غري خم�ص�ص للبيع

أمثال

نحن جنر�ؤ على الكالم

لعبتكم صارت
مكشوفة !

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

«المرتزقة» بدأوا ببث

الجمعة

اإلشاعات للتأثير

على األجواء العامة.
العدد ()3564

 23نوفمبر  20 - 2018صفحة  100 -فلس

الرومي :الجهات المعنية مستعدة و«الطيران المدني» :توقعات بحدوث سيول في بعض المناطق

«األشغال»« ...تح ّزمت» لألمطار
• «الداخلية» :مستعدون لكل البالغات ...ووزير الصحة أصدر تعليماته لتفعيل خطة الطوارئ

كتب حم�سن الهيلم و�أحمد يون�س:

يف ظ��ل «الأج����واء امل��اط��رة القادمة»
حت��رك��ت �أج���ه���زة ال���دول���ة ميداني ًا
وعلى �أك�ثر من �صعيد ،ملواجهة كل
االحتماالت.
ورب��ط��ت وزارة الأ���ش��غ��ال «احل���زام»
ملواجهة كل االحتماالت� ،إذ اطلع وزير
الأ�شغال العامة وزير الدولة ل�ش�ؤون
البلدية ح�سام ال��روم��ي �أم�����س على
ا�ستعدادات اللجنة التن�سيقية لطوارئ
الأمطار وال�سيول.
وق��ال الرومي �إن ا�ستعدادات اجلهات
املعنية تتم على الوجه الأكمل حت�سبا
للأمطار املتوقع هطولها اليوم وت�ستمر
حتى الأحد املقبل على فرتات متقطعة.
�إلى ذلك �أفادت م�صادر �أمنية ب�أن وزارة
الداخلية رفعت ا�ستعداداتها ملواجهة

موجة الأمطار املتوقعة ،م�ؤكدة �أنها
على �أمت اال�ستعداد لتلبية ن��داءات
امل�ساعدة ،وم�ستعدة لكل البالغات يف
خمتلف الأحوال.
و�أ�صدر وزير ال�صحة د.با�سل ال�صباح
تعليمات باال�ستعداد لتفعيل خطة
الطوارئ وذلك خالل االجتماع الطارئ
املنعقد ام�����س م��ع ق��ي��ادات ال���وزارة
م��ن اج��ل ال��وق��وف على اال�ستعدادات
والتجهيزات.
وم��ن جانبها قالت الإدارة العامة
للطريان امل��دين� ،إن �آخ��ر التوقعات
خلرائط الطق�س ت�شري �إلى ت�أثر البالد
بحالة من عدم اﻻ�ستقرار يف الأحوال
اجلوية ،م�ضيفة «ت�ستمر فر�ص الأمطار
املتو�سطة �إلى الغزيرة ،قد ت�ؤدي الى
تراكم املياه وحدوث �سيول على بع�ض
املناطق.

محليات 3

الحمود تفقد استعدادات مطار الكويت
• ال�شيخ �سلمان
احلمود

آمر القوة الجوية:
االرتقاء بقدرات الجيش
ألعلى مستويات
الجهوزية

قام رئي�س الإدارة العامة للطريان املدين ال�شيخ �سلمان احلمود،
�أم�س ،بزيارة تفقدية ملطار الكويت الدويل ،وذلك للوقوف
على �آخر اال�ستعدادات حت�سبا لهطول الأمطار املتوقعة.

عيسى رمضان :الكميات معتدلة إلى غزيرة
• عي�سى رم�ضان

ك�شف خبري «الأر�صاد» عي�سى رم�ضان ان البالد ت�شهد خالل
الأيام الثالثة املقبلة طق�س ًا غري م�ستقر ،م�ؤكد ًا �أن الأمطار
تبد�أ من �صباح اليوم اجلمعة وت�ستمر بكميات معتدلة �إلى
غزيرة �أحياناً ،حتى �صباح يوم الأحد املقبل.

محليات 4
• وزير الأ�شغال ح�سام الرومي �أثناء جولة تفقدية �أم�س

نسبة الكويت منها  7مليارات بزيادة  %7عن السنة الماضية

المحكمة اإلسرائيلية
تسمح بتهجير
الفلسطينيين

 57مليار دوالر تحويالت الوافدين
العاملين في الخليج

�أعطت املحكمة العليا الإ�رسائيلية
ال�ضوء الأخ�رض لأكرب عملية تطهري
عرقي يف مدينة القد�س ال�رشقية
املحتلة منذ العام  ،1967حيث
رف�ضت املحكمة العليا االلتما�س
ال��ذي قدمه �سكان بلدة �سلوان،
جنوبي امل�سجد الأق�صى ،و�سمحت
ملنظمة «عطريت كوهنيم» اليمينية
اال�ستيطانية مبوا�صلة طرد 700
فل�سطيني من البلدة.
وق��ال مدير دائ��رة اخل��رائ��ط يف
جمعية ال��درا���س��ات العربية يف
القد�س خليل التفكجي «�إذا مت
تنفيذ هذا القرار ف�إنها �ستكون
واح��دة من �أكرب عمليات التطهري
العرقي يف مدينة القد�س ال�رشقية
منذ االحتالل عام .»1967

مصر :مقتل  12إرهابي ًا

قالت تقارير �إخ��ب��اري��ة �إن 12
م�سلح ًا «من العنا�رص الإرهابية»
لقوا حتفهم يف تبادل �إطالق النار
مع قوات الأمن «يف �رضبة �أمنية
مزدوجة» مبحافظة �شمال �سيناء
الواقعة �شمال �رشق م�رص.
و�أو�ضحت وكالة �أنباء ال�رشق
الأو�سط �أن قوات الأمن ا�ستهدفت
جم��م��وع��ة ر���ص��د ق��ط��اع الأم���ن
الوطني التابع ل��وزارة الداخلية
امل�رصية تواجدها ب�أحد الأماكن
املهجورة بدائرة ق�سم �رشطة ثالث
العري�ش ،وتبادلت معها �إطالق
النار ما �أ�سفر عن م�رصع �سبعة
من عنا�رص تلك املجموعة.

• حتويالت الوافدين ...يف ازدياد

بلغت حتويالت الوافدين بدول
اخلليج با�ستثناء �سلطنة ُعمان
لعدم توافر بيانات حديثة ،نحو
 57.71مليار دوالر خالل الن�صف
الأول من العام  ،2018مقارنة
بـ 55.05مليار دوالر خالل الن�صف
الأول من العام املا�ضي.

ورغم توجه الكويت لفر�ض ر�سوم
ع��ل��ى حت��وي�لات ال��ع��ام��ل�ين �إل��ى
اخلارج� ،إال �أن حتويالت العاملني
بالكويت للخارج ارتفعت خالل
الن�صف الأول من العام احلايل
بن�سبة  %7.2على �أ�سا�س �سنوي،
لتحتل املرتبة الثالثة بني دول

اخلليج بعد الإمارات وال�سعودية.
وبلغت قيمة حتويالت العاملني يف
الكويت خالل الأ�شهر ال�ستة الأولى
من العام احل��ايل  7.31مليارات
دوالر ،مقابل  6.82مليارات دوالر
حت��وي�لات ال��ف�ترة املماثلة من
.2017

المستشارة األلمانية :الوقت مازال مبكراً للحديث عن «اتفاق»

بريطانيا متفائلة في معركة
«البريكسيت» الحاسمة
ت��خ��ي��م �أج�����واء م��ن ال��ت��ف��ا�ؤل
على بريطانيا ،للخروج من
االحتاد الأوروب��ي رغم الأجواء
«امل��ت�����ش��ائ��م��ة» م���ن احتمال
مواجهة �صعوبات �أم��ام اتفاق
«بريك�سيت».
و�أع���رب���ت رئ��ي�����س��ة ال�����وزراء
الربيطانية ترييزا ماي �أم�س عن
ثقتها باعتماد املجل�س الأوروبي
م�سودة اتفاق خ��روج اململكة
املتحدة من الكتلة الأوروبية
خالل اجتماعه اخلا�ص املزمع
عقده الأحد املقبل.
و�أكدت ماي �أن املحادثات التي
�أجرتها يف بروك�سل مع رئي�س

املفو�ضية الأوروبية جون كلود
يونكر «حققت تقدما �إيجابيا
يبعث على التفا�ؤل».
واو�ضحت �أن اجلانبني تو�صال
�أخ��ي�را ال���ى �صيغة ر�سمية
ل�ل�إع�لان ال�سيا�سي خل��روج
اململكة املتحدة من االحت��اد
الأوروبي وا�صفة �إياه ب�أنه «يعد
مبثابة ديباجة لالتفاق النهائي
مب��ا يت�ضمنه م��ن تفا�صيل
العالقة امل�ستقبلية بني لندن
وبروك�سل».
فيما ذكرت املفو�ضية الأوروبية
ان���ه ج���رى �إح�����راز ت��ق��دم يف
مفاو�ضات خروج بريطانيا من

الخالد :نسعى لتعزيز
التغيير اإليجابي
في أفريقيا

الكتلة االوروبية.
�أما امل�ست�شارة الأملانية اجنيال
مريكل فقالت �أم�س ان احلديث
عن اتفاق نهائي ب�ش�أن ان�سحاب
اململكة املتحدة من االحت��اد
االوروب���ي «بريك�سيت» ما زال
مبكرا ،مبينة ان االتفاق يحتاج
لإجراء مزيد من امل�شاورات.
و�أ���ض��اف��ت م�يرك��ل يف م�ؤمتر
�صحايف يف برلني�« :صحيح اننا
قمنا يف الأيام الأخرية بخطوة
ال��ى الأم����ام ول��ك��ن املو�ضوع
يحتاج بكل ت�أكيد ملزيد من
املناق�شات ال�سيما يف بريطانيا
نف�سها».

اإلمارات تعود إلى دمشق
 ...من البوابة التجارية

باتت �إعادة العالقات الدبلوما�سية بني �سورية والإم��ارات قاب قو�سني
ح�سبما ت�ؤكده م�صادر عربية مقربة من الطرفني بجنيف� ،إذ بد�أ النقا�ش
بني الدولتني على تفعيل العالقات التجارية كمرحلة �أولى.
ويتوقع تفعيل هذه العالقات على امل�ستوى التجاري مطلع العام املقبل،
على �أن ميهد ذلك لعودة �شاملة للعالقات بني البلدين يف وقت قريب.
وقد انطلقت املفاو�ضات بني الطرفني ال�سوري والإماراتي منذ عدة �أ�سابيع،
والتي ي�شارك فيها دبلوما�سيون �سوريون متواجدون يف الإمارات� ،أثمرت
عودة الدفء بني البلدين ،ونتائجها املبا�رشة �إيفاد الإمارات فريقا �إلى
دم�شق من �أجل �إعادة ت�أهيل مقر البعثة الإماراتية يف العا�صمة ال�سورية.
وت�ؤكد ت�رصيحات دم�شق على م�ساعي الإمارات لإعادة فتح �سفارتها يف
�سورية لكنها تتفادى الإعالن عن هذه اخلطوة وترتك املهمة للإمارات.
وقال نائب وزير اخلارجية ال�سوري في�صل املقداد �إن «قرار �إعادة فتح
ال�سفارة يخ�ص الإمارات وهي دولة ذات �سيادة ،ومن حقها �أن تعلن وتذيع
هذا اخلرب بنف�سها».

«الصحة» %15 :معدل
انتشار السكري
في الكويت

محليات 2

«الخارجية الروسية» تأسف لحملة التضليل
األميركية خالل انتخابات اإلنتربول
و�أو����ض���ح���ت �أن���ه
ع�برت املتحدثة
يف ظ����ل احل��م��ل��ة
الر�سمية با�سم
امل����ن����اه���������ض����ة
وزارة اخلارجية
لرو�سيا ،ابتعدت
الرو�سية ماريا
وا����ش���ن���ط���ن حتى
زاخ���اروف���ا عن
ع��������ن ن���ه���ج���ه���ا
�أ���س��ف��ه��ا لإط�ل�اق
امل��ب��دئ��ي املتمثل
الواليات املتحدة
يف ع���دم الك�شف
حملة ت�ضليل �أثناء
ع���ن التف�ضيالت
انتخابات رئي�س
يف االن��ت��خ��اب��ات
الإنرتبول.
مل��ن��ظ��م��ة دول���ي���ة
أ�������ض������اف������ت
و�
• ماريا زاخاروفا
وت��دخ��ل��ت وزارة
زاخاروفا خالل
م�ؤمتر �صحايف �أم�س« :تزامنت اخلارجية عالنية مبنع انتخاب
فرتة ما قبل االنتخابات بحملة املمثل الرو�سي ،م�شرية �إلى �أن
غ�ي�ر م�����س��ب��وق��ة م���ن الت�ضليل هناك تدخال فادحا يف ال�ش�ؤون
وال�ضغوط والت�شهري ،و�أطلقت ال��داخ��ل��ي��ة للمنظمة ال��دول��ي��ة،
هذه احلملة للأ�سف مببادرة من م�ؤكدة �أن مو�سكو تعترب مثل هذه
الواليات املتحدة �ضد املر�شح الأفعال غري مقبولة وت�رض بهيبة
وم�صداقية الإنرتبول.
الرو�سي».

أسعار البترول وصلت
ألدنى مستوياتها
منذ أكثر من عام

االقتصاد 7

نأمل أن تساهم الشركات الصينية في تنفيذها

مؤسسة البترول 100 :مليار دوالر
للخطة التوسعية

• ترييزا ماي كما بدت �أم�س

�أعلن الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
البرتول نزار العد�ساين ان عدد
امل�شاريع امل�ستقبلية يف قطاع
النفط والغاز للم�ؤ�س�سة كبري
�ضمن ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة
 2040و«ن���أم��ل يف ان ت�شارك
وت�ساهم ال�رشكات ال�صينية يف
تنفيذها».
و�أك���د العد�ساين يف كلمته يف
اجلل�سة احل��واري��ة لـ«منتدى
اال�ستثمار الكويتي ال�صيني الأول»
�أن ا�سرتاتيجية م�ؤ�س�سة البرتول
 2040من �ش�أنها ان ت�صنع الكثري
من الفر�ص اال�ستثمارية لل�رشكات

العاملية ال�سيما ال�صينية منها,
مبينا ان امل�ؤ�س�سة تنظر الى
ال�صني ك�رشيك مهم يف امل�شاريع
التنموية امل�ستقبلية.
وا�ستعر�ض ،خطط امل�ؤ�س�سة
من ال�سنة املالية 2019/2018
حتى  ,2023/2022مو�ضحا ان
ح�صة م�شاريع البحث والتنقيب
وتطوير احلقول قد ت�ستحوذ على
ن�سبة  %61من االنفاق الر�أ�سمايل
خلم�سة اع��وام مقبلة ،واو�ضح
ان امل�ؤ�س�سة تخطط لإنفاق
 100مليار دوالر لتنفيذ خطتها
التو�سعية.

أتلتيكو مدريد
يواجه برشلونة غداً
بتشكيلة نارية
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