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نحن جنر�ؤ على الكالم

حبل الكذب قصير !

يومية كويتية عربية �شاملة
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مشادة حادة بين الجعفري ومندوب إسرائيل في «األمم المتحدة»

سورية« :الجوالن» ستعود سلم ًا ...أو حرب ًا

مجلس الوزراء يطالب
«البلدية» بإفادته
عن عوائق مشاريع
الطريق اإلقليمي
ومسار السكة الحديد

حرر تلول الصفا في بادية السويداء وفرض حصاراً على اإلرهابيين
الجيش السوري ّ

�أعلنت �سورية �أم�س انها �ست�ستعيد
�سيادتها على اجل���والن �سلم ًا �أو
حرب ًا ،فيما �شهدت الأمم املتحدة
م�شادة حادة بني مندوبي �سورية
و�إ��سرائ��ي��ل ل��دى املنظمة ،ب�شار
اجلعفري وداين دان���ون ،ب�ش�أن
م�ستقبل اجلوالن املحتل.
وت��ع��ه��د اجل��ع��ف��ري ب�����أن دم�شق
�ست�ستعيد �سيادتها على اجلوالن
�سلما �أو حربا ،بينما �شدد دانون
على �أن �إ�رسائيل لن تن�سحب من
الأرا�ضي املحتلة عام  ،1967وذلك
�أثناء اجتماع تبنت فيه اجلمعية
العامة للأمم املتحدة بالأغلبية
ال�ساحقة م�رشوع قرار ي�ؤكد �سيادة
�سورية على اجلوالن ويدين احتالل
�إ��سرائ��ي��ل للمنطقة وي��ع��ت�بر كل
�إجراءاتها هناك باطلة.
و�أ�شار اجلعفري �إل��ى �أن ت�صويت

ال��والي��ات املتحدة ،لأول مرة،
�ضد تبني هذا القرار ميثل ر�سالة
وا�ضحة �إلى العامل «بانتهاء الدور
الذي تدعيه وا�شنطن ب�أنها راعية
لعملية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط»،
بينما �شكر دان��ون وا�شنطن على
وقوفها «�أخالقيا» �ضد امل�رشوع.
ومتكن اجلي�ش ال�سوري من اقتحام
وحترير كامل منطقة تلول ال�صفا
من �سيطرة تنظيم داع�ش الإرهابي.
ونقل م�صدر ع�سكري :ان اجلي�ش
ال�سوري اقتحم منطقة تلول ال�صفا
ومتكن من حتريرها بالكامل ،و�سط
انهيار تام يف �صفوف الإرهابيني
الذين الذوا بالفرار باجتاه املنطقة
الفا�صلة بني تلول ال�صفا وبني تلول
«بو غامن» التي حررها اجلي�ش منذ
�أ�شهر ،حيث حتا�رصهم وح��دات
اجلي�ش وتتعامل معهم ناري ًا.

رئيس األركان في «لؤلؤة الغرب»

محليات 3

بن ناجي :الجهات
الحكومية تعاملت
مع موجة األمطار
بحرفية واقتدار

طائرات التحالف قتلت  40مدني ًا
في ريف دير الزور

محليات 4

قتل  40مدنيا معظمهم ن�ساء و�أطفال ج��راء ا�ستهداف طائرات
التحالف الدويل قرية البقعان التابعة ملدينة هجني بريف دير
الزور اجلنوبي ال�رشقي يف �سورية.
وقبل �أيام �أي�ضا ،نفذ طريان التحالف غارات على قرية ال�شعفة يف
ريف دير الزور ال�رشقي� ،أ�سفر عن مقتل وجرح �أكرث من  60مدني ًا.
ونقلت وكالة «�سانا» ال�سورية الر�سمية عن م�صادر حملية قولهم:
«قتل  40مدنيا ،جراء غارة جوية �أخرى قام بها التحالف الدويل
على قرية ال�شعفة يف ريف دير الزور ال�رشقي».
�إلى ذلك� ،أكدت دم�شق �أن «اجلرائم التي ارتكبها طريان التحالف
ال��دويل بقيادة وا�شنطن ،ت�شري �إلى انهيار تام ملنظومة القيم
واملبادئ الأخالقية التي تعاقدت الأمم على احرتامها منذ �إن�شاء
الأمم املتحدة».

• الفريق الركن حممد اخل�رض يف موقع التدريب امليداين للقوات امل�شاركة يف مترين ل�ؤل�ؤة الغرب 2018

كتب حم�سن الهيلم:
زار �أم�س رئي�س الأركان العامة للجي�ش الفريق
الركن حممد اخل�رض موقع التدريب امليداين
للقوات امل�شاركة يف مترين ل�ؤل�ؤة الغرب 2018

الكويت :األزمة اليمنية
لن تحل إال سياسي ًا

ص2

الذي ينفذه اجلي�ش الكويتي مب�شاركة احلر�س
الوطني وبالتعاون مع القوات الفرن�سية.
و�أثنى رئي�س الأركان العامة للجي�ش على اجلهود
املبذولة من قبل القائمني على التمرين,
م�ؤكد ًا يف الوقت ذاته على اهمية وفائدة مثل

السلطان قابوس
يصدر عفواً عن عدد
من السجناء

بريطانيا :مشروع قرار بشأن الوضع
اإلنساني في اليمن
ذك����رت م��ن��دوب��ة بريطانيا
الدائمة ل��دى الأم��م املتحدة
كارين بري�س ان بالدها �ستتقدم
الى جمل�س االمن غد ًا مب�رشوع
قرار ب�ش�أن الو�ضع الإن�ساين يف
اليمن.
وق��ال��ت ب�ير���س خ�لال جل�سة
ملجل�س الأمن حول اليمن �إن

و�أ�ضاف بيزيل لل�صحافيني يف
نيويورك بعد عودته من اليمن
ان طبيب ًا بامل�ست�شفى الواقع
يف العا�صمة �صنعاء ذكر له
ان نحو  50طفال ينقل �إليهم كل
يوم« .ن�ضطر لإر�سال  30منهم
�إلى املنزل ليموتوا» ،ميكننا
ا�ستيعاب  20فقط».

األمم المتحدة تنتصر لفلسطين
بـ  8قرارات ضد إسرائيل
تبنت اجلمعية العامة للأمم املتحدة،ب�أغلبية كبرية،
ثمانية قرارات �ضد �إ�رسائيل ،منها �سبعة ل�صالح فل�سطني
ت�ؤكد على حقوق �شعبها ،والتي يتم الت�صويت عليها
�سنويا ،ويتعلق �أحدها به�ضبة اجلوالن
ب�شكل دوري
ً
ال�سورية املحتلة ،وال�سبعة الأخرى تخ�ص املمار�سات
الإ�رسائيلية يف فل�سطني.

والقرار الأول املتعلق به�ضبة اجلوالن ال�سورية ،تبنته
العديد من ال��دول ،وهو ي�شدد على ��ضرورة ان�سحاب
�إ�رسائيل من اله�ضبة التي احتلتها عام .1967
وح�صل م�رشوع القرار على ت�أييد  151دولة مقابل اعرتا�ض
دولتني هما ال��والي��ات املتحدة و�إ��سرائ��ي��ل ،وامتناع
 14دولة عن الت�صويت.

هذه التمارين امل�شرتكة وما تعود به بالنفع
على القوات امل�شاركة فيها من تبادل للخربات
وتعزيز ملبد�أ التعاون والعمل امل�شرتك وفق
منظومة عمل ع�سكري موحد.
�ص 5

ال يلتفتان إلى إساءات أناس يمثلون أنفسهم

الجاراهلل :عالقة الشعبين الكويتي
والمصري ال تهزها صغائر األمور

�ش ّدد نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله �أم�س على ان ال�شعبني امل�رصي
والكويتي كبريان وال تهزهما �صغائر الأمور.
جاء ذلك يف رد اجلارالله على �س�ؤال لـ«كونا» حول اللغط الدائر يف مواقع
التوا�صل االجتماعي ،و�أ�ضاف ان العالقات بني البلدين وال�شعبني �ضاربة
يف �أعماق التاريخ يرويها النيل العظيم يف م�رص ويف الكويت نهر عارم من
املحبة ،مو�ضحا ان ال�شعبني ال يلتفتان الى تلك الإ�ساءات التي ت�صدر عن
�أنا�س ال ميثلون اال �أنف�سهم.
وم�ضى� :إننا على توا�صل مع الأ�شقاء يف م�رص الحتواء اي �سوء فهم ميكن ان
ينتج عن ذلك.

«األغذية العالمي» 30 :طف ً
ال يموتون يومي ًا في منازلهم

وزير خارجية بالدها جريميي
هانت طلب منها ابالغ �أع�ضاء
املجل�س بهذا القرار.
من جانبه ق��ال ديفيد بيزيل
امل��دي��ر التنفيذي لربنامج
الأغذية العاملي التابع للأمم
املتحدة ان الأطفال يف اليمن
يعانون �سوء التغذية.

المخالفات الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية
للسنة المالية 2018 / 2017

• ال�سلطان قابو�س

�أ���ص��در �أم�����س ال�سلطان قابو�س
�سلطان عمان عفو ًا خا�ص ًا عن
جمموعة من نزالء ال�سجن املدانني
يف ق�ضايا خمتلفة.
وذك���ر م�صدر م�����س��ؤول ب�رشطة
عمان ال�سلطانية ان الذين ت�رشفوا
بالعفو ال�سامي بلغ عددهم 298
ال منهم  140نزي ً
نزي ً
ال �أجنبياً.

ُعمان 48 ...عام ًا
من اإلنجازات
بمختلف المجاالت

ص12

«البترول الوطنية»
تطبق لوائح ونظم
عمل منذ سنوات
دون موافقة
«األعلى للبترول»

اقتصاد 7

تأجيل موسم «التخييم» حتى إشعار آخر
قررت بلدية الكويت ت�أجيل البدء يف
مو�سم التخييم حتى �إ�شعار �آخر بناء
على تو�صية جلنة الدفاع املدين
والتي ت�شمل ع��دة جهات حكومية
منها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع
والبلدية ،وذل��ك نظرا للظروف

املناخية اال�ستثنائية وما نتج عنها
من هطول امطار غزيرة �أدت الى
اجن��راف وان��زالق الرتبة يف بع�ض
مناطق التخييم وظ��ه��ور خملفات
ع�سكرية وكذلك جتمع للمياه.

�ص5

الرئيس العراقي :ال نريد أن نكون
ساحة صراع بين دول المنطقة

قال الرئي�س العراقي برهم �صالح �أم�س �إن بالده تريد ان تكون �ساحة تالق
وتوافق بني دول املنطقة ال �ساحة �رصاع ،داعيا يف الوقت نف�سه الى قيام
منظومة �إقليمية تخدم �شعوب املنطقة ح�سب تعبريه.
و�أ�ضاف �صالح عقب لقائه نظريه الإيراين ح�سن روحاين يف طهران�« :آن
الأوان لقيام منظومة اقليمية تخدم �شعوب املنطقة وتوفر و�ضعا اف�ضل
ل�شعوبها» مو�ضح ًا ان العراق اليوم يواجه ق�ضيتني رئي�سيتني هما اعادة
الإعمار وتعزيز اال�ستقرار ال�سيا�سي.

 %67ارتفاع معدالت
التضخم في الكويت
خالل  14عام ًا

االقتصاد 9

الرئيس شي بينغ دعا إلى التمسك بالتجارة الحرة

الصين :من يغلق بابه فسينعزل عن العالم
 ...وأميركا ترد :العقوبات على بكين باقية
حذر الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ من �أن ظالل
احلمائية والأحادية ت�ؤثر على النمو العاملي،
وحث على التم�سك بالتجارة احلرة من�ضما بذلك
�إلى زعماء دول �آ�سيا واملحيط الهادي.
وق��ال �شي يف كلمة �أم��ام اجتماع قمة منتدى
ال��ت��ع��اون االقت�صادي ل��دول �آ�سيا واملحيط
الهادي «�أبيك» يف بابوا غينيا اجلديدة �إن «من
يختار غلق بابه �سيعزل نف�سه فقط عن بقية العامل

ويفقد وجهته».
وكان رئي�س ال��وزراء املاليزي مهاتري حممد
قال يف وقت �سابق �إن ال��دول بحاجة لإعادة
تقييم العوملة والتكامل االقت�صادي لأنهما تركا
وراءهما بع�ض النا�س و�أججا عدم امل�ساواة.
ال���ى ذل���ك ح���ذر ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س الأم�يرك��ي
م��اي��ك بن�س م��ن ان ال��ع��ق��وب��ات وال�ضغوط
الأمريكية على ال�صني باقية حتى تغري بكني

ممار�ساتها التجارية.
وقال بن�س يف منتدى لقادة �رشكات عقد ع�شية
افتتاح قمة ابيك :لقد فر�ضنا ر�سوما جمركية
على ب�ضائع �صينية قيمتها  250مليار دوالر،
هذا الرقم قد يت�ضاعف.
و�أ�ضاف �أنه ي�أمل بح�صول حت�سن لكنه �شدد على
ان الواليات املتحدة لن تغري م�سارها طاملا �أن
ال�صني مل تغري موقفها.

طواحين هولندا
تستعيد بريقها
وتسقط أبطال
العالم بثنائية

رياضة 22

