غري خم�ص�ص للبيع

شعر

نحن جنر�ؤ على الكالم

األم مدرسة إذا أعددتها

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

بوأحمد :على أيامنا كان الوالدان هما
اللذين يربيان ويعلمان ويوجهان،
الحين لألسف ،صار الشارع يربي ،ومواقع
التوافه تؤثر ،واإلعالم يلعب دوراً خطيراً،
وضاع األبناء في هذه الدوامة ،لذلك
مطلوب من األب واألم أن يستعيدا
دورهما لينقذا أبناءهما من الضياع.

األربعاء

أعددت شعب ًا طيب األعراق
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ولي العهد استقبل السفير السعودي في قصر بيان

الخالد سلم رسالة من األمير إلى خادم الحرمين
• �سمو ويل العهد م�ستقب ً
ال ال�سفري ال�سعودي

�سلم مبعوث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد،
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية ال�شيخ �صباح
اخلالد ر�سالة خطية من �سموه �إلى خادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،وذلك خالل اال�ستقبال الذي
مت ام�س يف ق�رص ال�سالم مبدينة جدة .ونقل ال�شيخ �صباح

• خادم احلرمني ال�رشيفني لدى ا�ستقباله مبعوث �سمو الأمري

اخلالد حتيات �صاحب ال�سمو �أمري البالد �إلى خادم احلرمني
ال�رشيفني ،فيما حمله امللك �سلمان حتياته ل�سمو �أمري البالد
ودعواته ب�أن مين الله على �سموه مبوفور ال�صحة والعافية.
�إل��ى ذل��ك ا�ستقبل �سمو نائب الأم�ير ويل العهد ال�شيخ
نواف الأحمد بق�رص بيان �صباح �أم�س �سفري خادم احلرمني

أمير قطر وملك البحرين اطمأنا
على صحة صاحب السمو

نقلت وكالة الأنباء القطرية «قنا» ان �سمو ال�شيخ متيم بن حمد �أمري
قطر �أجرى ات�صا ًال هاتفي ًا ب�أخيه �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد اطم�أن خالله على �صحة �سموه بعد ا�ستكمال الفحو�صات الطبية
التي �أجراها بالواليات املتحدة الأمريكية ،داعي ًا الله العزيز القدير �أن
يدمي على �سموه موفور ال�صحة ومتام العافية.
من جانبه� ،أجرى امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك البحرين ات�صا ًال
هاتفي ًا لالطمئنان على �صحة �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد ،متمني ًا ل�سموه موفور ال�صحة والعافية وموا�صلة م�سرية اخلري
والتقدم للكويت و�شعبها.

هنأت سموه في الذكرى الخامسة
لمنحه لقب قائد العمل اإلنساني

«الخارجية األميركية»:
األمير بذل جهوداً في تحقيق

االستقرار بالمنطقة

روسيا ولبنان :تعزيز التعاون العسكري التقني

عون :على واشنطن تسهيل عودة
النازحين السوريين إلى بالدهم
دعا الرئي�س اللبناين مي�شال عون،
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة �إل���ى م�ساعدة
بالده يف جهودها الرامية �إلى عودة
النازحني ال�سوريني املقيمني يف
لبنان �إلى وطنهم ،م�ؤكدا �أن لبنان
«ما�ض يف ت�سهيل ع��ودة النازحني

• الأمري حممد بن �سلمان م�ستقب ً
ال ال�شيخ �صباح اخلالد

ال�سوريني �إل��ى ب�لاده��م ،و�أن عدد
العائدين �إرادي�� ًا بلغ حتى الآن 352
�ألف نازح مل يواجهوا �أي م�شاكل».
على �صعيد �آخر �أكدت رو�سيا ولبنان
توجههما لتعزيز التعاون الع�سكري
التقني بينهما.

عشرات المستوطنين اقتحموا «األقصى»

رف�ضت وزارة اخلارجية الفل�سطينية ام�س قرار �سلطات االحتالل باحتجاز
جثامني ال�شهداء الفل�سطينيني بالقول ان القرار يندرج �ضمن �سيا�سة
«العقاب اجلماعي» لل�شعب الفل�سطيني.
على �صعيد �آخر ،جدد ع�رشات امل�ستوطنني الإ�رسائيليني ام�س اقتحام
امل�سجد الأق�صى بحماية قوات االحتالل الإ�رسائيلي.
وذكرت وكالة وفا �أن  118م�ستوطنا اقتحموا امل�سجد الأق�صى من جهة
باب املغاربة ونفذوا جوالت ا�ستفزازية يف باحاته بحرا�سة م�شددة من
قوات االحتالل.

• ح�ساب وزارة اخلارجية الأمريكية

هن�أت وزارة اخلارجية الأمريكية
�سمو االمري ال�شيخ �صباح الأحمد يف
الذكرى اخلام�سة ملنحه لقب قائد
العمل االن�ساين من الأمم املتحدة.
وقالت ان �سمو الأم�ير وا�صل منذ
تكرميه بذل جهود هائلة ملعاجلة
حمنة الالجئني وحتقيق قدر �أكرب
من اال�ستقرار والأم��ن يف املنطقة,
ونعرب عن تقديرنا لدوره القيادي
ونتمنى ل�سموه دوام ال�صحة.

 81ألف طالب وطالبة
في المرحلة الثانوية

دشنوا عامهم الجديد

ال�رشيفني لدى الكويت �سمو الأمري �سلطان بن �سعد بن خالد
�آل �سعود.
وكان االمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع ال�سعودي ا�ستقبل يف
مكتبه بق�رص ال�سالم بجدة ال�شيخ �صباح اخلالد.

واطم�أن ويل العهد ال�سعودي يف بداية اللقاء على �صحة �صاحب
ال�سمو �سائ ًال الله تعالى ان ميتعه بال�صحة والعافية.
كما جرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات االخوية بني
البلدين ال�شقيقني وبحث عدد من املو�ضوعات ذات االهتمام
(�ص)2
امل�شرتك.

الجاراهلل :الكويت عملت على إيجاد

الكويت« :حفظ
السالم» أكثر أدوات
األمم المتحدة تعدداً
في الشركاء

محليات 3

الفاضل :تعيين 4680
موظف ًا في مؤسسة
البترول ضمن الخطة
الخمسية في الفترة
المقبلة

محليات 4

حلول مناسبة لألزمات في المنطقة
�أكد نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله
�أن الكويت �أول���ت خ�لال ع�ضويتها غري
الدائمة يف جمل�س الأمن «جل اهتمامها» يف
دعم ون�رصة الق�ضايا العربية.
جاء ذلك يف كلمة للجارالله لدى تر�ؤ�سه
وفد الكويت امام ال��دورة العادية «»152
ملجل�س جامعة ال���دول العربية على
امل�ستوى الوزاري.
وق��ال ان الكويت «عملت ب�شكل د�ؤوب
على ايجاد حلول منا�سبة للأزمات التي
�أنهكت منطقتنا العربية ونالت من �أمنها
وا�ستقرارها وازدهارها».

و�أ���ش��ار يف ه��ذا ال�سياق ال��ى �أن الق�ضية
الفل�سطينية «ت�صدرت �سلم �أولوياتنا
واهتمامنا» ،الفت ًا ال��ى ان جمل�س الأمن
ا�ست�ضاف يف فرباير  2018خالل رئا�سة
الكويت للمجل�س الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س.
وا�ضاف ان الكويت تقدمت مب�رشوع قرار
حلماية املدنيني الفل�سطينيني يف يونيو
 2018وطلبت عقد ع��دة جل�سات ملجل�س
الأمن «حتت بند ما ي�ستجد من �أعمال» لبحث
تداعيات عدد من التطورات.
�ص2

• خالد اجلارالله

 24مليون ًا يحتاجون إلى المساعدات اإلنسانية والحماية

تباين مؤشرات بورصة
الكويت ...والسيولة تراجعت
إلى  22.49مليون دينار

اقتصاد 6

األمم المتحدة :اليمن يعيش أزمة إنسانية مروعة

5
• الأطفال يدفعون الثمن باهظ ًا يف حرب اليمن

قالت مفو�ضة الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق االن�سان مي�شيل
با�شليت ام�س ان ال�شعب اليمني يعي�ش �أزمة �إن�سانية مروعة
ب�سبب احلرب الدائرة يف ربوعه.
وا�ضافت با�شليت يف كلمة امام الدورة الـ 42ملجل�س الأمم
املتحدة حلقوق االن�سان ان احل��رب واملر�ض واملجاعة
واالنهيار االقت�صادي والإره��اب الدويل وانتهاكات حقوق
الإن�سان وا�سعة النطاق وجرائم احلرب املحتملة اجتاحت
كل جوانب احلياة اليومية تقريبا ،مو�ضحة ان هذا الو�ضع
�أدى الى توقف اخلدمات وامل�ؤ�س�سات الأ�سا�سية عن العمل
ال�سيما الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية وارتفاع الأ�سعار ارتفاعا
حادا يف املناطق احل�رضية.
وذكرت ان ت�أثري ذلك على املدنيني كان م�أ�ساويا �إلى �أق�صى
احلدود ،فما يقارب  ٪80من ال�سكان �أي �أكرث من  24مليون
�شخ�ص يحتاجون �إلى �شكل من �أ�شكال امل�ساعدة الإن�سانية
واحلماية.

ألمانيا تصحح المسار
بهدفين في أيرلندا
الشمالية بتصفيات
يورو 2020
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