املا�ضي ،بنية �إر�سالهم
�إلى �سقطرى ،و�أن �أكرث من  100منهم قد و�صلوا �إلى اجلزيرة ،االثنني
املا�ضي.ووجه وزير الداخلية اليمني� ،أحمد املي�رسي ،انتقادات
�ضمنية �إلى التحالف العربي ،الذي تعترب الإمارات ع�ضوا فيه ،قائال
�إن ال�رشاكة مع دول التحالف جتري يف �إطار احلرب �ضد احلوثيني،
«ومل تكن �رشاكة يف �إدارة املحافظات املحررة».
و�أ�شارت «رويرتز» �إلى �أنها مل تتمكن من احل�صول على تعليقات من
احلكومة الإماراتية �أو التحالف على الفور.
وكانت احلكومة اليمنية قد اتهمت الإمارات يف العام املا�ضي مبحاولة
اال�ستيالء على �سقطرى ،بعد �أن �أنزلت قوات م�سلحة ودبابات .فيما
رف�ضت الإمارات اتهامات احلكومة اليمنية ب�أنها ت�سعى لل�سيطرة على
اجلزيرة.

 45ألف طفل إرهابي «قنابل
موقوتة» في العراق

 102كلمة لترامب كلفت البورصات العالمية
 1.36تريليون دوالر

اقرأ في
وزير الصحة :برنامج
لرصد آراء المراجعين
حول جودة الرعاية
3
الصحية
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سيولة البورصة انخفضت
إلى  33.73مليون دينار

• �أحد االنفجارات يف العراق

حذرت م�صادر برملانية من �أن �آالف
الأط��ف��ال عدميي اجلن�سية ،الذين
ولدوا يف مناطق كان ي�سيطر عليها
الإره��اب��ي��ون يف ال���ع���راق ،باتوا
ي�شكلون «ق��ن��اب��ل م��وق��وت��ة» تهدد
مبزيد من زعزعة اال�ستقرار يف البالد
امل�ضطربة.
و�أ�شارت امل�صادر �إلى �أن � 45ألف طفل

�إرهابي «قنابل موقوتة» ح�صلوا على
�شهادات ميالد من التنظيم الإرهابي
قبل �سقوط دولته املزعومة ،لكن تلك
الوثائق تعتربها احلكومة العراقية
الآن بال قيمة ،وهذا يعني �أنه رمبا
يتم حرمانهم من التعليم والرعاية
الطبية وكذلك الوظائف واحل��ق يف
الزواج عندما يكربون.

المعارضة السودانية :المجلس العسكري يماطل

اتهم قادة املعار�ضة يف ال�سودان ،املجل�س الع�سكري االنتقايل ب�إطالة �أمد
التفاو�ض وتعطيل ال�سري يف اجتاه نقل ال�سلطة �إلى املدنيني ،وذلك و�سط
خالفات م�ستمرة بني الطرفني على ت�شكيل جمل�س يدير �ش�ؤون البالد.
وقال حتالف احلرية والتغيري الذي يقود االحتجاجات يف بيان � ّإن «ال�سمات
العامة لرد املجل�س الع�سكري على الوثيقة الد�ستورية التي اقرتحناها
تقودنا الجتاه �إطالة �أمد التفاو�ض ال ال�سري يف نقل ال�سلطة �إلى مدنيني» ،كما
اتهم التحالف بع�ض القوى يف املجل�س بـ«اختطاف الثورة وتعطيلها».
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مسلسل «لو جارت األيام»
يحاكي الواقع بطريقة كوميدية
قمة العميد
والسالمية
تشعل أجواء
دوري VIVA
في ليلة الختام

الفجــــر
3.32
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املغـرب
6.29

تكبدت البور�صات العاملية خ�سائر فادحة هذا الأ�سبوع،
بعد تهديدات الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب ،بفر�ض
قيود جديدة على الب�ضائع ال�صينية.كما ذكرت وكالة
«بلومربغ» ،وقالت الوكالة� ،إن البور�صات العاملية
خ�رست هذا الأ�سبوع نحو  1.36تريليون دوالر ،بعدما
هاجم ترامب يف تغريدة م�ؤلفة من  102كلمة ال�صني
ب�ش�أن التجارة ،حيث انتقدها ب�سبب عجز امليزان
التجاري الأمريكي الكبري معها.
و�أ�ضافت �أن كل كلمة يف تغريدة ترامب كبدت البور�صات
العاملية خ�سائر تقدر بـ  13مليار دوالر ،يف �إ�شارة
�إلى ال�رضر الذي حتدثه تغريدات الرئي�س الأمريكي.
و�سيطر اللون الأحمر على �شا�شات البور�صات و�أ�سواق
امل��ال العاملية هذا الأ�سبوع بعد التغريدة ،والتي

أميركا :الصين كبدت اقتصادنا
خسائر بـ 200مليار دوالر

ق��ال �إليوت �أجن��ل ،ع�ضو الكونغر�س الأمريكي� ،إن
ال�صني ال تتعاون مع االقت�صاد العاملي ،وال حترتم
حقوق العمال ،وال قوانني البيئة العاملية.
و�أ�ضاف �إليوت خالل افتتاح جل�سة تقييم العالقات
اخلارجية بالكونغر�س �أن املناف�سة مع ال�صني لي�ست
من �أجل املناف�سة يف حد ذاتها ،بل هناك �ضوابط البد
�أن حترتمها ال�صني ،م�شري ًا �إلى �أن االقت�صاد ال�صيني
وف الوقت نف�سه تكبد
هو ثاين �أكرب اقت�صاد يف العامل ،يِ
االقت�صاد الأمريكي  200مليار دوالر؛ ب�سبب عدم التزام
ال�صني بحقوق امللكية الفكرية واملناف�سة.

الخراز :دخالء ارتكبوا
مخالفات في مجال
العمل الخيري

محليات 2

المجلس يجدد
الثقة بالجبري

محليات 4

• تغريدة ترامب

ف�رسها املراقبون ب�أنها �إ�شارة �إلى زيادة حدة التوتر
التجاري بني �أكرب اقت�صادين يف العامل.

ضوابط أولوية المنتجات الكويتية
في المشتريات الحكومية

�أ�صدرت وزارة التجارة وال�صناعة قرارا يق�ضي بتعديل
القرار رقم « 623ل�سنة  »2018املعني ب�ضوابط �إعطاء
الأولوية يف امل�شرتيات احلكومية للمنتجات الوطنية
ذات املن�ش�أ الوطني.
وقالت التجارة �إن ال��ق��رار اجلديد ن�ص على �أنه
«ال متنح املنتجات ذات املن�ش�أ الوطني الأف�ضلية
املقررة للمنتج الكويتي باملفهوم ال��وارد بقانون
املناق�صات العامة �إال ب�رشط املعاملة باملثل للمنتج
الكويتي يف بلد �إنتاج املنتج ذي املن�ش�أ الوطني».

«المركزي»6.158 :
مليارات دينار
فائض الحساب
الجاري للكويت

اقتصاد 5

الحجرف بحث سبل
تطوير برنامج
الكويت لدى البنك
الدولي

اقتصاد 7

ليفربول بطل
الريمونتادا
 ...وبرشلونة يخرج
بنفس العادة
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