غري خم�ص�ص للبيع

أمثال

نحن جنر�ؤ على الكالم

يقولون

يومية كويتية عربية �شاملة

بو أحمد :راعي أغنام تأذى من الذئب الذي كان

يفترس كل أسبوع نعجة ،فنصحه ابنه األصغر:

من عاشر الذيب

ِ
فلنأت بكالب مدربة تحمي القطيع وتخلصنا من

الجمعة

يتحمل مخاليبه

الذئب ،فقال والد الراعي :ستلتف الكالب وتأخذ

خرف،
القطيع كامالً ،فضحك الراعي وقال :كبيرنا ّ
فأوكل المهمة البنه :آت لنا بالكالب وفع ً
ال أتت

العدد ()3860

الكالب وقضت على الذئب وأصبحت تحتاج غذاء

 20سبتمبر  20 - 2019صفحة  100 -فلس

 10نعاج يومياً.

الجيش اللبناني عرض طائرتين ُمسيرتين إسرائيليتين

طائرة أميركية ُمسيرة قتلت  30مدني ًا أفغاني ًا
نقلت وكالة «رويرتز» عن م�س�ؤولني
قولهم �إن الغارة اجلوية التي �أودت
ب�أرواح  30مدني ًا على الأقل يف والية
ننكرهار �رشق �أفغان�ستان مل تنفذ
من قبل اجلي�ش الأفغاين ،بل بطائرة
م�سرية �أمريكية.
وذكرت الوكالة ان املتحدث با�سم
القوات االمريكية يف �أفغان�ستان،
�سوين ليغيت� ،أك��د تنفيذ اجلي�ش
الأمريكي غارة بوا�سطة طائرة م�سرية
�ضد الإرهابيني يف تلك الوالية،
م�ضيف ًا :نحن على دراية ب�ش�أن مزاعم
عن �سقوط قتلى بني املدنيني ونعمل
م��ع امل�����س��ؤول�ين املحليني بغية
الوقوف على احلقائق.
ويف وقت �سابق �أعلن جمل�س الوالية
�أن الغارة التي نفذت الليلة املا�ضية
على منطقة خوكياين طالت جمموعة
من العمال ،وهم كانوا ي�سرتيحون
بعد قطف مك�رسات ال�صنوبر ،ما
�أدى الى مقتل  30منهم و�إ�صابة 45
�آخرين على الأقل.
من جهة �أخرى عر�ضت وزارة الدفاع
م�سية
اللبنانية �أم�����س ط��ائ��رة
رّ
وحطام طائرة �أخرى اتهمت ا�رسائيل
ب�إر�سالهما و�سقطتا ال�شهر املا�ضي
يف ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت،
معقل حزب الله ،و�أثارتا توتر ًا بني
الطرفني.
وقال وزير الدفاع اليا�س �أبو �صعب
�إن ال��ط��ائ��رت�ين مت��ث�لان «�صناعة

«الصحة» :جاهزون للتعامل مع أي طارئ

الحرس الوطني :أقصى درجات اليقظة
لتأمين المنشآت النفطية
كتب حم�سن الهيلم و�صالح الدهام:

امل�سرية
• �آثار الق�صف ...ويف الإطار الطائرة الأمريكية
ّ

ع�سكرية متطورة» ،ولي�ستا جمرد
طائرتي ا�ستطالع ،مو�ضح ًا �أنه «لأول
م�سية حمملة
مرة حتلق طائرات
رّ
مبتفجرات ف��وق املطار وتعر�ض
الطريان املدين للخطر وتنفجر يف
�شوارع �ضاحية بريوت».
ويف � 25أغ�سط�س ،اتهمت ال�سلطات
اللبنانية وح��زب الله ،ا�رسائيل

م�سيتني
ب�شن هجوم عرب طائرتني
رّ
على ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت،
�سقطت �إحداهما وانفجرت الثانية
ق��رب امل��رك��ز االع�لام��ي للحزب،
ومل ي�صدر �أي تعليق من اجلانب
الإ�رسائيلي.
و�أع��ل��ن ح��زب ال��ل��ه ال���ذي احتفظ
بالطائرتني قبل ت�سليمهما الى

ترامب :عالقتنا مع إسرائيل وليست معه

األحزاب اإلسرائيلية لـ«نتنياهو» :سنقبل بك
وزيراً ما لم تكن عليك تهم جنائية!

ومناورة جلر �إ�رسائيل النتخابات ثالثة.
مل يعلق بيني جانت�س ،زعيم ح��زب «�أزرق �أبي�ض»
الإ�رسائيلي املعار�ض ،على دع��وة رئي�س ال��وزراء
من جانب �آخر ن�أى الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
بنيامني نتنياهو له باالن�ضمام �إلى حكومة وحدة ،غري
بنف�سه عن حليفه ال�سيا�سي القدمي رئي�س ال��وزراء
�أن م�س�ؤولني يف حزب «�أزرق �أبي�ض» �سخروا من هذه
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو الذي ف�شل حزبه «الليكود»
الدعوة ،وقال م�س�ؤول كبري يف حزب «�أزرق �أبي�ض»:
يف الفوز بانتخابات الكني�ست ،ح�سب نتائجها الأولية.
«يجب على نتنياهو �أن ي�ستيقظ ويعرتف بنتائج
واتخذ ترامب ،يف ت�رصيحات �أدلى بها لل�صحافيني،
االنتخابات ،لقد قرر �شعب �إ�رسائيل �أن حزبنا هو من
عول على عالقاته
موقف ًا متحفظ ًا �إزاء نتنياهو الذي ّ
�سيقود احلكومة املقبلة».
ال�شخ�صية مع �سيد البيت الأبي�ض يف حملته االنتخابية
امل�����س ��ؤول نف�سه حت��دث للقناة الـ 13الإخبارية
الأخ�يرة ،وامتنع عن �إب��داء �أي دعم �أو ترحيب جتاه
الإ�رسائيلية قائالً« :ال ن�ستبعد �أن يكون نتنياهو �شخ�صي ًا
رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي املنتهية واليته.
وزي��ر ًا يف حكومة ير�أ�سها جانت�س �إذا مل يتم توجيه
وذك��ر ترامب �أن��ه مل يجر بعد انتخابات الكني�ست
الئحة اتهام �ضده».
ات�����ص��االت م��ع نتنياهو ،وق��ل��ل م��ن �أهمية الأخ�ير
وينظر امل�ست�شار القانوين للحكومة الإ�رسائيلية
بالن�سبة للتحالف بني وا�شنطن وتل �أبيب
يف توجيه الئحة اتهام �ضد نتنياهو ب�شبهة
قائالً :عالقتنا مع �إ�رسائيل و�سنتابع
الف�ساد بعد تو�صية من ال�رشطة
ما �سي�أتي.
التي حققت لأ�شهر معه وخل�صت
ور�أى �سفري ال��والي��ات املتحدة
�إل���ى وج���ود ق��رائ��ن بتلقيه
ال�سابق لدى �إ�رسائيل ،دان
الر�شوة وخيانة الثقة .
�شابريو يف ت�رصيحات
واعترب امل�س�ؤول يف حزب
ترامب م ��ؤ��شر ًا على
«�أزرق �أب��ي�����ض» ،ال���ذي مل
ان��ه ي�شعر ب�ضعف
ي��ك�����ش��ف ع���ن هويته،
وينوي
نتنياهو
�أن دع���وة نتنياهو
الن�أي بالنف�س عنه،
ه��ي مبثابة رف�ض
كي ال تكون لديه �أي
ل�ل��إق���رار بالف�شل
�صلة بـ«اخلا�رس».
• نتنياهو وبيني جانت�س

بومبيو :أفضل المنظومات الدفاعية ُتخترق أحيان ًا

روسيا« :الباتريوت األميركية» فشلت
في صد الهجمات على «أرامكو»
�أعلنت وزارة الدفاع الرو�سية �أم�س �أن نظام الدفاع اجلوي يف
اململكة العربية ال�سعودية الذي ي�شمل  88منظومة «باتريوت»
اخرتقته ع�رشات الطائرات بدون طيار و�صواريخ جمنحة.
وقال م�صدر رفيع يف الوزارة �إن منظومتي الدفاع ال�صاروخي
«باتريوت» و«�أيجي�س» ال تتطابقان واملوا�صفات الفنية
املعلنة ،وغري جاهزتني ل�صد هجوم جوي �شامل.
و�أو�ضح �أن منظومة الدفاع اجلوي الأمريكية يف ال�سعودية مل
تتمكن من �صد الهجمات على املن�ش�آت النفطية ب�سبب �ضعف
الكفاءة.

و�أ�شار امل�صدر ذاته �إلى �أن  3مدمرات �أمريكية مزودة ب�أنظمة
دفاع جوي متمركزة يف اخلليج.
وقال امل�صدر« :ال ميكن قبول تربير وزير اخلارجية الأمريكي
ب�أنه «يف بع�ض الأحيان �أنظمة الدفاع اجلوي حول العامل تظهر
نتيجة متناق�ضة»� ،إال �إذا كنا نتحدث عن منظومة باتريوت
واحدة تغطي موقعا يتعر�ض لهجوم».
وك��ان وزي��ر اخلارجية الأم�يرك��ي مايك بومبيو قد �أك��د ان
اف�ضل املنظومات الدفاعية يف العامل تخرتق احيان ًا يف �صد
الهجمات ال�صاروخية.

اجل��ي�����ش� ،أن حتقيقاته �أظهرت
انهما كانتا حمملتني باملتفجرات،
ورد با�ستهدافه مطلع �سبتمرب �آلية
ّ
ع�سكرية �إ�رسائيلية ،فيما قالت
�إ�رسائيل �إن �صواريخ طالت قاعدة
ع�سكرية تابعة لها قرب احلدود،
وردت ب�إطالق ع�رشات القذائف على
قرى حدودية لبنانية.

• جانب من املواجهات

محليات 2

المنيخ :ضرورة تحقيق
متطلبات المصالحة
واستدامة السالم
في جنوب السودان

محليات 3

السعودية لمجلس األمن :سنتخذ إجراءات الرد على هجوم «أرامكو»

مقتل قائد قوات التحالف السعودي في حضرموت
«الهندسة» و«العلوم»
تتزينان في عرس
الجامعة الديمقراطي
• القائد بندر العتيبي
ُقتل قائد ق��وات التحالف ال�سعودي يف
حمافظة ح�رضموت� ،رشقي اليمن كما
قتل معه �أربعة جنود �آخ���رون ،بينهم
اث��ن��ان ���س��ع��ودي��ان ،يف عملية و�صفت
بـ«الغام�ضة» ،اال ان م�صادر ع�سكرية
حكومية تابعة للرئي�س اليمني يف املنفى
عبدربه هادي قالت ان �أ�صابع االتهام
يف ارتكابها ت�شري ال��ى عنا�رص مينية
انف�صالية مدعومة من قوات م�شاركة يف
حرب اليمن يف اطار قوات التحالف.
وق��ال م�صدر ع�سكري �إن «�أي��ادي الغدر
ق��ام��ت باغتيال ق��ائ��د ق���وات التحالف
يف حمافظة ح�رضموت العميد الركن

الذهب ارتفع إلى

 1495.36دوالراً لألوقية

ارت��ف��ع��ت �أ���س��ع��ار ال��ذه��ب �إل��ى
 1495.36دوالر ًا للأوقية مع توخي
امل�ستثمرين احل��ذر يف ظل عدم
و�ضوح م�سار ال�سيا�سة النقدية
ملجل�س االح��ت��ي��اط��ي االحت���ادي
«البنك املركزي الأمريكي» ،الذي
�سبق وخف�ض �أ�سعار الفائدة للمرة
الثانية هذا العام مبوافقة �سبعة
�أع�ضاء ورف�ض ثالثة يف ت�صويت
�أجري �أول من �أم�س ،لكنه ا�ستبعد
م��زي��د ًا م��ن التخفي�ضات يف ظل
ا�ستمرار قوة �سوق العمل ،ويقلل
خف�ض �أ�سعار الفائدة كلفة الفر�صة
البديلة حلائزي الذهب الذي ال يدر
عائد ًا ،وي�ؤثر �سلب ًا على الدوالر.

قوات االحتالل اعتقلت  22فلسطيني ًا في الضفة الغربية

قالت م�صادر فل�سطينية ان قوات االحتالل الإ�رسائيلي �شنت
حملة اعتقاالت وا�سعة يف ال�ضفة الغربية �شملت  22فل�سطيني ًا
يف حمافظات خمتلفة ،وقال نادي الأ�سري الفل�سطيني يف بيان
�صحايف �إن قوات االحتالل اعتقلت �ستة فل�سطينيني من جنني
وخم�سة من بلدة كفر نعمة ق�ضاء رام الله �إ�ضافة الى �أربعة
�آخرين من حمافظة قلقيلية.
و�أ�ضاف النادي ان جي�ش االحتالل اعتقل ثالثة �أطفال من بلدة
�أبودي�س �رشق القد�س �إ�ضافة الى �أربعة �آخرين من القد�س
ونابل�س.
وعلى �صعيد مت�صل �أ�صيب خم�سة �شبان فل�سطينيني بالر�صا�ص
املعدين خالل مواجهات مع قوات االحتالل الإ�رسائيلي يف
مدينة رام الله .وقال م�سعفون �إن خم�سة �شبان �أ�صيبوا
بالر�صا�ص املعدين ومت نقلهم الى امل�ست�شفى ،وكانت قوات
االحتالل الإ�رسائيلي اقتحمت رام الله ودهمت مقر «النقابة
العامة للعاملني يف قطاع اخلدمات» باملدينة وا�ستولت
على �أجهزة احلا�سوب وحطمت حمتويات املقر.
وقالت اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�سطني �إن قوات خا�صة
�إ�رسائيلية من جي�ش االحتالل اقتحمت مكتبها و�سط املدينة
ودمرت حمتوياته.

�أكد احلر�س الوطني �أم�س اهتمام القيادة العليا للحر�س بالتزام اق�صى
درجات اليقظة لت�أمني املن�ش�آت النفطية يف البالد.
و�أ�شار «احلر�س» يف بيان له عرب ح�سابه يف موقع التوا�صل االجتماعي
«ان�ستغرام» الى قيام وكيل احلر�س الوطني الفريق الركن مهند�س
ها�شم الرفاعي يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق ع�صام النهام
واملدير العام لالدارة العامة لالطفاء الفريق خالد املكراد بزيارة
تفقدية الى م�صفاة الأحمدي وعدد من املن�ش�آت النفطية.
وذكر �أن الفريق الرفاعي تفقد قوات احلر�س الوطني واال�ستعدادات
واالجراءات التي يقومون بها حلماية وت�أمني املن�ش�آت النفطية يف
املنطقة الو�سطى التي يتولى احلر�س الوطني م�س�ؤولية حمايتها.
و�أكد اهتمام القيادة العليا ممثلة برئي�س احلر�س الوطني �سمو ال�شيخ
�سامل العلي ونائب رئي�س احلر�س الوطني ال�شيخ م�شعل الأحمد
بالتزام �أق�صى درجات اليقظة و�إحكام ال�سيطرة لت�أمني املن�ش�آت
النفطية لأهميتها.
من جانبها �أك��دت وزارة ال�صحة ا�ستعدادها التام للتعامل مع �أي
حدث طارئ ،انطالق ًا من طبيعة عمل الوزارة التي ت�ستلزم اال�ستعداد
واتخاذ كافة االجراءات والتدابري االحرتازية دوم ًا حت�سب ًا لأي طارئ،
مبينة ان اخلطط املعدة تت�ضمن بطبيعة احلال اتخاذ كافة التدابري
االحرتازية ملواجهة �أي طارئ جلهة �آلية و�ساعات العمل يف خمتلف
مرافق ال��وزارة من م�ست�شفيات عامة وتخ�ص�صية ومراكز للرعاية
االولية وقطاعات الطوارئ الطبية وامل�ستودعات الطبية وبنك الدم
وال�ش�ؤون الهند�سية.

الساير :مستشفى
الهالل األحمر بشمال
لبنان يوفر العالج
لـ  19ألف مريض

•  ...ومع عدد من اجلنود
تتعامل مع ما و�صفته بـ«هجوم �إرهابي
بندر العتيبي ،والذي ا�ست�شهد معه �أربعة
منظم» على من�ش�أتني ل�رشكة «�أرامكو»،
جنود �آخ���رون ،بالإ�ضافة ال��ى ا�صابة
و�ستتخذ �إج����راءات ال��رد ال�لازم��ة وفق
�أكرث من  10ع�سكريني �آخرين» ،مو�ضحا
القانون الدويل.
�أن عملية اغتيال امل�س�ؤول ال�سعودي
ووجهت �إح��دى الر�سالتني �إل��ى الأمني
نفذت بوا�سطة عبوات نا�سفة ا�ستهدفت
العام للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش،
العربات الع�سكرية التي كان ي�ستقلها،
والأخرى �إلى رئي�س جمل�س الأمن املندوب
�صباح �أم�س ،يف مدينة �شبام مبحافظة
الرو�سي الدائم ،فا�سيلي نيبينزيا ،و�إلى
ح�رضموت� ،رشقي اليمن ،وه��و ما قد
�أع�ضاء جمل�س الأمن.
يفتح بابا لإع���ادة النظر يف م�شاركة
وقالت الريا�ض يف الر�سالتني« :نتعامل
القوات الإماراتية بالتحالف العربي يف
مع هجوم �إرهابي منظم» ،م�ضيفة �أن «كل
اليمن ،على حد تعبريه.
امل�ؤ�رشات تدل على �أن الأ�سلحة امل�ستخدمة
وكانت ال�سعودية وجهت ر�سالتني �إلى
يف الهجوم على �أرامكو �إيرانية».
جمل�س الأم��ن ال��دويل� ،أك��دت فيهما �أنها

عدد من الدول تخلصت من هيمنة الدوالر على تجارتها الخارجية

أميركا خفضت الفائدة وأجبرت
 4دول عربية على اللحاق بها
ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة خف�ض البنك
املركزي الأمريكي �أ�سعار الفائدة
مب��ق��دار رب��ع نقطة ه��ذا العام،
و�أجرب  4دول عربية على ال�سري يف
االجتاه ذاته� ،إذ قررت تخفي�ض
�سعر ال��ف��ائ��دة ،م��ا ي�شري الى
ارتباط عمالتها بالدوالر الأمريكي
الذي يواجه م�شاكل عدة ،وكما
ي��ؤك��د امل��راق��ب��ون االقت�صاديون
واملحللون املاليون ان عدد ًا من
الدول بد�أت يف التخل�ص من هيمنة
الدوالر على جتارتها اخلارجية،
ومت��ك��ن��ت م��ن ك����سر ���س��ط��وة هذه
ال��ع��م��ل��ة ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام امل���ايل
العاملي وذل��ك ب�سبب احل��روب
التجارية التي تخو�ضها الواليات
املتحدة وعقوباتها االقت�صادية

التي �أ�ضحت كابو�س ًا لأك�ثر من
ُع�رش دول العامل ويف مقدمتها
ال�صني ورو�سيا وتركيا واالحتاد
الأوروبي.
وكانت �أربعة بنوك مركزية عربية
وه��ي البنك امل��رك��زي ال�سعودي
والإم���ارات���ي وال��ق��ط��ري والأردين
�سارعت �إلى خف�ض فوري على �أ�سعار
الفائدة بن�سبة  ،%0.25يف �أعقاب
ق��رار جمل�س االحتياطي الفيدرايل
«البنك املركزي الأمريكي».
وق��رر جمل�س االحتياطي االحتادي
«ال��ف��ي��درايل الأم�ي�رك���ي» ،م�ساء
�أول م��ن �أم�������س ،خف�ض �أ�سعار
ال��ف��ائ��دة ب��رب��ع نقطة مئوية �إلى
ن��ط��اق  ،%2 - 1.75مقارنة مع
.%2.25-2

محليات 4

الفاضل :ارتفاع نسبة
استهالك الطاقة خالل
آخر  6سنوات

محليات 5

الكويت تنضم لمؤشر
ستاندرد آند بورز
 ...االثنين المقبل

اقتصاد 6

وفاة الرئيس التونسي األسبق
زين العابدين بن علي
ف��ارق الرئي�س التون�سي الأ�سبق زين
العابدين بن علي احلياة ،بعد رحلة
�سيا�سية طويلة انتهت بالإطاحة
بحكمه.
و�أكد حمامي الرئي�س التون�سي الأ�سبق
زي��ن العابدين ب��ن علي ,وف��ات��ه يف
ال�سعودية عن عمر ناهز  83عاماً ,وقال
املحامي منري بن �صاحلة ان جثمان
بن علي �سيوارى الرثي يف ال�سعودية
ولي�س يف تون�س.
وك���ان ب��ن �صاحلة ق��د اع��ل��ن اجلمعة
املا�ضية ان بن علي نقل �إلى م�ست�شفى
يف ال�سعودية بعد ت��ده��ور حالته
ال�صحية.

اللجنة األولمبية تحت
شعار التطوير والتأهيل

رياضة 16
• زين العابدين بن علي

