غري خم�ص�ص للبيع

أمثال

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم
هذا الميدان

يقولون
بوأحمد :سئل أحد األدباء والمفكرين المبدعين في إحدى الدول
العربية :ما رأيك باألراجوز المشهور فالن؟ فأجاب :لم أسمع
عنه ،فقيل لألراجوز :المفكر والكاتب عندما سئل عنك قال:
لم أسمع به ،فضحك األراجوز وقال :فلنذهب أنا وهو للميدان
العام ونرى الناس ستجتمع حول من ،أنا أم هذا المفكر ،فقيل
لألديب :يتحداك األراجوز بالميدان ،فأجاب :فلنأت براقصة تهز
خصرها ولنر الناس تجتمع حول من ،األراجوز أم الراقصة.
هذا ما وصل اليه الناس في الشرق األوسط ،ال تبحث عن
الصدق والقيم والفكر والمنطق ،بل تبحث عمن يسليها
ويضحكها ،وإذا انهز الخصر تنسى الناس انفسها وتبحلق.

االثنين

يا حميدان

العدد ()3828
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سمو ولي العهد استقبل وزير الخارجية اإليراني بقصر بيان

وزير الديوان األميري باإلنابة:

ظريف :نحن وأنتم باقون والغرباء سيرحلون

األمير تعافى من العارض الصحي

• وزير الخارجية استعرض مع نظيره اإليراني المستجدات اإلقليمية والتطورات في المنطقة

ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد بق�رص بيان
�أم�س نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية ال�شيخ
�صباح اخلالد ،ووزير ال�ش�ؤون اخلارجية الإيراين د.حممد
جواد ظريف والوفد املرافق له ،وفقا ملا نقلته «كونا».
ومن جانبه و�صف وزير اخلارجية الإيراين د.حممد جواد
ظريف خالل زيارته �إلى الكويت العالقات بني البلدين
ب�أنها «ودية و�أخوية» ،داعي ًا �إلى تطوير وتعميق العالقات
الإيرانية الكويتية.
وقال ظريف ،خالل لقاء مع �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد�« :إن م�صالح املنطقة فوق و�أهم من �أي �شيء �آخر»،
وفقا ملا نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الر�سمية «�إرنا»
وقناة «العامل» الإيرانية.
و�أ���ض��اف ظريف« :نحن و�أن��ت��م باقون يف ه��ذه املنطقة
والغرباء �سريحلون عنها» ،معرب ًا عن ا�ستعداد �إيران
«الدائم للتعاون واحلوار مبا ي�صب يف م�صلحة املنطقة
و�أمنها وا�ستقرارها».
وك��ان اخلالد ا�ستعر�ض مع ظريف �أح��دث امل�ستجدات
الإقليمية والتطورات الراهنة يف املنطقة.
كما مت بحث اخلطوات الالزمة لتخفيف حدة الت�صعيد،
وال�سبل الكفيلة ل�ضمان حماية املالحة البحرية يف هذه
املنطقة املهمة من العامل.
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• صاحب السمو أمير البالد

�رصح وزير �ش�ؤون الديوان الأمريي باالنابة حممد
�ضيف الله �رشار ب�أن �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح االحمد قد تعافى بف�ضل الله ونعمته
من العار�ض ال�صحي الذي تعر�ض له �سموه وبعد
اج��راء الفحو�صات الطبية املعتادة التي تكللت
نتائجها ،بف�ضل الله ،بالتوفيق والنجاح ،مبتهلني
�إلى املولى جل وعال ان يدمي على �سموه ،رعاه
الله ،موفور ال�صحة ومتام العافية.

قوات االحتالل اعتقلت  53فلسطيني ًا منذ عيد األضحى

استشهاد  3فلسطينيين بقصف

إسرائيلي على حدود غزة

• «الخارجية الفلسطينية» :التصعيد دليل على الفشل في كسر إرادة شعبنا

ا�ست�شهد ام�س ثالثة فل�سطينيني اثر
ا�ستهدافهم بق�صف �إ�رسائيلي �شمال
قطاع غزة.
وق��ال املتحدث با�سم وزارة ال�صحة
الفل�سطينية ا�رشف القدرة يف ت�رصيح
�صحايف �إن الطواقم الطبية متكنت من
انت�شال جثامني ثالثة �شهداء هم حممد
ال��والي��دة وفريد ابونامو�س وحممد
الرتام�سي وت�تراوح �أعمارهم بني 24
و 26عاما.
على �صعيد �آخ��ر ق��ال ن��ادي الأ�سري
الفل�سطيني �إن قوات االحتالل الإ�رسائيلي
اعتقلت خالل فرتة عيد الأ�ضحى 48
فل�سطينيا من ال�ضفة الغربية ,بينهم
فتية وام��ر�أة و�صحايف ,كما اعتقلت
خم�سة �آخرين حتى �صباح �أم�س.
و�أ�ضاف ان حملة االعتقاالت تركزت
يف القد�س واخلليل ,م�شريا الى انه
مت اعتقال � 25شخ�صا على الأق��ل يف
القد�س وبلداتها ,وو�صلت ذروتها يف
اليوم الأول من عيد الأ�ضحى يف �أعقاب
امل��واج��ه��ة ال��ت��ي ج��رت يف امل�سجد
الأق�صى جراء اقتحامات امل�ستوطنني.

• أثناء تشييع جثامني الشهداء

من جانبها حذرت وزارة اخلارجية
الفل�سطينية من اقدام اليمني احلاكم
يف ا�رسائيل على ارتكاب املزيد من
االنتهاكات واجل��رائ��م �ضد امل�سجد
الأق�صى واملواطنني املقد�سيني ال �سيما
يف ظل التناف�س االنتخابي.

الرئيس اللبناني يتعهد برعاية

اإلصالحات االقتصادية والمالية
ق��ال الرئي�س اللبناين مي�شال عون،
�أم�س� ،إنه من املتوقع �أن يبد�أ لبنان يف
�أكتوبر املقبل تنفيذ �سل�سلة من الإجراءات
االقت�صادية واملالية التي اتفق عليها كبار
زعمائه والتي من �ش�أنها تعزيز النمو
االقت�صادي ،متعهد ًا برعاية ذلك بنف�سه.
وكان عون ي�شري بذلك �إلى قرارات اتخذت
خالل اجتماع رفيع امل�ستوى ُعقد يف وقت
�سابق من ال�شهر احل��ايل بهدف انعا�ش
اقت�صاد ينمو ببطء منذ �سنوات ويعاين من
�أحد �أثقل �أعباء الديون العامة يف العامل.
وق��ال ع��ون «���س��أرع��ى �شخ�صي ًا امل�سار
التنفيذي مل��ق��ررات لقاء بعبدا املايل
واالقت�صادي بالتعاون مع الرئي�سني نبيه
بري و�سعد احلريري والقوى ال�سيا�سية
امل�شاركة يف ال�سلطة».

وذكرت الوزارة «ان هذا الت�صعيد دليل
وا���ض��ح على ف�شل �سلطات االحتالل
اال�رسائيلي يف ك�رس ارادة املقد�سيني
و�صمودهم ويف فر�ض التهويد على
املدينة املقد�سة».
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محليات 3

• سمو ولي العهد لدى استقباله وزير اخلارجية اإليراني بحضور الشيخ صباح اخلالد

األردن يستدعي السفير
اإلسرائيلي لرفضه

االنتهاكات بالقدس
ا�ستدعت وزارة اخلارجية
الأردن����ي����ة �أم�������س ال�سفري
الإ�رسائيلي يف عمان لت�أكيد
ادان��ة عمان ورف�ضها القاطع
النتهاكات ا�رسائيل يف امل�سجد
االق�صى بالقد�س واملطالبة
بالوقف الفوري للممار�سات
«العبثية اال�ستفزازية» التي
ت�شكل خرقا للقانون الدويل.
وقال املتحدث الر�سمي با�سم
ال���وزارة �سفيان الق�ضاة ان
ام�ين ع��ام ال����وزارة ال�سفري
زي��د ال��ل��وزي �أب��ل��غ ال�سفري
اال�رسائيلي «ر�سالة حازمة»
حلكومته تت�ضمن املطالبة
بالوقف الفوري النتهاكات
ا�رسائيل التي ت�ستهدف تغيري
الو�ضع التاريخي والقانوين
القائم يف احلرم ال�رشيف.
وا�ضاف ان االردن �أك��د خالل
ال��ل��ق��اء ادان���ت���ه ال�شديدة
ل��ت����صري��ح��ات وزي����ر الأم���ن
الداخلي اال�رسائيلي بخ�صو�ص
الو�ضع القائم يف امل�سجد
الأق�صى وال�سماح ب�صالة اليهود
فيه ،كما �شدد على ان امل�سجد
بكامل م�ساحته البالغة 144
دومن��ا «� 144أل��ف مرت مربع
تقريبا» ه��و «م��ك��ان عبادة
و�صالة للم�سلمني فقط».

 542مليون دينار أرباح الشركات في البورصة بالربع الثاني 6
وقف  4شركات عن التداول

هبوط جماعي لبورصة الكويت مع بداية األسبوع
هبطت �أم�س بور�صة الكويت
خالل تعامالتها الأ�سبوعية مع
بداية الأ�سبوع على انخفا�ض
امل��ؤ��شر العام  90.77نقطة
ليبلغ م�ستوى  5984.4نقطة
بن�سبة انخفا�ض بلغت .1.49%
وبلغت كميات تداوالت امل�ؤ�رش
 178.8مليون �سهم مت��ت من
خالل � 7038صفقة نقدية بقيمة
 35.8مليون دينار «نحو 121.7
مليون دوالر».
على �صعيد �آخر �أعلنت �رشكة
بور�صة الكويت وقف التداول

على �أ�سهم �أربع �رشكات مدرجة
لأ�سباب خمتلفة ،منها عدم
تقدمي بيانات مالية وجتاوز
خ�سائر ناهزت الـ ،% 75وبناء
على قرار جمعية عمومية �إحدى
ال�رشكات بتخفي�ض ر�أ�سمالها.
وق��ال��ت �إن��ه��ا �أوق��ف��ت �رشكة
«الكوت» للم�شاريع ال�صناعية
لعدم تقدمها ببيانات مالية
يف  31مار�س  2019و�رشكتي
«الإث��م��ار» القاب�ضة و«ياكو»
الطبية لتجاوز خ�سائرهما
ن�سبة ال���ـ  % 75م��ن ر�أ����س

املال.
و�أ�ضافت �أنه بناء على قرار
اجلمعية ال��ع��ام��ة ل�رشكة
اال�ست�شارات املالية الدولية
القاب�ضة «�إيفا» التي �أقرت
فيها تخفي�ض ر�أ���س املال،
فقد تقرر �إيقاف �أ�سهم ال�رشكة
عن التداول اعتبارا من اليوم
�إل��ى ي��وم الأح��د املقبل �إلى
حني االنتهاء من اج��راءات
التخفي�ض على �أن تتم �إعادة
�أ�سهمها للتداول  26احلايل.
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الحرب تنذر بأسوأ كارثة إنسانية

الحكومة اليمنية بالمنفى تعلن تعليق أعمالها في عدن

• علي محمد يحمل طفله معاذ داخل منزله في اليمن

العقيل :العمالة
المصرية في
القطاع الحكومي
أغلبهم معلمون

�أعلنت وزارة الداخلية يف احلكومة اليمنية يف املنفى تعليق �أعمالها يف مدينة
عدن حتى �إ�شعار �آخر ،على خلفية النزاع بني قوات احلكومة واملجل�س االنتقايل
اجلنوبي.
و�أكدت ال��وزارة يف بيان �أ�صدرته ال�سبت تعليق العمل يف الديوان العام لها
وم�صلحتي الهجرة واجلوازات والأحوال املدنية التابعة لها اعتبارا من �أم�س
وحتى �إ�شعار �آخر ،م�شرية �إلى �أن هذا الإجراء ي�أتي بتوجيهات �صادرة عن نائب
رئي�س ال��وزراء وزير الداخلية �أحمد املي�رسي ،عقب «التمرد امل�سلح» الذي
فر�ضت خالله قوات املجل�س االنتقايل املطالب با�ستقالل اجلنوب اليمني.
على �صعيد �آخر ذكرت تقارير �أن حرب اليمن زادت معاناة ال�شعب ،اذ ان احلرب
جعلت علي حممد عاطال عن العمل ،وغري قادر على توفري االحتياجات الأ�سا�سية
لأطفاله.
فقد دفع ال�رصاع يف اليمن الذي و�صفته الأمم املتحدة ب�أنه �أ�سو�أ كارثة �إن�سانية يف
العامل البلد الذي كان من �أفقر الدول العربية �إلى �شفا املجاعة.
كما قطعت احلرب خطوط النقل للم�ساعدات والوقود والغذاء وقللت الواردات
وت�سببت يف ت�ضخم حاد ،وفقدت �أ�رس م�صادر دخلها ب�سبب التوقف عن �رصف
�أجور القطاع العام وا�ضطرار النا�س للنزوح عن بيوتهم وترك �أ�شغالهم ب�سبب
ال�رصاع.

«جبل طارق» ترفض طلب ًا أميركي ًا

إلعادة احتجاز الناقلة اإليرانية

المرأة الكويتية
 ...نجم ساطع في
سماء العمل اإلنساني

محليات 4

�أو�ضحت �سلطات جبل طارق �أنها عاجزة عن ا�ست�صدار قرار من حمكمة
جبل طارق العليا لتقييد حتركات الناقلة الإيرانية «�أدري��ان دريا»
«� Grace-1سابقا» تلبية لطلب من احلكومة الأمريكية.
و�أ�شارت حكومة جبل طارق يف بيان لها ام�س �إلى �أن عجزها عن ا�ست�صدار
حكم ق�ضائي يعود لعملها بقوانني االحتاد الأوروبي واالختالفات بني
�أنظمة العقوبات التي يفر�ضها على �إي��ران كل من التكتل الأوروبي
والواليات املتحدة ،مو�ضحة �أن نظام العقوبات الأوروبي الذي يطبق
يف جبل طارق� ،أ�ضيق بكثري منه يف الواليات املتحدة.

الرئيس العراقي :بالدنا لن تكون
ساحة صراع لآلخرين من جديد

�ش ّدد الرئي�س العراقي برهم �صالح� ،أم�س� ،أن بالده ال تريد �أن تتحول
مرة �أخ��رى �إل��ى «�ساحة تناحر و��صراع �إرادات» على ح�ساب �أرواح
العراقيني و�أموالهم.
وقال خالل زيارته لوزارة الدفاع العراقية �إن «�سيا�سة الأمن القومي
العراقية ،وال�سيا�سة اخلارجية للعراق املجمع عليها يف الرئا�سات
الثالث ومن القوى ال�سيا�سية هي �أن يكون العراق �أوال ،و�أال يتم القبول
بتحويله �إلى �ساحة �رصاع للآخرين» ،م�ضيفا �أن «هناك �إجماعا وطنيا
على دعم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية لأنها املرتكز مل�ستقبل �آمن للعراق
والعراقيني ،ونحن الآن يف طور ا�ستكمال بناء م�ؤ�س�ساتنا
ودولتنا التي نريدها دميقراطية احتادية م�ستندة
�إلى الد�ستور».
و�أ�شار �صالح �إلى �أن «م�ؤ�س�سة اجلي�ش بحاجة
�إل���ى اه��ت��م��ام ج��دي لتعزيزها ودع��م��ه��ا بكل
الإمكانات املتاحة ،و�أن العراق يعي�ش اليوم
حت���والت مهمة ،وحت��دي��ات ك��ب�يرة� ،أهمها
البناء والإعمار ،ا�ستنادا �إلى االنت�صارات التي
حتققت �ضد الع�صابات الإرهابية بف�ضل ت�ضحيات
املقاتلني من اجلي�ش وال�رشطة واحل�شد ال�شعبي
والبي�شمركة و�أبناء الع�شائر ،واالنتقال �إلى
حتقيق فر�ص عمل لل�شباب العاطل وت�سخري
موارد البلد خلدمة العراقيني».

العطاء الكويتي...
بصمات واضحة نالت
تقدير اليمنيين

محليات 5

حماية الموازنات الحكومية
من التجاوزات اإللكترونية
تتطلب تشريعًا

اقتصاد 7

• برهم صالح

يكبد اإلرهابيين
الجيش السوري
ّ
خسائر كبيرة

نفذت وحدات من اجلي�ش العربي ال�سوري عملياتها �ضد جتمعات ومراكز انت�شار
التنظيمات الإرهابية يف ريف �إدلب اجلنوبي مو�سعة نطاق �سيطرتها يف حميط
مدينة خان �شيخون بعد تكبيد الإرهابيني خ�سائر بالأفراد والعتاد.
واف��ادت وكالة �سانا ب��أن وح��دات من اجلي�ش خا�ضت ا�شتباكات عنيفة مع
جمموعات من �إرهابيي «جبهة الن�رصة» على اجتاه قرية مدايا �شمال غرب مدينة
خان �شيخون بريف �إدل��ب اجلنوبي بعد �سيطرتها على قرى عابدين وخربة
عابدين و�أم زيتون غرب املدينة.
و�أ�شارت �إلى �أن اال�شتباكات �أ�سفرت عن مقتل و�إ�صابة عدد من الإرهابيني بينما
الذت جمموعات منهم بالفرار �شماال باجتاه مناطق انت�شارهم يف عمق ريف �إدلب
اجلنوبي.

 1.4مليار دينار
مساهمات األجانب
في قطاع المصارف

اقتصاد 8

بريطانيا :انتهاء سيادة
القوانين األوروبية ...رسمي ًا

وقعت احلكومة الربيطانية ر�سميا �أم�س ت�رشيعا ينهي «قانون
 »1972ال��ذي �صادق على ان�ضمام اململكة املتحدة �إل��ى االحتاد
الأوروبي و�ألزمها بتطبيق كل الت�رشيعات والإجراءات ال�صادرة من
«بروك�سل».
وقال وزير اخلروج من االحتاد الأوروبي �ستيف
باركلي يف بيان �صحايف �إن الت�رشيع الذي
وقعه �سينهي بحلول �آخر �شهر �أكتوبر املقبل
�سيادة القوانني الأوروب��ي��ة يف بريطانيا
ويعيد �سلطة الت�رشيع كاملة للم�رشعني
الربيطانيني.
و�أ�ضاف باركلي �أن هذه اخلطوة مبنزلة
«دليل وا�ضح للجميع ب�أنه لن تكون هناك
ع��ودة �إل��ى ال��وراء وال منا�ص من اخلروج
«من االحتاد الأوروبي» بحلول املوعد املقرر
بتاريخ � 31أكتوبر» م�ؤكدا �أن احلكومة ال خيار
�آخ��ر لديها غري تنفيذ نتائج ا�ستفتاء
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• ستيف باركلي

السد هزم الدحيل
ال لكأس
وتوج بط ً
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