غري خم�ص�ص للبيع

أمثال

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

بوطبيع ما يجوز
عن طبعه

بوأحمد :أخي سمو رئيس مجلس الوزراء،
تم دفع فاتورة استجوابك السابق،
وعلمنا ما هو الثمن السياسي الذي دفع
وجعلهم يسحبونه ،واليوم فاتورة
االستجواب الجديد متى تندفع
وما قيمتها السياسية والمادية؟

الثالثاء
العدد ()3554

يقولون
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البرلمان األوروبي يدعو لحظر بيع األسلحة للتحالف العربي

وزراء خارجية العالم :أوقفوا الحرب القذرة في اليمن
دعا وزراء خارجية العامل �إلى امل�سارعة بوقف احلرب
القذرة يف اليمن ،وطالب وزير اخلارجية الفرن�سي،
جان ايف لودريان ،املجتمع الدويل ببذل كل اجلهود
لو�ضع حد للحرب يف اليمن.
وق��ال ل��ودري��ان ،خ�لال مقابلة �أجرتها معه �إذاع��ة
فران�س 2الفرن�سية« :يجب على املجتمع الدويل �أن
يقول كفى للحرب يف اليمن ،هذا ما �سبق وقلناه وما
قالته الواليات املتحدة وبريطانيا».
ودع��ا ل��ودري��ان كل الأط���راف املعنية «للعمل على
عملية ت�سمح بوقف لإطالق النار و�إي�صال امل�ساعدات
الإن�سانية بغية التو�صل حلل �سيا�سي»،م�ضيفا« :لن
يكون هناك منت�رص يف هذه احلرب ،لهذا يجب وقف
تغذية هذه احلرب القذرة».
من جهته� ،أكد وزير اخلارجية الربيطاين ،جريمي
هانت� ،أنه ناق�ش ق�ضية مقتل الإعالمي ال�سعودي جمال
خا�شقجي و�أزمة اليمن ،مع العاهل ال�سعودي ،امللك
�سلمان بن عبد العزيز ،ووزير اخلارجية ال�سعودي
عادل اجلبري ،وقال هانت يف �سل�سلة تغريدات ن�رشها
عرب �صفحته الر�سمية على موقع تويرت« :التقيت امللك
�سلمان ووزير اخلارجية عادل اجلبري ،وناق�شنا ق�ضية
خا�شقجي ،ولكننا حتدثنا �أي�ض ًا عن ال�رضورة امللحة
النتهاز الفر�صة و�إيقاف ا�شتداد املجاعة وانت�شار
مر�ض الكولريا».
وقال�« :أرحب بالت�رصيحات الأخرية من قبل الأطراف
اليمنية التي عربت فيها عن ا�ستعدادها ال�ستئناف
امل�شاورات ..هناك فر�صة لل�سالم يف اليمن الآن ويجب
الإم�ساك بهذه املوجة املتنامية من الزخم».
وقال وزير اخلارجية الرو�سى �سريغي الفروف� :إن بالده
ترى �أن الأولوية يف اليمن وقف القتال واالنخراط يف
عملية الت�سوية ال�سيا�سية حلل الأزمة.
وم��ن جانبه دع��ا ال�برمل��ان الأوروب���ي حلظر بيع
الأ�سلحة للتحالف العربي.

وزيرة اإلسكان :تنفيذ
إصالحات البيوت المتضررة
دون كلفة على المال العام

• خادم احلرمني الشريفني لدى استقباله وزير اخلارجية البريطاني أمس

 150قتي ً
ال في الحديدة خالل  24ساعة
�أفادت م�صادر ع�سكرية وطبية لوكالة فران�س بر�س ب�أن نحو 150
�شخ�صا بينهم مدنيون ،قتلوا خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية يف
املعارك الدائرة لل�سيطرة على مدينة احلديدة غربي اليمن.
وقال م�صدر� ،إن جماعة «�أن�صار الله» جنحت يف �صد هجوم
وا�سع م�ساء الأحد من اجلهة اجلنوبية ومتكنت من وقف تقدم

القوات احلكومية نحو امليناء.
وذكرت م�صادر طبية يف م�ست�شفيات احلديدة �أن �أكرث من  110من
«�أن�صار الله» احلوثيني و 32من القوات اليمنية ،قتلوا خالل الليل
يف املعارك على جبهات خمتلفة من احلديدة ،فيما بلغت ح�صيلة
قتلى املواجهات نحو � 600شخ�ص منذ الأول من نوفمرب.

 3شهداء فلسطينيين
في قصف غزة

• «الخارجية الفلسطينية» أدانت
الجريمة  ...وروسيا قلقة

ا�ست�شهد �أم�س ثالثة فل�سطينيني يف قطاع غزة نتيجة توا�صل
ق�صف املقاتالت احلربية الإ�رسائيلية ملناطق يف قطاع
غزة ،فيما قال جي�ش االحتالل ان قواته اجلوية ق�صفت
�أكرث من  20هدف ًا.
و�أدانت وزارة اخلارجية الفل�سطينية اجلرمية التي ارتكبتها
قوات خا�صة �إ�رسائيلية ت�سللت �إلى قطاع غزة م�ستخدمة
�سيارة مدنية �رشق مدينة «خانيون�س» �أم�س الأول.
و�أعربت رو�سيا عن قلقها �إزاء الت�صعيد الذي ي�شهده قطاع
غزة ،ودعت الفل�سطينيني والإ�رسائيليني �إلى �ضبط النف�س
وااللتزام بوقف �إطالق النار.
و�أ�صيبت حافلة �إ�رسائيلية ب�شظايا قذائف �صاروخية مت
�إطالقها من قطاع غزة ،دون التبليغ عن وقوع �إ�صابات
ب�رشية.
ودوت �صافرات الإنذار يف البلدات الإ�رسائيلية املحاذية
لقطاع غ��زة ،وذل��ك بعد �إن���ذارات �أطلقتها منظومة
القبة احلديدية عقب ر�صدها �إطالق �صواريخ من داخل
القطاع.

ق��ال م�����س��ؤول ع�سكري �إي���راين �إن
القوات امل�سلحة �ستحمي ناقالت
النفط الإيرانية يف وجه �أي تهديدات
بعد �أن قالت الواليات املتحدة �إن
ال�سفن «م�س�ؤولية عائمة»� ,أي �أنها
قد تكون يف مرمى العقوبات �أي�ض ًا,
وحذرت م�شغلي املوانئ من ال�سماح
لهم باملرور.
ونقلت وكالة �أنباء  ISNAالإيرانية
عن الأم�ي�رال حممود مو�سوي نائب

ينفذ لؤلؤة الغرب

• قوات اجليش الكويتي املشاركة في التمرين

العبور بينهما» .و�أ�ضاف« :الناقالت
الإي��ران��ي��ة امل�� ّؤم��ن��ة ذات��ي � ًا ت�شكل
خطر ًا على املوانئ التي ت�سمح لها
بالر�سو «واملمرات» التي ت�سمح لها
بالعبور».
وذك��رت و�سائل الإع�لام الإيرانية
�أن ت�رصيحات هوك ت�شكل تهديد ًا
�ضد الناقالت الإيرانية التي حتمل
النفط اخلام الإي��راين واملنتجات
النفطية.

انهيار ...
بورصات الخليج

الجيش الكويتي

ال�صديقة وي�ستمر حتى  30نوفمرب احلايل.
وقالت� :إن «ل�ؤل�ؤة الغرب  »2018من التمارين الدورية
التي تنفذ بني اجلي�ش والقوات الفرن�سية لالرتقاء مب�ستوى
الأداء واجلاهزية القتالية للقوات امل�شاركة بالتمرين.

انهارت �أم�س �أ�سواق امل��ال اخلليجية يف نهاية تعامالتها،
متجاهلة ارتفاع �أ�سعار النفط ،التي قل�صت من مكا�سبها .
واختتم امل�ؤ�رش العام ل�سوق �أبوظبي امل��ايل التعامالت
باللون الأحمر ،مرتاجع ًا � %0.96إلى  4954.23نقطة ،بعد
التداول على  63.311مليون ورقة مالية ب�سيولة 254.545
مليون درهم نفذت خالل � 1879صفقة ,وتراجع امل�ؤ�رش العام
ل�سوق دبي املايل  %0.53بالغا م�ستوى  2802.88نقطة ،بعد
التداول على  87.591مليون ورقة مالية ب�سيولة 127.739
مليون درهم نفذت خالل � 1658صفقة.
و�أنهى امل�ؤ�رش العام ل�سوق م�سقط املايل التعامالت خا�رس ًا
 %0.53ليغلق عند م�ستوى  4479.62نقطة.
وتراجع امل�ؤ�رش العام ل�سوق الكويت املايل هام�شي ًا %0.06
�إلى  5103.63نقاط ،بعد
ال���ت���داول ع��ل��ى 108.233
مؤشرات األسواق الخليجية
ماليني ورقة مالية ب�سيولة
قيمة
ال�سوق امل�ؤ�رش
 14.819م��ل��ي��ون دي��ن��ار,
التداول
و�أنهى �سوق البحرين املايل
254.54
�أبوظبي
التعامالت ف��اق��د ًا %0.32
1.66
م�سقط
ليغلق عند م�ستوى 1308.36
127.74
دبي
نقاط ،بعد ال��ت��داول على
 1.462مليون ورق��ة مالية
14.82
الكويت
ب�سيولة � 462.309أل��ف
462.31
البحرين
دينار بحريني متت خالل
7711
ال�سعودية
� 41صفقة ,وت�أثر ال�سوق
217.219
الدوحة
برتاجع � 4أ�سهم.

الموسى لـ«تلفزيون
الشاهد» :صدامات
السلطتين أخرت البلد

محليات 5

الروضان :الكويت
تستهدف قفزة
صناعية كبيرة
بالتعاون مع القطاع
الخاص
اقتصاد 6

لم ّ
يشكل الحكومة رغم مرور ستة أشهر

رداً على طائرات إف 35 -

الشبح الصينية تكشر عن أنيابها

• الشبح الصينية في األجواء

محليات 3

قائد القوات النظامية قوله« :القوات
امل�سلحة الإيرانية ...م�ستعدة اليوم
كما كانت يف املا�ضي حلماية �أ�سطولنا
من ناقالت النفط �ضد �أي تهديدات
حتى ميكنها موا�صلة ا�ستخدام املمرات
املائية البحرية».
وقال املمثل الأمريكي اخلا�ص ب�ش�أن
�إي���ران بريان ه��وك «�إن الناقالت
الإيرانية م�س�ؤولية عائمة من قناة
ال�سوي�س �إلى م�ضيق ملقا وكل نقاط

بالتعاون مع القوات الفرنسية

�أعلنت وزارة الدفاع بدء مترين «ل�ؤل�ؤة الغرب  »2018الذي
ينفذه اجلي�ش الكويتي بالتعاون مع القوات الفرن�سية

وزير الدفاع للضباط
الجدد :ضعوا مصلحة
الوطن والذود عنه
نصب أعينكم

إيران :القوات المسلحة ستحمي ناقالت النفط

ب�رسعة بني رو�سيا وال�صني انخفا�ض االعتماد
على الدوالر ،وزادت التجارة الثنائية بالروبل
واليوان خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية �أربعة
�أ���ض��ع��اف ,وي��ح��اول م�����س ��ؤول��ون يف االحت��اد
الأوروبي �إيجاد طرق لتو�سيع دور اليورو ,وهم
يناق�شون عالنية �إمكانية �إن�شاء نظام ت�سوية
جديد م�ستقل عن الواليات املتحدة ,كما ت�سعى
دول مثل �إيران وفنزويال وباك�ستان �إلى تقليل
االعتماد على الدوالر.

كتب حم�سن الهيلم:

�سارعت وزي��رة الدولة ل�ش�ؤون الإ�سكان وزي��رة الدولة
ل�ش�ؤون اخلدمات جنان بو�شهري لإن�صاف املت�رضرين من
الأمطار وحماية املال العام� ،إذ اعلنت �أم�س عن ت�شكيل فرق
فنية حل�رص اال�رضار التي تعر�ضت لها البنى التحتية يف
مدينة �صباح الأحمد ال�سكنية جراء الأمطار الغزيرة دون
حتمل املال العام �أعباء جديدة ،م�ؤكدة ان الفرق �ستقوم
بجوالت يف كل قطاعات املدينة ملعاينة الأ�رضار وفح�ص
كفاءة الأعمال التي نفذتها ال�رشكات املتعاقدة معها،
على ان ترفع تقريرها يف مدة �أق�صاها ا�سبوع من تاريخه،
و�أو�ضحت ان بع�ض ال�رشكات �ستبا�رش تنفيذ اال�صالحات وفق
الكفالة الع�رشية املن�صو�ص عليها يف العقود دون حتمل اي
كلفة مالية على امل�ؤ�س�سة ال�سكنية او املال العام ،وافادت
بو�شهري ب�أن امل�ؤ�س�سة �سرتفع تقريرها الفني الى جلنة
تق�صي احلقائق املحايدة التي �شكلها وزير الأ�شغال.
�ص2

مستعدة لمواجهة أي تهديدات

روسيا تحقق نجاح ًا في خفض التعامل بالدوالر

صافرات اإلنذار دوت في بلدات االحتالل

محليات 5

كتب عبدالله ال�سلمان:

«األوروبي» يتحرك لتوسيع دور «اليورو»

ان�ضمت رو�سيا �إلى قائمة الدول التي تقاوم هيمنة
العملة الأمريكية والتي تزيد با�ستمرار ،وحققت
جناحاتها الأولى يف هذا االجتاه.
وذك���رت م�صادر �أن ن�سبة ح�سابات الأف���راد
وال����شرك��ات بالعمالت الأجنبية يف البنوك
الرو�سية انخف�ضت يف �سبتمرب �إل��ى ,%26
بالإ�ضافة �إلى �أن ن�سبة ح�صة عائدات الت�صدير
بالدوالر انخف�ضت �أي�ضا �إلى  %68باملقارنة مع
 %80عام  ,2013كما تظهر التجارة املتنامية

مجلس الوزراء:
تشكيل لجنة
تقصي حقائق
حول اآلثار التي
خلفتها األمطار

ذك��ر رئي�س وزراء ال�صني يل كه ت�شيانغ �أن بكني �ستفتح
اقت�صادها ب�صورة �أكرب يف مواجهة تنامي احلماية التجارية،
وجاءت تعليقات يل قبل و�صوله للمدينة يف وقت الحق �أم�س
حل�ضور اجتماع قادة �آ�سيا واملحيط الهادي املتوقع �أن يركز
على التوترات التجارية.
وكتب امل�س�ؤول ال�صيني «فتحت ال�صني �أبوابها للعامل ولن
تغلقها �أبدا بل �ستفتحها على م�رصاعيها» ،ودعا �إلى «اقت�صاد
عاملي حر» يف مواجهة «ت�صاعد احلماية التجارية والأحادية»،
دون �أن ي�شري ب�شكل مبا�رش �إلى احلرب التجارية بني ال�صني
والواليات املتحدة .وا�ستعر�ضت ال�صني للمرة الأولى مقاتالت
ال�شبح اجلديدة وه��ي م�سلحة بال�صواريخ ،خ�لال معر�ض
«ت�شوهاي» اجلوي الذي يقام كل عامني.
وان�ضمت مقاتالت جيه 20 -ذات املحركني ،والتي ينظر �إليها
كرد �صيني على طائرات  F-22و  F-35الأمريكية� ،إلى �سالح
اجلو ال�صيني يف فرباير.

نصراهلل :الحريري ينتهج التحريض الطائفي

ب����������أن �أزم�������ة
�صعد الأم�ين العام
ّ
ت�أليف احلكومة
لـ «حزب الله» ح�سن
اللبنانية �ستمتد
ن�رصالله موقفه من
�أكرث بعد �أن دخل
احلكومة
ت�شكيل
تكليف احلريري
اللبنانية ،وهاجم
�شهره ال�ساد�س.
ال��رئ��ي�����س املكلف
وتوجه ن�رصالله
�سعد احلريري متهم ًا
للحريري قائ ًال:
�إي����اه بالتحري�ض
«�إذا ك��ن��ت حق ًا
امل��ذه��ب��ي ,وانتقد
ت���ري���د ت�شكيل
رئ���ي�������س «احل�����زب
وحتمل
ح��ك��وم��ة
التقدمي اال�شرتاكي»
ّ
• نصرالله واحلريري
م�����س���ؤول��ي��ات��ك
ول���ي���د ج��ن��ب�لاط،
�أم�س ،غ��داة لقاء بينه وب�ين رئي�س «التيار ف��إنّ طريقتك بالتحري�ض املذهبي والطائفي
الوطني احلر» جربان با�سيل الذي �أعلن ال�سعي لن ت�ؤ ّدي �إلى نتيجة» .وروى ن�رص الله موقف
�إلى «حل للعقدة ال�سنّية ال�شيعية» ،على خلفية حزبه من املفاو�ضات حول احلكومة وقال« :منذ
�إ�رصار احلزب على متثيل النواب ال�سنّة ال�ستة اليوم الأول قلنا للمعن ّيني �أنّ نا ال نطالبكم رفع ًا
للعتب بل نحن ج��ا ّدون يف دعم متثيل النواب
احللفاء له.
وترك خطاب لن�رص الله ع�رص �أم�س انطباع ًا ال�سنّة يف � 8آذار».

قطار يوفنتوس
يدهس الميالن
بهدفين في
الدوري اإليطالي
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