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سموه أشاد بدورهم الفاعل في تحقيق التكامل بين دول مجلس التعاون

األمير للوزراء الخليجيينَ :جمعتكم تشرح صدري
عب �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
رّ
الأحمد عن خال�ص ارتياحه �أثناء
ا�ستقباله وزراء التجارة وال�صناعة
يف دول جمل�س ال��ت��ع��اون ،وق��ال:
الواحد ين�رشح �صدره وهو ي�شوف
�إخوانه كلهم جميع ًا مع بع�ض».
و�أ�شاد �سموه بالدور الفاعل لوزراء
التجارة وال�صناعة ور�ؤ�ساء جمال�س
احت��اد غرفة ال��ت��ج��ارة وال�صناعة
يف دول جمل�س التعاون وباجلهود
املبذولة لال�ستمرار يف حتقيق املزيد
من التكامل بني ال��دول ال�شقيقة,
ال���س��ي��م��ا يف امل��ج��ال�ين التجاري
وال�صناعي ,مب��ا يحقق تطلعات
�شعوب دول جمل�س التعاون ،متمنيا
�سموه لوزراء التجارة وال�صناعة يف
دول جمل�س التعاون مبنا�سبة انعقاد
االج��ت��م��اع الـ 56للجنة التعاون
التجاري وال�صناعي للأمانة العامة
ل��دول جمل�س التعاون يف الكويت
دوام التوفيق وال�سداد.
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الجراح :إشادة األمير
بجهود «الداخلية»
في أزمة األمطار
وسام على صدورنا
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• �صاحب ال�سمو لدى ا�ستقباله وزراء التجارة وال�صناعة لدول جمل�س التعاون

الخالد أشاد بإنجازات سلطنة عمان وما تشهده من برامج تنموية

الجاراهلل :دعم لوجستي كويتي
للمباحثات اليمنية في السويد

نتمنى أن تنجح القمة الخليجية وتسهم في تعزيز مسيرة التعاون

كتب �سالمة ال�سليماين:
�أ�شاد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزير اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد
مبا ت�شهده �سلطنة عمان من �إجنازات
وبرامج تنموية يف املراحل الق�صرية
املا�ضية ,معرب ًا عن �سعادته مبا
و�صلت اليه ال�رشاكة اال�سرتاتيجية
ب�ي�ن ال��ب��ل��دي��ن ال�����ش��ق��ي��ق�ين يف

جميع املجاالت.
وه��ن ��أ اخل��ال��د عقب م�شاركته يف
حفل �أق��ام��ت��ه ال�سفارة العمانية
لدى البالد �أم�س ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد واحلكومة وال�شعب العماين
ال�شقيق مبنا�سبة العيد الوطني الـ48
لل�سلطنة
من جهته قال نائب وزير اخلارجية
خالد اجلارالله« :ان هناك توجه ًا

لتوفري الدعم اللوج�ستي الكويتي
للمباحثات اليمنية بطلب من ال�سويد
ونحن ب�صدد التن�سيق مع الأ�صدقاء
يف ال�سويد واملباحثات �سوف تعقد
يف  3دي�سمرب املقبل».م�ضيفا «اننا
نقرتب من موعد القمة اخلليجية,
ونتمنى �أن تكون قمة ناجحة وت�سهم
يف دع��م العمل اخلليجي امل�شرتك
وتعزيز م�سرية التعاون اخلليجي».

الكويت تطالب بتمثيل عربي دائم في مجلس األمن

2

جـ ّرافــــات
 ...العـــــار
�رشعت جرافات «العار
الإ�رسائيلي» يف هدم عدد
من املحال التجارية يف
خميم «�شعفاط» مبدينة
القد�س املحتلة.
وق��ال��ت ع�ضو املجل�س
الت�رشيعي ع��ن مدينة
القد�س جهاد �أب��و زنيد
�إن ق��وات االحتالل بد�أت
بهدم  16حمال جتاريا يف
املخيم ,م�شرية الى ان
االحتالل ينوي هدم �أكرث
من  30حمال يف املخيم
وا�صفة م��ا يجري ب�أنه
«ا�ستكمال ملخطط بلدية
االحتالل يف القد�س للقول
انهم �أ�صحاب ال�سيادة يف
املدينة».
و�أ�شارت الى �أن االحتالل
�أخطر ع��ددا من املحال
التجارية التي تقع على
ال�شارع الرئي�سي بالهدم
بدعوى تو�سيع ال�شارع
وتعبيد ممر للم�شاة.

«الحديدة» ...اشتباكات شرسة
ُ

جتددت �أعمال القتال واملواجهات
العنيفة واال�شتباكات ال�رش�سة
يف «احل��دي��دة» لليوم الثاين على
ال��ت��وايل  ,ح�سبما �أف���ادت �أم�س
و�سائل الإعالم.
و�أ���ش��ار �سكان لـ «فران�س بر�س»
�إل��ى �سقوط �شظايا على �أحياء
يف املدينة ،بينما نقلت وكالة

الحجرف :منتدى االستثمار
الصيني  -الكويتي
يفتح أبواب ًا جديدة

ذكر وزير املالية د.نايف احلجرف
�أن منتدى اال�ستثمار ال�صيني -
الكويتي الأول الذي يعقد اليوم يهدف
الى تعزيز العالقات االقت�صادية بني
البلدين وفتح �أب��واب جديدة للقطاع
اخلا�ص يف الكويت ،مو�ضح ًا ان
ه��ذه امل��ب��ادرة ت��أت��ي حاملة �آف��اق
التعاون االقت�صادي بني البلدين.
�ص6

نماذج التعويضات
عبر الموقع اإللكتروني
لـ«المالية»

�أعلن وكيل وزارة املالية رئي�س
ف��ري��ق تعوي�ضات املت�رضرين
���ص��ال��ح ال����صرع��اوي ان���ه �سيتم
توفري مناذج التعوي�ضات لتعبئتها
من قبل املت�رضرين جراء موجة
االم��ط��ار الغزيرة التي �شهدتها
البالد يف مبنى هيئة «التعوي�ضات»
�أو عرب املوقع االلكرتوين لوزارة
املالية .WWW.MOF.GOV.KW

«�أ�سو�شيتد بر�س» عن �صحافيني
و�شهود عيان قولهم «�إن اال�شتباكات
دارت �أم�س يف �شارع اخلم�سني و�سط
املدينة ويف منطقة مدينة ال�صالح
ال�سكنية».
و�أك����دت م�����ص��ادر حملية لوكالة
«روي��ت�رز» �أن ط�ي�ران التحالف
العربي ا�ست�أنف م�ؤخرا غاراته

على امليناء اخلا�ضع ل�سيطرة
احلوثيني.
وو�صل املبعوث الأمم��ي اخلا�ص
�إلى اليمن ،مارتن غريفيث� ،أم�س
�إلى �صنعاء �ضمن م�ساعيه لتهيئة
الظروف ملفاو�ضات ال�سالم املقرر
�إجرا�ؤها يف ال�سويد �أواخر ال�شهر
احلايل بني طريف النزاع يف اليمن.

• جرافات «االحتالل» �أثناء عمليات الهدم

الجيش العراقي يقتل
 15إرهابي ًا داخل نفق

داع�ش الإرهابية ,وقد �أ�سفرت العملية
عن تدمري وكرين للإرهابيني وقتل
 15عن�رصا منهم داخل نفق كبري ومل
يحدد البيان متى حدث ذلك.
و�أع��ل��ن ال��ع��راق الن�رص النهائي على
«داع�����ش» يف دي�سمرب لكن «داع�ش»
جل�أ �إلى �أ�ساليب حرب الع�صابات منذ
تخليه عن هدف ال�سيطرة على �أرا�ض
وت�أ�سي�س دول���ة خ�لاف��ة يف �أرا����ض
متتد على جانبي احل���دود بالعراق
و�سورية.

اتهمت ال�صني الواليات املتحدة
بـ«النفاق واالف��ت�راء» ،رد ًا على
�إثارة وا�شنطن مقا�ضاة بكني حول
ر�سوم ال�صلب اجلمركية وق�ضية
�رسقة امللكية الفكرية .

العفاسي :الكويت
تقدمت بمشروع قانون
عربي لمنع خطاب
الكراهية
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زود جهات خارجية بمعلومات حساسة
المحكمة تؤكد أنه ّ

اإلمارات تسجن جاسوس ًا
بريطاني ًا  31سنة

�أ�صدرت �أم�س حمكمة ا�ستئناف �أبوظبي االحتادية حكم ًا بال�سجن امل�ؤبد على
الربيطاين ماثيو هيدجز� 31 ،سنة ،بعد �إدانته بالتج�س�س على الإم��ارات
وتزويد جهات خارجية مبعلومات �أمنية وا�ستخباراتية ح�سا�سة.
وحكمت املحكمة ب�إبعاده عن البالد بعد تنفيذ احلكم وحتميله كافة نفقات
الق�ضية وم�صادرة كافة امل�ضبوطات من �أجهزة و�أدوات وبحوث ودرا�سات،
ومن حق ا ُ
ملدان الطعن على احلكم �أمام دائرة �أمن الدولة باملحكمة االحتادية
العليا خالل مدة �أق�صاها  30يوم ًا.

المؤبد لـ  74في قضايا «محاولة االنقالب»

أنقرة تطالب أميركا بتسليم غولن
�سلم وزي��ر اخلارجية الرتكي،
مولود �أوغلو ،ال�سلطات الأمريكية
قائمة ب�أ�سماء � 84شخ�صا ،بينهم
رج��ل ال��دي��ن ،فتح الله غولن،
ال���ذي تتهمه �أن��ق��رة بالوقوف
وراء حماولة االنقالب الفا�شلة،
لإعادتهم �إلى تركيا.
و�أ�صدر الق�ضاء الرتكي �أم�س �أحكاما

بال�سجن امل�شدد مدى احلياة على
� 74شخ�صا بتهمة التورط يف حماولة
االنقالب الفا�شلة التي �شهدتها �أنقرة
منت�صف �صيف عام .2016
و�أ�شارت وكالة «الأنا�ضول» �إلى
�أن الأحكام �صدرت بتهمة «حماولة
ن�����س��ف ال��ن��ظ��ام ال��د���س��ت��وري يف
البالد».

بكين :الشكاوى األميركية ضدنا
في منظمة التجارة العالمية ...نفاق وافتراء

«الجمرك الجوي» :ال خسائر للبضائع
ص2
خالل السيول

�أع���ل���ن اجل��ي�����ش ال��ع��راق��ي ان���ه قتل
� 15إرهابي ًا من «داع�ش» داخل نفق
خالل عملية تفتي�ش يف حمافظة �صالح
الدين التي تقع يف ال�شمال.
وحلقت الهزمية ب��الإره��اب��ي�ين فيما
يوا�صل اجلي�ش ن�صب كمائن وتنفيذ
عمليات مت�شيط.
وقال العميد يحيى ر�سول الناطق با�سم
مركز الإعالم الأمني بقيادة العمليات
امل�شرتكة �إن ق���وات الأم���ن �أكملت
�صفحة تفتي�ش من خملفات ع�صابات

المبعوث األممي وصل إلى اليمن ضمن مساعيه لمفاوضات السالم

ويف اجتماع عقدته منظمة التجارة
العاملية �أم�س قال ممثل ال�صني �إن
البيان ال�صادر عن الواليات املتحدة
«تفوح منه رائحة النفاق».
ور�ضخ جهاز ت�سوية النزاعات

مبنظمة التجارة العاملية ،تلبية
لطلب م��ن ال��والي��ات املتحدة،
لقبول قرار بت�شكيل جلنة للف�صل
يف النزاع بني وا�شنطن وبكني حول
حماية امللكية الفكرية.

الرقم القياسي
ألسعار المنتجين
في الكويت ارتفع
%39.4
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راماجندران :تطوير
الشراكة بين
«الصناعة» و«إيكويت»
لضمان تطوير القطاع
الصناعي

اقتصاد 8

األسد :السوريون عازمون على إعادة البناء
�شدد الرئي�س ال�سوري ب�شار الأ�سد
على العزم على انهاء احل��رب يف
�سورية ,وقال الأ�سد لدى ا�ستقباله
�أم�س بطريرك ال�رسيان الكاثوليك
مار �أغناطيو�س يو�سف الثالث يونان
والوفد املرافق له �إن ال�سوريني
لديهم العزمية على �إن��ه��اء هذه
احلرب و�إعادة بناء بلدهم.
و�أ�شار �إلى الدور الهام الذي ميكن �أن
يلعبه كل حمب حقيقي لل�سوريني يف
مرحلة التعايف من احلرب و�آثارها.
و�شكر الرئي�س ال�سوري البطريرك
يونان على موقفه الداعم لل�شعب
ال�سوري يف مواجهة الإرهاب.

منتخبنا الوطني
للرماية يواصل
إنجازاته في البطولة
العربية

رياضة 19
• الرئي�س ب�شار الأ�سد لدى ا�ستقبال بطريرك ال�رسيان الكاثوليك والوفد املرافق

