غري خم�ص�ص للبيع

أمثال

نحن جنر�ؤ على الكالم

ما أردى من المربوط
إال المفتلت

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

بو أحمد :في زمن المصالح
والمؤامرات والتدليس،

الجمعة

يكثر أصحاب األقنعة

العدد ()3522

واألصدقاء المزيفين و«الفالتين».
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الربيع العربي جاء بسبب واقع خاطئ بمعالجة خاطئة

السيسي :لن يكون لإلخوان المسلمين
في مصر أي دور مادمت موجوداً

لن ننسى موقف الكويت وأميرها في مساندتنا باألوقات العصيبة

• سورية بدأت تتعافى من األزمة وتحتاج إلى جهود إلعادة اإلعمار
• خرجنا بسالم من الفوضى ...والشعب المصري ال يقبل بعودة «اإلخوان»
• قادة «اإلخوان» وراء الفوضى الخالقة التي دمرت العديد
من الدول العربية ومنها اليمن وليبيا
• أطالب بتجديد الخطاب الديني  ...فالدين ال يتعارض مع الحياة
• «التآمر» ليس في قاموسي وال في قاموس مصر
خا�ص لـ «ال�شاهد»
كتب عويد ال�صليلي:

• الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي مع الزميل عويد ال�صليلي

�أكد الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح ال�سي�سي
على عمق العالقات امل�رصية الكويتية
وتطورها على كافة امل�ستويات ،م�شيد ًا
يف الوقت نف�سه بدور الكويت و�سمو الأمري
يف وقوفها وم�ساندتها مل�رص يف الأوقات
الع�صيبة.
ودعا ال�سي�سي يف حديث خا�ص لـ«ال�شاهد»
�إلى �رضورة تكاتف اجلهود والتعاون بني
ال��دول العربية حلماية الأم��ن القومي من
الأخ��ط��ار التي تواجهها الأم��ة العربية،
م�ؤكدا �أن��ه بالتعاون والتكاتف ت�ستطيع
الدول العربية خلق حالة من الردع متنع
كل طامع من التعدي على الدول العربية،
م�ؤكد ًا �أن ما ي�سمى بالربيع العربي جاء

األمم المتحدة تدعو
إلى رفع الحصار الجوي
والبحري عن اليمن

وزير التربية أحال

الوكيلة للتقاعد رسمي ًا
كتب حم�سن الهيلم:

دعت جلنة الأمم املتحدة حلقوق الطفل �أم�س الى وقف ال�رضبات اجلوية
على �أهداف مدنية يف اليمن وحماكمة امل�س�ؤولني عن �سقوط �أطفال يف
هجمات غري م�رشوعة.
وقالت اللجنة املكونة من  18خبري ًا �إن �أطفال اليمن ال يزالون يتعر�ضون
للقتل �أو الإ�صابة بعاهات م�ستدمية �أو فقد الآباء.
وذكرت �أن ما ال يقل عن  1248طف ً
ال قتلوا و�أ�صيب نف�س العدد تقريب ًا يف
�رضبات جوية منذ مار�س  ،2015بينهم ع�رشات قتلوا يف �رضبة �أ�صابت
حافلة مدر�سية يف حمافظة �صعدة يف �أغ�سط�س.
وقالت �إن كل االطراف نفذت هجمات على اهداف مدنية يف اليمن منها
منازل ومن�ش�آت طبية ومدار�س ومزارع وحفالت زفاف و�أ�سواق وهو ما
ينتهك القانون الدويل.
وعربت اللجنة عن قلقها من عدم فاعلية الفريق امل�شرتك لتقييم احلوادث
الذي �شكله التحالف يف  2016للتحقيق يف مزاعم الهجمات غري امل�رشوعة
من جانب ال�سعودية و�أع�ضاء التحالف على اطفال وعلى من�ش�آت وم�ساحات
يرتدد عليها �أطفال.
كما دعت اللجنة �إلى رفع احل�صار اجلوي والبحري عن اليمن.

رئيس الحكومة األردنية

أجرى أول تعديل وزاري

ب�سبب واقع خاطئ مبعاجلة خاطئة ،م�شري ًا
�إلى �أن تلك الفو�ضى اخلالقة خلفت الدمار
واخلراب يف العديد من الدول العربية.
وقال ال�سي�سي ان م�رص خرجت ب�سالم من تلك
الفو�ضى ب�سبب ر�سوخ م�ؤ�س�سات الدولة يف
وجدان ال�شعب امل�رصي الذي �آثر املحافظة
عليها وعلى تاريخها امل�رشف.
و�أ�شار �إلى �أن تلك الفو�ضى اخلالقة والتي
قادها «الإخوان امل�سلمني» دمرت العديد من
الدول العربية كاليمن وليبيا ،مو�ضحا �أن
�سورية بد�أت تتعافى من الأزمة التي مرت
بها وهي حتتاج الى بذل اجلهود لإعادة
الإعمار من جديد.
و�أب��دى ال�سي�سي تخوفه ب�سبب وج��ود 36
الف ارهابي يف �سورية �أتوا من جميع دول
العامل ،مت�سائال يف الوقت نف�سه بالقول:

�أح������ال وزي�����ر ال�ترب��ي��ة
د.حامد العازمي ،الوكيلة
امل�ساعدة للتعليم العام
فاطمة الكندري ،للتقاعد
م��ن��ذ � 8أك��ت��وب��ر احل��ايل
م��ع ت�سوية م�ستحقاتها
امل��ال��ي��ة ،راف�����ض�� ًا بذلك
الطلب ال���ذي تقدمت به
ابتداء
لإحالتها للتقاعد
ً
من دي�سمرب املقبل.
يذكر �أن ال��وزي��ر ك��ان قد
�أحال وكيل وزارة الرتبية
د .هيثم الأث��ري والوكيلة
ال��ك��ن��دري �إل���ى التحقيق
ال�شهر املا�ضي ،ب�سبب �أزمة
التكييف يف املدار�س.

�أين �سيذهبون بعد انتهاء احلرب يف �سورية
وال��ذي��ن رمب��ا يتم ا�ستغاللهم من جهات
ا�ستخباراتية تريد الدمار يف املنطقة؟!
ويف �س�ؤال للرئي�س امل�رصي حول دور حمتمل
م�ستقب ًال للإخوان يف م�رص رد بحزم قائال:
طاملا انا موجود يف ال�سلطة لن يكون هناك اي
دور للإخوان ،م�ؤكد ًا �أن ال�شعب امل�رصي لن
يقبل بعودة االخوان لل�سلطة ،لأن فكر الإخوان
غري قابل للحياة ويت�صادم معها.
كما جدد ال�سي�سي مطالباته بتجديد اخلطاب
الديني ،م�ؤكد ًا �أن الدين ال يتعار�ض مع
احلياة ،لأن من خلق الدين واحلياة هو رب
العاملني ولكن امل�شكلة تقع بالفهم اخلاطئ
للن�صو�ص و�إ�سقاطها يف غري مو�ضعها,
م�شددا على �أن الت�آمر لي�س يف قامو�س م�رص
وال يف قامو�سه حتى مع الإ���س��اءات التي

 7.5مليارات دوالر فائض ميزانية الكويت
في النصف األول

ك�شفت وزارة املالية ،ان ميزانية الكويت �سجلت
فائ�ض ًا مالي ًا كبري ًا خ�لال الن�صف الأول من ال�سنة
املالية احلالية ،بف�ضل �صعود �أ�سعار النفط اخلام،
ون�رشت وزارة املالية بيانات ميزانيتها للن�صف الأول
من ال�سنة املالية ،التي تبد�أ مطلع �أبريل من كل عام،
حيث �أظهرت ت�سجيلها فائ�ض ًا بقيمة  2.28مليار دينار
« 7.52مليارات دوالر» ،والكويت دولة نفطية وع�ضو
يف منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول «اوب��ك» ،ويبلغ
متو�سط انتاجها اليومي قرابة  2.8مليون برميل من
النفط اخلام.
وبينت ارقام وزارة املالية ان ميزانية الكويت للفرتة
املقابلة من ال�سنة املالية املا�ضية �سجلت عجز ًا مالي ًا
قيمته  1.94مليار دينار « 6.41مليارات دوالر» ،وكان
ل�صعود �أ�سعار النفط اخل��ام الى متو�سط  74دوالر ًا
للربميل يف الن�صف الأول من ال�سنة املالية احلالية،
دور رئي�سي يف حتول ميزانية الكويت الى فائ�ض،

مقتل  2وإصابة  4في تفجير «كركوك»

�أجرى رئي�س الوزراء الأردين عمر
الرزاز �أم�س تعدي ًال على حكومته
هو الأول منذ ت�شكيل احلكومة يف
مطلع يونيو املا�ضي خلفا حلكومة
هاين امللقي.
وذكر الديوان امللكي الأردين يف
بيان ان التعديل اجل��دي��د �شهد
خروج ثمانية وزراء من احلكومة
ودم��ج �ست وزارات باخت�صارها
�إلى ثالث اذ �أحلقت وزارة البيئة
ب��وزارة الزراعة ووزارة ال�شباب
بالثقافة وال�ترب��ي��ة والتعليم
ب��وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي.

و�سيدفع الفائ�ض يف ميزانية الكويت ال��ى تعزيز
براجمها اال�ستثمارية غري النفطية ،ك�أحد �أهداف اخلطة
الوطنية للكويت بتعزيز االقت�صاد غري النفطي.
وخ�لال ال�سنة املالية املا�ضية� ،سجلت امليزانية
العامة للكويت عجز ًا بقيمة  4.847مليارات دينار
« 15.9مليار دوالر».
يذكر ان وزارة املالية قالت يف فرباير انها تتوقع عجز ًا
يف موازنة العام احلايل يبلغ  6.5مليارات دينار «21.6
مليار دوالر».
وخ�لال ال�سنوات املا�ضية �شهدت امل��وازن��ة العامة
للكويت عجز ًا ب�سبب هبوط �أ�سعار النفط اخلام،
ما دفعها الى ا�صدار �أدوات دين «�صكوك� ،أذون��ات،
�سندات» ،عرب البنك املركزي ،و�شكلت امل�رصوفات
امل�سجلة بالـ� 6أ�شهر الأولى من العام احلايل ،٪32.6
من املقدر ت�سجيلها يف العام امل��ايل 2019/2018
البالغ  21.50مليار دينار « 71مليار دوالر».

إرهابيون استولوا على حاويات الكلور
بوتين :لنعالج القضايا اإلنسانية
في سورية

�أعلنت وزارة الدفاع الرو�سية ان جمموعة من الإرهابيني ا�ستولوا على حاويات
حتتوي على مادة الكلور يف �شمال حمافظة حماة ،حمذرة من وقوع هجوم
كيميائي قريب.
ودعا الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ام�س الى ت�ضافر اجلهود الدولية من
اجل معاجلة الق�ضايا االن�سانية يف �سورية.
و�أكد بوتني اثناء مرا�سم ت�سلم اوراق اعتماد عدد من ال�سفراء االجانب وجوب
ان ت�صبح اعادة اعمار �سورية مهمة م�شرتكة للمجتمع الدويل ،م�ضيف ًا ان
الظروف باتت منا�سبة لتحقيق الت�سوية ال�سيا�سية يف �سورية بعد توجيه
�رضبة قا�صمة للإرهاب ال��دويل ،داعي ًا الى االهتمام مب�س�ألة اع��ادة بناء
االقت�صاد والبنية التحتية.
و�أو�ضح ان امل�ساعدة على عودة الالجئني الى ديارهم يف �سورية تخفف من
عبء هذه امل�شكلة على الدول االوروبية ،معرب ًا عن امله يف تقدمي املجتمع
الدويل امل�ساعدة ل�سورية.

اإلعدام بحق  17متهم ًا

في استهداف كنائس بمصر
ق�ضت حمكمة ع�سكرية م�رصية
�أم�س ب��الإع��دام �شنقا بحق 17
متهما وال�سجن امل�ؤبد لـ 19
متهم ًا �آخرين ،وذل��ك على اثر
ادان��ت��ه��م با�ستهداف ع��دد من
الكنائ�س.
وق�ضت املحكمة الع�سكرية
بالإ�سكندرية «�شمال القاهرة»
�أي�ضا بال�سجن امل�شدد مدة 15
عام ًا لثمانية متهمني وامل�شدد
� 10سنوات بحق متهم واحد
وان��ق�����ض��اء ال��دع��وى بالوفاة
ملتهمني اثنني.

ت�أتي من احدى الدول العربية وامل�ضايقات
من بع�ض الدول الإقليمية ،مو�ضحا �أن تلك
الإ�ساءات جنابهها بالعمل والنه�ضة دون
االلتفات �إليها.
و�أ�شار �إلى �أن خطة البنك الدويل للإ�صالح
االقت�صادي مل تفر�ض على م�رص ،بل جاءت
او ًال من قبل احلكومة امل�رصية ومن ثم �أر�سلت
�إلى البنك العتمادها،م�ؤكدا �أن الإ�صالح يف
بالده �سي�ستمر رغم عدم تقبل البع�ض له،
مو�ضح ًا �أن الدولة �ست�ستمر بالإ�صالح لكي
يعي�ش ال�شعب.
وطالب ال�سي�سي و�سائل الإعالم بالرتكيز
على اجلوانب الإيجابية واالبتعاد عن ن�رش
الكراهية وال�سلبية يف املجتمعات العربية
والتي قد تكون معول هدم و�سبب ًا للخراب
والفتنة.

الكويت :مواقفنا
ثابتة حول قضايا
األمن الدولي

محليات 3

المشعان
لـ«تلفزيون الشاهد»:
الثغرات القانونية
في الكويت تبرئ
تجار المخدرات

محليات 5

الروضان :نهدف
لحماية المستهلك
وتسهيل اإلجراءات
لتجار الذهب
والمجوهرات

اقتصاد 8

هبوط البورصات
العالمية يلقي بظالله
على مؤشرات بورصة
الكويت

اقتصاد 9

قوات االحتالل اقتحمت
«الخان األحمر»

• موقع انفجار العبوة النا�سفة ب�سيارة الأجرة يف مدينة كركوك

�أعلنت ال�رشطة العراقية ام�س مقتل
مدنيني اثنني �إثر انفجار عبوة نا�سفة
ب�سيارة �أجرة مبدينة «كركوك» �شمال
البالد .وقال م�صدر يف �رشطة كركوك
لـ«كونا» ان «عبوة ال�صقة» انفجرت

ب�سيارة اج��رة ،ما �أ�سفر عن مقتل
مدنيني وا�صابة اربعة �آخرين بجروح
خمتلفة.
يذكر ان «كركوك» ت�شهد بني احلني
والآخ��ر �أعمال عنف متفرقة ،علم ًا

ب���أن املحافظة �شهدت يف اكتوبر
من العام املا�ضي �سيطرة القوات
العراقية عليها بغية فر�ض ال�سلطة
االحتادية عليها كونها من املناطق
املتنازع عليها بني بغداد واربيل.

اقتحمت قوات االحتالل الإ�رسائيلي،
�أم�����س ،قرية اخل��ان الأح��م��ر �رشق
القد�س املحتلة ،و�صورتها من
جهاتها الأربع.
وذكرت وكالة الأنباء الفل�سطينية
«وف��ا»� ،أن هذا االقتحام هو الثاين
منذ �صباح �أم�س ،حيث جرى ت�صوير
القرية يف امل��رت�ين ،م�ضيفة �أن
املواطنني يخ�شون �أن يكون هذا
الت�صوير متهيد ًا لهدمها.

وك��ان��ت املحكمة الإ�رسائيلية
العليا ،قد رف�ضت يف اخلام�س
من ال�شهر احلايل التما�س �أهايل
القرية �ضد �إخالئهم ،وتهجريهم،
وهدم القرية املقامة و�أقرت هدمها
خ�لال �أ���س��ب��وع ،و�سبق �أن قررت
املحكمة العلي ًا الإ�رسائيلية يف
مايو املن�رصم هدم القرية ،التي
ت�ضم مدر�سة تخدم  170طالبا ،من
�أماكن عدة يف املنطقة.

إنكلترا في مواجهة
صعبة أمام كرواتيا
بدوري األمم
األوروبية

رياضة 17

