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كيلوغرامًا  127 ويزن  آسيوية  دولة  من  قادم  جوي  طرد  عبر  لتهريبها  محاولة  إحباط 

100 فلس مزّورة  للمرة األولى.. 

وصــف الرئيس األميركي لعصابة 
ــش له   ــوأ من داع »بــي كا كــا« بأنها أس
دالالت ستنعكس على املنطقة مستقبالً.. 
ما ميارسه الروس والفرس واألميركان 
في سوريا هو مقدمة للتقسيم.. موافقة 
األتراك على املنطقة اآلمنة إلقامة منطقة 
سنية بدل الدولة الكردية العنصرية.. 
مخطط اليجاد دويــالت عرقية تتنازع 
بينها، بينما يتوسع الكيان الصهيوني.. 

تباً ألمة ضحكت من جهلها األمم !!

بني السطور

ضبط رجال املستودعات اجلمركية فى اجلمرك اجلوي 
طردا من دولة آسيوية يحتوي على ألفي دينار من فئة 

100 فلس مزورة.
ووجــه مدير عــام اإلدارة العامة للجمارك بالتحفظ 
العمالت املزورة والتواصل مع األجهزة األمنية واملالية 

في الدولة التخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وجنائية.
وكان رجال املستودعات اجلمركية فى اجلمرك اجلوي 
قد اشتبهوا في محتوى طرد قادم من دولة آسيوية عبر 
احدى شركات الشحن، يزن الطرد نحو 127 كيلوغراما، 
وبفتحه تبني ان محتوياته هي عمالت نقدية معدنية من 
فئة الـ100 فلس املقلدة بشكل يصعب اكتشافه من قبل 

غير املختصني.
اجلدير أن القضية تعد األولــى من نوعها، من حيث 
تهريب وضخ عملة نقدية معدنية من فئة الـ100 فلس الى 

السوق احمللي.

حركة  على  قيودًا  تفرض  واشنطن 
الدبلوماسيني الصينيني
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إل����ى  ت���س���ع���ى  ال����ك����وي����ت  ال�����ف�����اض�����ل: 
امل�����ي�����اه  إس�����ت�����رات�����ي�����ج�����ي�����ات  ت�����ط�����وي�����ر 

عليها واحملافظة 

3

 51 ل���ل���م���رت���ب���ة  ت���ت���راج���ع  ال���ك���وي���ت 
ال���ع���ام���ات  أق�������وى  ب���ق���ائ���م���ة  ع����امل����ي����ًا 

ية ر لتجا ا

أوملبية   أكادميية  إلنشاء  تعاون  وقطر..  الكويت 
 وقعت اللجنة االوملبية الكويتية 
مع نظيرتها القطرية ومؤسسة سباير 
للتفوق الرياضي مذكرة تفاهم النشاء 
اكــادميــيــة ريــاضــيــة اوملــبــيــة متعددة 

االلعاب في الكويت.
ووقع االتفاقية من اجلانب الكويتي 
رئيس اللجنة االوملبية الكويتية الشيخ 
فهد ناصر صباح االحمد ومــن جانب 
قطر رئيس اللجنة االوملبية القطرية 
الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني ورئيس 

مؤسسة سباير هالل الكواري.
وتشمل مذكرة التفاهم بني اجلانبني 
انــشــاء مركز اوملــبــي للطب الرياضي 
فــي الكويت يضم تخصصات الطب 
الرياضي والعلوم واالبحاث السيما 
الــتــشــخــيــص واجلـــراحـــات الدقيقة 

والتأهيل البدني.
وتتضمن املــذكــرة ايضا بندا ميكن 
االحتادات واالندية الرياضية الكويتية 
مــن االســتــفــادة مــن البنية الرياضية 
التحتية املتطورة في قطر عبر اقامة 
املعسكرات التدريبية على مدار العام 

للنهوض الرياضي.
وتــهــدف املــذكــرة الــى الــوصــول الى 
التميز الــريــاضــي وتــطــويــر برنامج 
ــال  ــم ــع ــت ريــــاضــــة الـــنـــاشـــئـــني واس
التكنولوجيا الرياضية ودراسة تطوير 
املنشآت الرياضة والعنصر البشري 

الشيخ فهد ناصر صباح االحمد والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني يتبادالن االتفاقيةالرياضي 

 2021 رئيس كتالونيا: سننفصل عن إسبانيا في 

متظاهرون يحرقون إطارات السيارات ويحاصرون مبنى وزارة الداخلية في برشلونة

قال رئيس إقليم كتالونيا االسباني كيم تورا االنفصال 
عن إسبانيا سيتحقق في 2021 إذا حظي بتأييد األحزاب 
ــرى وذلــك بعد أربعة أيــام من احلكم  الكتالونية األخ

بالسجن على القادة االنفصاليني.
وأضاف في خطاب ألقاه في البرملان الكتالوني أمس 
انــه سيقترح في الربيع املقبل املضي قدما في إنشاء 
»اجلمهورية الكتالونية املستقبلة« موضحا ان ذلك 

سيتطلب تنظيم استفتاء جديد لالنفصال عن إسبانيا. 
ــزاب املعارضة في البرملان الكتالوني  وطالبت أح
تورا باالستقالة من منصبه معتبرة انه »ناشط« وليس 
»سياسيا« في حني اعربت األحزاب االنفصالية األخرى 
عن استيائها من إدارتــه لألزمة واتخاذه قــرارات دون 
استشارتها. ويشهد اإلقليم أعمال شغب وعنف بلغت 
ذروتها الليلة قبل املاضية مع قيام املتظاهرين بحرق 
السيارات واحلاويات ووضع املتاريس وإضــرام النار 
بها ومحاصرة مبنى وزارة الداخلية في برشلونة وهو 
األمر الذي تسبب في إصابة 46 شرطيا بجروح واعتقال 

33 شخصا.

اجلزائر : 26 اجلاري آخر 
للرئاسة للترشح  موعد 

أعلنت السلطة املستقلة لالنتخابات باجلزائر مساء أمس 
األول حتديد الـ26 من أكتوبر اجلــاري آخر موعد إليداع 

ملفات الترشح لالنتخابات الرئاسية املقبلة.
وذكرت السلطة املستقلة لالنتخابات في بيان أن إيداع 
تصريح الترشح يتم في غضون 40 يوما على األكثر املوالية 
لنشر املرسوم الرئاسي املتضمن استدعاء الهيئة االنتخابية 
مبينة أن » آخر موعد إليداع ملفات الترشح النتخاب رئيس 
اجلمهورية سيكون يوم السبت 26 اكتوبر اجلــاري عند 

منتصف الليل«.
وطالبت السلطة املرشحني بااللتزام بشروط الترشح 
النتخاب رئيس اجلمهورية وملء استمارة بيانات املرشح 
واملرافقني له وأرقام املركبات التي سيتم استعمالها في إيداع 

استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.
وتقدم للسلطة املستقلة لالنتخابات حتى أمــس 140 
راغبا في الترشح لالنتخابات الرئاسية املقبلة املقررة في 

12 من ديسمبر املقبل من بينهم نساء.  

»ال�����ص�����ن�����دوق ال���ك���وي���ت���ي«: 
م��ص��ر أك��ث��ر ال�����دول ال��ت��زام��ًا 

بسداد القروض 
قال الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية أمس ان 
مصر من أكثر الدول استفادة والتزاما في سداد قروض الصندوق 
التنموية ملشاريعها«. وأوضح بيان أمس مبناسبة الزيارة املرتقبة 
لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك ملصر أن الصندوق 

قدم منذ انشائه ملصر 50 قرضا بإجمالي مليار دينار.
ونقل البيان عن املدير االقليمي للدول العربية في الصندوق 
عبدالله املصيبيح قوله إن عالقات التعاون االمنائي بني البلدين 
ترسخت وتوطدت على مر السنني منذ تأسيس الصندووق الكويتي.

وأوضح املصيبيح أن إجمالي املبالغ التي سحبت من القروض 
املذكورة حتى اآلن بلغت 704 ماليني دينار سدد منها نحو 327 

مليون دينار ما يعادل 46 في املئة من إجمالي املبالغ املسحوبة. 

»ارحية«  موقع  تتسلم  »البيئة« 
»الصناعة« من  رسميًا 

ــارات  أعلنت الهيئة العامة للبيئة تسلمها رسميا موقع االط
املستعملة في »أرحيه« من هيئة الصناعة وذلك وفق قرار مجلس 
الوزراء رقم )1049( بشأن حتويل مسؤولية استكمال التخلص من 

االطارات من »الصناعة« لـ«البيئة«.    
وقال رئيس مجلس االدارة املدير العام لـ«البيئة« الشيخ عبدالله 
احمد احلمود الصباح في تصريح صحفي خالل جولة نظمتها الهيئة 
في منطقة ارحيه أمس ان البيئة تتعاون مع بلدية الكويت وهيئة 
الصناعة والهيئة العامة للرعاية السكنية لالنتهاء من مشكلة مكب 

ارحيه بفترة سريعة لتسليمها للسكنية.   
واضاف الشيخ عبدالله ان هيئة البيئة ستسلم االرض للسكنية 
فــي غضون عــام حيث سيتم خاللها التعامل مــع هــذه االطـــارات 
بتحويلها الى املصانع العادة تدويرها او حتويلها الى شركة اسمنت 
الكويت لتحويلها الى طاقة مؤكدا ان الهيئة قادرة على التعامل مع 

العدد املتبقي من االطارات عبر وضع افضل الدراسات واخلطط.   

موحدون  السوريون  األسد: 
تركيا  هجوم  وسنواجه 

عهد الرئيس السوري بشار األسد مبواجهة الهجوم التركي في 
أي منطقة سورية عبر كل الوسائل املشروعة. واعتبرت دمشق، أن 
السوريني موحدون حتت راية العلم السوري ضد الهجوم التركي 
املتواصل في شمال شرق سورية، وفق ما نقل االعالم الرسمي، في 
أول تعليق رسمي منذ انتشار اجليش في مناطق حدودية بناء على 
اتفاق مع األكراد. ونقلت وكالة األنباء الرسمية سانا عن مصدر في 
وزارة اخلارجية تأكيد بالده على تالحم السوريني ووحدتهم أكثر 
من أي وقت مضى حتت راية العلم الوطني في التصدي للعدوان 
التركي الغادر، مجدداً اإلشارة إلى رفضها املطلق وإدانتها الشديدة 
له. وتشّن تركيا مع فصائل سورية موالية لها هجوماً منذ التاسع 
من الشهر احلالي في شمال شرق سورية، بدأ بعد يومني من سحب 

واشنطن لقواتها من مناطق حدودية.
وأعلنت اإلدارة الذاتية الكردية األحــد االتــفــاق مع احلكومة 
السورية على انتشار اجليش على طول احلدود مع تركيا ملؤازرة 

قوات سورية الدميوقراطية في تصديها لهجوم أنقرة


