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هي قناعة تمارسها الدولة نهج ًا وفكراً

الديمقراطية ليست شراً
مل تكن جل�سة افتتاح دور االنعقاد الثالث للف�صل
الت�رشيعي الـ  15ملجل�س االمة عادية ك�سابقاتها
من اجلل�سات ،و�إمنا حتولت الى جل�سة �سيخلدها
التاريخ الربملاين على مدى االجيال القادمة من
جهة امل�ؤيدين واملعار�ضني ملا جرى خاللها من
رف�ض املجل�س لإ�سقاط ع�ضوية النائبني جمعان
احلرب�ش ووليد الطبطبائى.
رف�ض ا�سقاط الع�ضوية ادى الى انق�سام كبري داخل
املجتمع الكويتي ب�ين م���ؤي��د بحجة ان جمل�س
االمة خمول بالنظر فيما يخ�ص ا�سقاط الع�ضوية،
ومنزعج ملا يعتربه البع�ض تعديا �سافرا ووا�ضحا
على ن�صو�ص الد�ستور وحماولة لاللتفاف عليها

حلماية املعتدين واملتطاولني على مرافق الدولة
والنظام.
احلقيقة التي ال يختلف عليها اثنان ان ما جرى ي�ؤكد
مبا ال يدع جماال لل�شك ان الكويت ت�سمو بدميقراطيتها
وم�ؤ�س�ساتها وحتتكم الى د�ستور وقانون مع جميع
املواطنني وهو ما متثل بقبول احلكومة ور�ضاها
عما حتقق يف جل�سة �أم�س الأول من ت�صويت بعدم
ا�سقاط الع�ضوية.
احلرية والدميقراطية واالحتكام الى االغلبية هي
نعمة يتفي�أ ظاللها ال�شعب الكويتي منذ قدمي الزمان
حينما كان االمر �شورى وزاد وت�أكد حاليا من خالل
رب��ان ونوخذة يقود البلد نحو االم��ان واالزده��ار

واملدنية احلديثة وهو �سمو الأم�ير ،حفظه الله
ورعاه ،والذي طاملا اكد مرارا وتكرارا �أن االميان
بالدميقراطية هو نهجه وممار�سته وهو ما متثل على
ار�ض الواقع حينما واجهت الدولة من قام مبحاولة
زعزعة اال�ستقرار وبث الفو�ضى واال�شاعات مبا
ي�سمى مبظاهرات «كرامة وطن» والتي لوال حكمة
�سموه وحنكته يف معاجلته لها لدخلت البالد اتون
دمار وحرب �أهلية ال تدرك نتائجها.
تلك احلكمة عاملت ابناءها العاقني مب�سطرة
القانون والد�ستور وه��و ما ذك��ره �سموه بجل�سة
�أم�س الأول ب�أن الكويت ال يوجد بها �سجني �سيا�سي
او معتقل ومل ي�صدر حكم ق�ضائي واح��د بالإدانة

دون حماكمة عادلة.
ما ح�صل �أم�س الأول قد يعتربه البع�ض �رشا حم�ضا
وجت���اوزا على ال��دول��ة ود�ستورها ولكن الواقع
واحلقيقة كما قال املولى عز وجل «ال حت�سبوه
�رشا لكم بل هو خري لكم» وهو ت�أكيد جديد على �أن
الكويت دولة م�ؤ�س�سات تتعامل مع املخالفني قبل
امل�ؤيدين مب�سطرة القانون والد�ستور ال بالقهر
والقتل واالعتقال كما يحدث يف دول العامل الثالث
وهو ما ي�ؤكد على رفعة الكويت ومكانتها بني االمم
املتح�رضة.

أبل لـ«تلفزيون
الشاهد» :نعاني
من البيروقراطية

محليات 4

«ال�شاهد»

ماتيس :محادثات السالم يجب أن تبدأ خالل  30يوم ًا

توجه عربي أوروبي أميركي إليقاف الحرب في اليمن

محليات 5

دعا وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتي�س �إلى حمادثات �سالم عقد الأطراف املتحاربة مفاو�ضات جديدة يف ال�سويد.
حول اليمن يف غ�ضون الثالثني يوم ًا املقبلة ،والتو�صل وقد ردت ال�سويد ب�صورة ر�سمية ،على الطلب املقدم من
�إلى حل ،متهم ًا �إيران ب�إ�رضام ال�رصاع يف اليمن وعليهم الواليات املتحدة الأمريكية ،ب�ش�أن احلرب الدائرة يف اليمن.
و�أعلنت وزيرة خارجية ال�سويد ،مارغوت فال�سرتوم� ،إن بالدها
التوقف عن ذلك».
وق��ال �إن بنود حمادثات ال�سالم يجب �أن ت�شمل وقف م�ستعدة ال�ست�ضافة حمادثات بني الأطراف املتنازعة يف اليمن،
القتال و�إبعاد الأ�سلحة عن احل��دود ،وو�ضع ال�صواريخ م�ضيفة« :ال�سويد ميكن �أن يكون مكانا ملبعوث الأمم املتحدة
حتت �إ��شراف دويل ،معرب ًا عن اعتقاده ب�أن ال�سعودية جلمع كافة الأطراف املت�شاركة يف هذا ال�رصاع �سواء احلكومة
والإمارات على ا�ستعداد للم�ضي يف حمادثات بهذا ال�ش�أن ،اليمنية� ،أو التحالف بقيادة ال�سعودية �أو احلوثيني».
م�شدد ًا :نريد للأطراف �أن تلتقي يف ال�سويد وتناق�ش حدود ًا وم�ضت :ال�سويد �سعيدة مبثل تلك اال�ست�ضافة ،لكن لي�س
منزوعة ال�سالح حتى مننع ا�ستمرار
لدينا �أي �شيء حمدد بعد ،م�ؤكدة:
ال�����ص��واري��خ احلوثية املوجهة
ن�ؤيد دائما مبعوث الأمم املتحدة
للبيوت واملدن واملطارات.
مارتن غريفيث �سواء يف الأمم
و�أ���ض��اف� :أ�ؤم���ن �أن ال�سعوديني
املتحدة �أو االحتاد الأوروبي».
والإماراتيني جاهزون لل�سالم،
و�أ�شارت فال�سرتوم �إلى �أن احلرب
ولوال ان�سحاب احلوثي من �آخر
ال��دائ��رة يف اليمن «�أك�ب�ر �أزم��ة
جولة دعا لها املبعوث الأممي
�إن�سانية متر يف العامل حاليا».
لرمبا كنّا يف الطريق نحو ذلك.
بدورها ايدت ترييزا ماي رئي�سة
�أ���ص��درت وزارة ال�ش�ؤون ق��رار ًا
و�أو�ضح وزير الدفاع الأمريكي �أن
وزراء بريطانيا دعوة الواليات
ي�سمح بجمع امل�ساعدات لل�شعبني
وقف املعارك �سيتيح ملبعوث الأمم
امل��ت��ح��دة �إل���ى وق��ف الت�صعيد
ال�شقيقني ال��ي��م��ن��ي وال�����س��وري،
املتحدة �إلى اليمن مارتن غريفيث
يف ال��ي��م��ن ،وق��ال��ت للربملان:
وال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن م��ع��ان��ات��ه��م��ا،
جمع خمتلف الأطراف يف ال�سويد
بالت�أكيد ندعم الدعوة االمريكية
ومواجهة الظروف ال�صعبة التي
حول طاولة واحدة ،م�شدد ًا :نريد
لوقف الت�صعيد يف اليمن لن
يعي�شها البلدان ،وخ�ص�صت الوزارة
�أن نرى جميع الأطراف على طاولة
ي��ك��ون ل��وق��ف اط�ل�اق ال��ن��ار يف
املفاو�ضات خالل �شهر من الآن.
انحاء البالد ت�أثري على االر�ض ان
اماكن جلمع التربعات يف العديلية
مل يرتكز على اتفاق �سيا�سي بني
وكانت وا�شنطن قد طالبت ب�رضورة
وال�رسة وال�صباحية.
االطراف املتحاربة.
وقف �إطالق النار يف اليمن ،و�إمكانية

«الشؤون» :مساعدات
لليمن وسورية

تتعلق بزيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي إلى السلطنة

الرئيس الفلسطيني تسلم رسالة
السلطان قابوس
ذك��رت وك��ال��ة االن��ب��اء الفل�سطينية
الر�سمية ان الرئي�س الفل�سطيني
حممود عبا�س ت�سلم �أم�س ر�سالة من
�سلطان عمان قابو�س بن �سعيد تتعلق
بزيارة رئي�س ال���وزراء اال�رسائيلي
بنيامني نتنياهو الى عمان.
وقالت الوكالة ان مبعوث ال�سلطان
قابو�س وزي��ر ال�����ش���ؤون اخلارجية
العماين يو�سف بن علوي �سلم تلك
الر�سالة خالل لقائه عبا�س يف مقر
الرئا�سة الفل�سطينية مبدينة رام الله.
ح�رض اللقاء ع�ضو اللجنة املركزية
حلركة «فتح» ح�سني ال�شيخ ورئي�س
جهاز املخابرات العامة اللواء ماجد
فرج.

• محمود عباس أثناء لقائه مبعوث السلطان قابوس

واشنطن :رحيل األسد
لم يعد شرط ًا أميركي ًا

�أعرب املبعوث الأمريكي اخلا�ص �إلى �سورية جيم�س جيفري عن حر�ص وا�شنطن
على عدم طرح رحيل الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد يف الت�رصيحات الر�سمية
واملفاو�ضات مع الدول الأخرى �رشطا للت�سوية يف �سورية.
و�أو�ضح جيفري �أثناء م�ؤمتر �صحايف عقده يف بروك�سل �أم�س� ،أن ال�رشوط الأمريكية
الثالثة يف امللف ال�سوري تتمثل يف �إطالق عملية �سيا�سية ال رجعة فيها ،و�إحلاق
هزمية نهائية بتنظيم «داع�ش» ،وان�سحاب جميع القوات التابعة لإي��ران من
الأرا�ضي ال�سورية.
وقال :هذه هي املغذيات الثالثة للنزاع والتي نريد �إ�صالحها ،وخروج الأ�سد من
احلكم لي�س �رشطا �أمريكي ًا.

روسيا :اإلرهابيون نقلوا
إلى سورية حاويات الكلور
�أعلنت وزارة الدفاع الرو�سية �إن الإرهابيني نقلوا �إلى �سورية  20حاوية بحجم 10
لرتات للواحدة حتتوي على مادة الكلور ،بهدف القيام با�ستفزاز.
وذكر الناطق با�سم وزارة الدفاع الرو�سية ،اللواء �إيغور كونا�شينكوف� ،أن �إرهابيي
«احلزب الإ�سالمي الرتك�ستاين» ،وهو جمموعة �إرهابية حمظورة يف رو�سيا ،نقلوا
يوم � 27أكتوبر املا�ضي� ،إلى �سورية  20حاوية بحجم  10لرتات لكل واحدة
حتتوي على مادة الكلور ،بهدف القيام با�ستفزاز .و�أ�ضاف كونا�شينكوف «لدى
املركز الرو�سي للم�صاحلة يف �سورية معلومات تفيد ب�أن �إرهابيني من احلزب
الإ�سالمي الرتك�ستاين فرغوا احلاويات يف كفر نبل واحلوا�ش».

بنك مصر باع
حصته في «سامبا»
السعودية

�أعلن عاكف املغربي
نائب رئي�س بنك م�رص،
ثاين �أكرب بنك حكومي
يف البالد� ،إن م�رصفه
ب���اع يف وق���ت �سابق
م��ن ال�شهر املا�ضي
ح�صته البالغة  ٪2يف
جمموعة �سامبا املالية
ال�سعودية مقابل 370
مليون دوالر.
و�أ����ض���اف ع��اك��ف �أن
م����صرف��ه ال����ذي تبلغ
ا�ستثماراته
حمفظة
نحو  55مليار جنيه لن
يتخارج من ح�صته يف
بنك القاهرة  -عمان
بالأردن.

«الجمارك» :ضبط
 48500حبة كبتاغون
في دورة مياه باص

«الشؤون» :مراقبة
الجمعيات والمبرات
الخيرية إليصال
التبرعات لمستحقيها

محليات 2
• آثار اخلراب والدمار جراء احلرب في اليمن

معدة مسبق ًا
الخطة كانت ّ

تركيا :خاشقجي قتل خنق ًا

بالقنصلية السعودية ُ
وق ّطعت جثته
قال املدعي العام الرتكي عرفان
فيدان� ،إن ال�صحايف ال�سعودي
جمال خا�شقجي قتل خنق ًا قبل
�أن يتم تقطيع جثته والتخل�ص
منها نهائيا.
و�أ���ض��اف فيدان �أن��ه قد مت �إبالغ
النيابة ال��ع��ام��ة ب����أن اجلانب
ال�سعودي مل ي��دلِ ب���أي ت�رصيح
ح����ول وج�����ود م��ت��ع��اون حملي
يف الق�ضية.
وتابع :عند طرح �س�ؤال على املدعي
العام ال�سعودي حول مكان اجلثة
واملخطط للجرمية واملتعاون
املحلي املعني وعد باالجابة يف

ثاين �أيام زيارته لكنه مل يجب.
و�أف��ادت النيابة العامة الرتكية
ب����أن خا�شقجي قتل خنقا فور
دخوله مبنى القن�صلية ال�سعودية
يف �إ�سطنبول وفقا خلطة كانت
معدة م�سبقا.
و�أو�ضحت �أنها مل تتو�صل �إلى نتائج
ملمو�سة من اللقاءات مع اجلانب
ال�سعودي رغم كل اجلهود املت�سمة
بالنوايا احل�سنة لإظهار احلقيقة.
وذك���رت وك��ال��ة «الأن��ا���ض��ول» �أن
النائب العام يف ا�سطنبول تلقى
دعوة لزيارة ال�سعودية يف �إطار
ق�ضية خا�شقجي.

•

مذكرة املدعي

العام التركي

بوتين :نسعى لتنويع العمالت األجنبية في التجارة الدولية

أكبر صفقة سالح روسية بالروبل وليس بالدوالر
�أك��د الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني �أن مو�سكو ت�سعى الى تنويع
العمالت الأجنبية امل�ستخدمة يف
التجارة الدولية وعدم االقت�صار
على الدوالر االمريكي يف مثل تلك
املعامالت.
وقد �أعلنت رو�سيا عن �إبرامها �أول
�صفقة لتوريد الأ�سلحة واملعدات
الع�سكرية بالروبل الرو�سي،
مبتعدة عن العملة الأمريكية يف
خطوة �ست�سهم يف احلد من هيمنة
الدوالر على العامل.
وقال نائب رئي�س الوزراء الرو�سي
ي��وري بوري�سوف« :العقد الذي
وقعته رو�سيا مع الهند لتزويدها
مبنظومة الدفاع اجلوي «�إ�س »400
�أبرم بالعملة الرو�سية».
وك��ان��ت مو�سكو ون��ي��ودل��ه��ي قد
وقعتا على هام�ش زيارة الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني �إلى الهند
يف � 5أكتوبر عقد ًا ب�أكرث من خم�سة
مليارات دوالر لتوريد  5كتائب

• الرئيسان بوتني وترامب

«�إ���س  ،»400يف �صفقة و�صفتها
«رو�سوبورون �إك�سبورت» ال�رشكة
امل�����س���ؤول��ة ع��ن �إدارة �صادرات
الأ�سلحة الرو�سية ،ب��الأك�بر يف
تاريخها.
ويعد توقيع ال�صفقة بالروبل
م�ؤ�رش ًا قوي ًا على �أن رو�سيا بد�أت

يف اتخاذ خطوات عملية للتخلي
عن الدوالر يف جتارتها اخلارجية،
وال���س��ي��م��ا ����ص���ادرات الأ�سلحة
واملعدات الع�سكرية ،التي تقدر
بنحو  15مليار دوالر �سنوي ًا� ،إذ
حتتل رو�سيا املرتبة الثانية �ضمن
قائمة م�صدري الأ�سلحة يف العامل.

الرشيدي« :االتحاد
الخليجي» يهدف إلى
التوسع ليشمل جميع
المهتمين بصناعة التكرير

اقتصاد 7

الغانم :جسر الشيخ
جابر ضمن المشاريع
االستراتيجية المضافة
لخطة التنمية

اقتصاد 9

ليفانتي يخطف
التعادل من لوجو
في كأس الملك
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