غري خم�ص�ص للبيع

أمثال

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

بو أحمد :من وراء تحزيب طلبة الجامعات

مغفّل من يبحث عن المجد
في الركض خلف السراب

في الكويت ،وتجنيدهم للدخول في
صراعات انتخابات اتحاد الطلبة؟

االثنين

أقول ألبنائنا الدارسين :ضعوا مصلحة
الكويت نصب أعينكم وال تنخدعوا

العدد ()3856

 16سبتمبر  24 - 2019صفحة  100 -فلس

بالشعارات الفارغة واألسماء الرنانة.

االحتالل عقد اجتماع ًا استفزازي ًا في الضفة الغربية

الخالد :إسرائيل تسعى إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني لفلسطين
«التعاون اإلسالمي» :ضم األغوار الشمالية باطل ومرفوض وتهديد للسالم

المالكي :إسرائيل تواصل محاولة تزوير الجغرافيا والتاريخ في فلسطين

العثيمين :التصريحات العدوانية تشكل انتهاكات لقرارات مجلس األمن
ج��دد نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزير
اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد ،يف االجتماع
اال�ستثنائي ملجل�س وزراء خارجية الدول
االع�ضاء يف منظمة التعاون اال�سالمي �إدانة
ورف�ض الكويت وب�أ�شد العبارات الت�رصيحات
واملمار�سات اال�ستفزازية لل�سلطة اال�رسائيلية
القائمة باالحتالل والتي تنم عن الطبيعة
اال�ستيطانية والتو�سعية لها.
وقال ان �سلطة االحتالل اال�رسائيلي ت�سعى
�إلى تغيري الطابع الدميوغرايف والتاريخي
والقانوين لدولة فل�سطني مبا فيها القد�س
ال�رشيف ،م��ؤك��د ًا ان ه��ذه اخلطوة متثل
انتهاكا �صارخا واعتداء خطريا على حقوق
وم��ق��درات ال�شعب الفل�سطيني ،ال�سيما
تقوي�ض وتهديد اجلهود الدولية الرامية
لإحالل عملية ال�سالم العادل وال�شامل.
و�أك���د �أي�����ض � ًا �إدان����ة ال��ك��وي��ت للهجمات
الإ�رسائيلية و�أعمال العنف �ضد املدنيني
واملتمثلة بالغارات وال�رضبات اجلوية
ملواقع يف �شمال وو�سط قطاع غزة على
�أبناء ال�شعب الفل�سطيني الأعزل.
وب����دوره��� ،ش��دد الأم�ي�ن ال��ع��ام ملنظمة
التعاون اال�سالمي د.يو�سف العثيمني
يف كلمة مماثلة على حمورية ومركزية
الق�ضية الفل�سطينية مدين ًا الت�رصيحات
العدوانية للحكومة اال�رسائيلية وما ت�شكل

من انتهاكات لقرارات جمل�س االمن الدويل
والقرارات الدولية ذات ال�صلة.
و�أكد العثيمني �إدانة هذا االجتماع اال�ستثنائي
للمحاوالت اال�رسائيلية امل�ستمرة لتغيري
الهوية التاريخية لفل�سطني واالنتهاكات
بحق ال�شعب الفل�سطيني ،مطالب ًا املجتمع
الدويل بو�ضع حد لل�سيا�سات اال�رسائيلية
العدوانية.
ومن جهته ،حذر وزير اخلارجية الفل�سطيني
ري��ا���ض امل��ال��ك��ي م��ن حت���ول اخل�ل�اف مع
االحتالل اال�رسائيلي الى �رصاع ديني ب�سبب
انتهاكاته لال�سالم وامل�سلمني ،م�ؤكد ًا ان
اعالن نتنياهو نيته �ضم غور الأردن خطري
وين�سف االتفاقيات والقرارات الدولية.
و�شدد املالكي يف كلمته على ان ا�رسائيل
توا�صل حماولة تزوير اجلغرافيا والتاريخ
يف فل�سطني من خالل االنتهاكات واجلرائم
اال�رسائيلية امل�ستمرة والتي تتم بقبول من
االدارة الأمريكية.
وكانت احلكومة الإ�رسائيلية عقدت جل�ستها
الأ�سبوعية� ،أم�س ،مبا ي�سمى «املجل�س
الإقليمي» يف غور الأردن يف ال�ضفة الغربية
املحتلة بعد �أيام من موجة �إدان��ة دولية
وا�سعة الع��ت��زام ت��ل �أب��ي��ب �ضم االغ��وار
ال�شمالية وفر�ض ال�سيادة عليها.
�ص3

وجه رئي�س جمل�س الوزراء �سمو ال�شيخ جابر املبارك القيادات
الع�سكرية والأمنية �إلى ت�شديد الإجراءات الأمنية حول املواقع
احليوية داخل البالد واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة باحلفاظ
على �أمن الكويت واملواطنني واملقيمني على �أر�ضها من كل
خطر.
جاء ذلك يف ت�رصيح لنائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدولة
ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء وزير الداخلية بالإنابة �أن�س ال�صالح
عقب لقاء �سمو رئي�س جمل�س الوزراء ,بح�ضور عدد من الوزراء
مع رئي�س هيئة الأرك��ان العامة للجي�ش الفريق الركن حممد
اخل�رض ووكيل وزارة الداخلية الفريق ع�صام النهام وعدد من
قيادات اجلي�ش وال�رشطة.
وعلى �صعيد �آخر �أو�ضح ال�صالح �أن القيادات الأمنية قد با�رشت
�إجراء التحقيقات الالزمة ب�ش�أن ما مت ر�صده من حتليق طائرة
م�سرية يف مناطق على اجلانب ال�ساحلي من مدينة الكويت وما
مت اتخاذه من �إجراءات وال�سبل الكفيلة للت�صدي لها.
�ص3

قياديون يمنيون يدعون إلنهاء
مشاركة اإلمارات في التحالف

لمهاجمة المنشآت النفطية السعودية

م�شاريع متزيق اليمن ون�سيجه الوطني واملجتمعي
من خالل �إن�شاء وت�سليح ميلي�شيات تابعة لها خارج
�إطار م�ؤ�س�سات الدولة و�إداراتها.
و�أدان البيان ما و�صفه بجرمية االع��ت��داء على
اجلي�ش الوطني اليمني من قبل الطريان الإماراتي،
م�ؤكدا على قيام احلكومة مبقا�ضاتها يف املحاكم
الدولية وفتح ملفات االنتهاكات واجلرائم املرتكبة
بحق �أبناء �شعبنا يف املحافظات اجلنوبية خالل
ال�سنوات الأربع املا�ضية.

�أعلنت هيئة م�رشوعات ال�رشاكة بني
القطاعني العام واخلا�ص �أنه قد مت
االنتهاء من ح�رص �أ�سماء املواطنني
ُ
امل�سجلني ل��دى الهيئة العامة
للمعلومات املدنية ،الحت�ساب احلد
الأدنى لعدد الأ�سهم ُ
املخ�ص�صة لكل
�سيعلن عنها
مواطن وفق ًا للآلية التي ُ
قبل � 1أكتوبر .2019
وقالت الهيئة �إن جميع املواطنني
امل�سجلني ل��دى هيئة املعلومات
املدنية حتى � 15سبتمرب 2019
مدعوون للم�شاركة يف االكتتاب.
وعليه ،دع��ت الهيئة املواطنني
امل�سجلني للم�شاركة يف االكتتاب
ّ
العام بن�سبة  %50من �أ�سهم �رشكة
�شمال الزور الأولى للطاقة واملياه
خ�لال الفرتة من � 1أكتوبر 2019
حتى  29نوفمرب  ،2019وذل��ك
حر�ص ًا منها على ح�صول املواطنني

على ح�صتهم اال�ستثمارية يف �أول
م�رشوع �رشاكة بني القطاعني العام
واخلا�ص طويل الأجل و�أول اكتتاب
عام ل�رشكة تعمل يف قطاعي الطاقة
واملياه بالكويت.
و�أك���دت الهيئة �أن �أح��ك��ام قوانني
ال����شراك��ة ب�ين ال��ق��ط��اع�ين العام
واخلا�ص ت�شكل ج��زء ًا �أ�سا�سي ًا من
�سيا�سة حكومية �شاملة لإ��شراك
امل��واط��ن�ين يف ملكية امل�شاريع
الكربى التي تطرح للم�ستثمرين
بالقطاع اخل��ا���ص لتوفري فر�ص
ا�ستثمارية جاذبة للمواطنني من
جهة ،ومن جهة �أخرى هي �أداة من
�أدوات متكني القطاع اخلا�ص من
تويل زمام املبادرة يف تنمية وتنويع
االقت�صاد الوطني غري النفطي وزيادة
م�ساهمة الأن�شطة غري النفطية.
�ص7

«المركزي» يدعو شركات

إلى توفيق أوضاعها
قبل  30سبتمبر

�أ����ص���در ب��ن��ك الكويت
امل����رك����زي ت���ذك�ي�ر ًا
لل�رشكات وامل�ؤ�س�سات
امل��م��ار���س��ة لن�شاط
نظم الدفع والت�سوية
الإل��ك�ترون��ي��ة ,وذل��ك
ل��ت��وف��ي��ق �أو���ض��اع��ه��ا
خالل مهلة اق�صاها 30
�سبتمرب احلايل.
وح���دد امل��رك��زي وفق
البيان نحو  6متطلبات
ل��ل��ق��ي��د ع��ل��ى ر�أ���س��ه��ا
الت�أ�سي�س
م�ستندات
وا�سرتاتيجية ال�رشكة
وخطة العمل.
�ص6

مقتل  23مس ّلح ًا في معارك
بأفريقيا الوسطى
�أعلنت قوة الأم��م املتحدة حلفظ ال�سالم يف
�أفريقيا الو�سطى مقتل  23م�سلحا على الأقل
يف معارك بني ميلي�شيات كانت قد ّ
وقعت يف
فرباير اتفاق �سالم.
و�أثارت معارك عنيفة وقعت يف الأ�شهر الأخرية
بني ميلي�شيات خماوف من انهيار اتفاق ال�سالم
الهادف لإنهاء �أعمال العنف التي ت�شهدها
جمهورية �أفريقيا الو�سطى منذ �سنوات.
وكان رئي�س البالد فاو�ستني �أر�شاجن تواديرا
رصح ب�أن االتفاق «متني جد ًا»� ،إال �أن قوة
قد � ّ
الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم «مينو�سكا» �أعلنت
ال�سبت اندالع معارك يف مدينة برياو القريبة
من احلدود ال�سودانية.
ووقعت املعارك بني «اجلبهة ال�شعبية لنه�ضة
�أفريقيا الو�سطى» و «حركة حمرري �أفريقيا
الو�سطى لن�رصة العدالة».
وكانت املدينة قد �شهدت هذا ال�شهر معارك
بني املجموعتني.

منافسة حامية بين
القوائم الطالبية
في انتخابات الجامعة

محليات 4

• الشيخ صباح اخلالد في مؤمتر التعاون االسالمي

في بيان أصدره وزيرا الداخلية والنقل ونائب رئيس البرلمان

«هيئة الشراكة» تدعو المواطنين
إلى االكتتاب في «شمال الزور»

محليات 3

المبارك :تشديد اإلجراءات
األمنية حول المواقع الحيوية

االتحاد األوروبي :مخاطر أمنية بسبب ضرب مصافي المملكة

طالب وزي��ر الداخلية اليمني �أحمد املي�رسي،
ووزير النقل �صالح اجلبواين ونائب رئي�س جمل�س
النواب عبدالعزيز جباري ب�إنهاء م�شاركة الإمارات
يف التحالف ،و�أ�صدروا بيان ًا جاء فيه :ان الإمارات
انحرفت عن الأهداف التي دعت التحالف لإ�سقاط
انقالب احلوثي وا�ستعادة م�ؤ�س�سات الدولة حتت
قيادة الرئي�س عبد ربه من�صور هادي.
و�أ�ضاف البيان :تبنت الإمارات ودعمت انقالبا مماثال
على ال�رشعية يف عدن وتبنت ودعمت ومازالت تدعم

حولت
الغيص« :التربية» ّ
األعمال الممتازة إلى
القطاع المالي لصرفها
للمستحقين

العراق ينفي استخدام أراضيه
نفى مكتب رئي�س احلكومة العراقية
عادل عبداملهدي� ،أم�س� ،أن تكون
الأرا�ضي العراقية قد ا�ستخدمت
ل�شن �رضبات جوية �ضد املن�ش�آت
النفطية ال�سعودية.
وق���ال مكتب ع��ب��دامل��ه��دي ،يف
بيان« :ينفي العراق ما تداولته
بع�ض و�سائل الإعالم والتوا�صل
االجتماعي عن ا�ستخدام �أرا�ضيه
ملهاجمة من�ش�آت نفطية �سعودية
بالطائرات امل�سرية ،وي�ؤكد
التزامه الد�ستوري مبنع ا�ستخدام
�أرا���ض��ي��ه للعدوان على ج��واره
و�أ�شقائه و�أ�صدقائه ،و�أن احلكومة
العراقية �ستتعامل بحزم مع كل
من يحاول انتهاك الد�ستور».
و�أ����ض���اف« :مت ت�شكيل جلنة
م��ن الأط�����راف ال��ع��راق��ي��ة ذات
ال��ع�لاق��ة ملتابعة املعلومات
وامل�����س��ت��ج��دات ،ون��دع��و جميع

• عادل عبد املهدي

االط������راف ال����ى ال��ت��وق��ف عن
الهجمات املتبادلة ،والت�سبب
بوقوع خ�سائر عظيمة يف الأرواح
واملن�ش�آت».
و�أ�شار البيان� ،إلى �أن احلكومة
العراقية تتابع باهتمام بالغ هذه

التطورات وتت�ضامن مع �أ�شقائها
وتعرب عن قلقها من �أن الت�صعيد
واحللول الع�سكرية تعقد الأو�ضاع
االن�سانية وال�سيا�سية ،وتهدد
�أمننا امل�شرتك والأم��ن الإقليمي
والدويل.
�إلى ذلك قالت مفو�ضية ال�ش�ؤون
اخلارجية يف االحتاد الأوروبي:
«ي�شكل الهجوم الذي نفذ بطائرات
من دون طيار ،على من�ش�أتني
نفطيتني يف ال�سعودية ،تهديد ًا
حقيقي ًا ل�ل�أم��ن الإقليمي .ويف
الوقت الذي يت�صاعد فيه التوتر
يف املنطقة ،يقو�ض هذا الهجوم
ا�ستمرار العمل يف ن��زع فتيل
الت�صعيد وتعزيز احلوار».
ودع�����ا االحت������اد الأوروب�������ي،
�إل��ى «�إث��ب��ات الوقائع وحتديد
امل�س�ؤولية» بو�ضوح يف هذا
الهجوم.

محليات 5

تراجع مؤشرات بورصة
الكويت في ظل الضغوط
السياسية واألحداث الخارجية

اقتصاد 6

«الطيران المدني» 100 :مليون دينار إيرادات «»T4
قال رئي�س الإدارة العامة للطريان املدين ال�شيخ
�سلمان احلمود� ،إن مبنى الركاب « »T4حقق
�إي���رادات �إ�ضافية للدولة تتجاوز  100مليون
دينار ,نحو  328مليون دوالر.
و�أ���ض��اف يف كلمة خ�لال حفل نظمته «الطريان
املدين» مبنا�سبة مرور عام على ت�شغيل مبنى «»T4
�أن الإدارة حتدث حالي ًا البنية الت�رشيعية لقطاع
الطريان املدين مبا يتوافق مع املتطلبات الدولية

وتو�صيات املنظمات العاملية املتخ�ص�صة ,و�أو�ضح
�أن احلكومة �رشعت يف مراجعة �شاملة لكل القوانني
واللوائح التي من �ش�أنها تطوير �آليات �سوق النقل
اجلوي وتنظيم العالقة بني كل الأطراف املعنية,
م�ضيف ًا �أن «الطريان املدين» حت�رض لإ�صدار قانون
جديد لتحويلها �إلى هيئة فنية م�ستقلة �أ�سوة بدول
املنطقة ودول العامل املتقدم.
�ص5

مسيرة
ليبيا :طائرات
ّ
قصفت قواتنا في سرت
�أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية ،املعرتف بها دولي ًا،
�سقوط �ضحايا جراء ق�صف طائرات م�سرية �أجنبية مواقعها
يف مدينة �رست ال�ساحلية جنوب البالد.
و�أكدت قوة حماية وت�أمني �رست التابعة حلكومة الوفاق
يف بيان �أن الهجوم �أ�سفر عن وقوع �ضحايا دون الك�شف عن
عددهم ،حمملة غرفة عمليات �أجنبية يف الأرا�ضي الليبية
امل�س�ؤولية عنه.
وذكرت القوة �أن الهجوم جاء يف �أعقاب �إف�شال حتركات
خاليا وذئاب منفردين لتنظيم �إرهابي ،ت�سللوا �إلى داخل
املدينة التي انتزعتها قوات حكومة الوفاق بدعم غربي
من قب�ضة التنظيم عام � 2016ضمن �إطار عملية «البنيان
املر�صو�ص».
ودعت القوة املجتمع الدويل �إلى �إدانة الهجوم و«مالحقة
املتواطئني من الليبيني مع هذه القوة الأجنبية والذين
ت�ستخدمهم كواجهة وغطاء جلرائمها».
• جانب من أعمال الشغب

الجاراهلل بحث ووزير
الخارجية الهندي التطورات
اإلقليمية والدولية

«جراندويلد» تنهي
مشروع بناء  10قوارب
لـ«نفط الكويت»

اقتصاد 8

برشلونة يسحق
فالنسيا بخماسية
في الليغا

رياضة 23

