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اإلمارات طلبت عقدها في اململكة الشهر املقبل بداًل من أبو ظبي

قمة املصاحلة في الرياض

جميع املــؤشــرات الدالة على انفراج في 
األزمـــة اخلليجية تبشر باخلير وتدعو 
إلــى الــتــفــاؤل.. مشاركة جميع الـــدول في 
دورة كــأس اخلليج في الدوحة والسماح 
للمواطنني من جميع الــدول الــدخــول إلى 
قطر وانعقاد قمة التعاون في الرياض بدالً 
من أبوظبي دالالت على قرب احلــل.. نأمل 
أن تنفرج األزمة بني األشقاء.. االحتاد قوة 

ومنعه !!

بني السطور

قالت مصادر مطلعة باألمانة العامة ملجلس التعاون 
اخلليجي، إن القمة اخلليجية املقبلة، في شهر ديسمبر 
القادم، لن تكون في العاصمة اإلماراتية أبوظبي، إمنا ستعقد 

بالعاصمة السعودية الرياض.
ونقلت وكالة األنباء األملانية، أمس، عن مصدر قوله: إن 
اإلمــارات التي كان من املقرر أن تستضيف القمة التاسعة 
والثالثني لقادة دول مجلس التعاون اخلليجي الست ، طلبت 
أن ُتعقد القمة في دولة املقر »السعودية« ، دون أن يفصح عن 

األسباب.
ولفت املصدر إلى أن اتصاالت جترى حالياً بني الدول 
األعضاء، لالتفاق على موعد محدد لعقد القمة، مرجحاً أن تتم 

» قبل منتصف الشهر القادم«
في حني لم يصدر أي بيان رسمي من اجلانبني السعودي 
واإلمــاراتــي، بخصوص نقل مقر القمة مــن أبوظبي إلى 

الرياض.
ر في ظل حديث عن انفراجة قريبة  ويأتي هــذا التغيُّ
باألزمة اخلليجية قد حتصل خالل القمة ، وكانت السعودية 
قد استضافت القمة السابقة، في التاسع من ديسمبر 2018، 

بدالً من سلطنة ُعمان، التي اعتذرت عن االستضافة.

يتم  ال��ع��اص��م��ة   ت��ط��وي��ر  ل��ل��دالل:  الشعلة 
مشاركة بني »البلدية«  وهيئة مشروعات 

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص   
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م��ح��اف��ظ ال��ع��اص��م��ة ي��ف��ت��ت��ح م��ع��رض 
للتنمية  – ب��ن��ات«  ال��دي��ن��ي  »امل��ع��ه��د 

املستدامة
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ال��������ك��������وي��������ت ت������س������ت������ع������رض ال�������ف�������رص 
االس����ت����ث����م����اري����ة امل����ت����اح����ة ل���ل���ش���رك���ات 

البلجيكية

تنقل واجلثث  قتياًل   150 إيران.. 
اللحوم برادات  في   

مظاهرات مؤيدة للنظام حترق العلم األميركي

قتيالن و38 مصابًا في احتجاجات بغداد

وحدات اجليش انتشرت قرب املدارس ملنع الطالب من املشاركة بالتظاهرات

الكويت:  شرعنة االستيطان 
اإلسرائيلي مرفوضة

جددت الكويت أمس رفضها ألي 
مساع تهدف الــى شرعنة سياسة 
االستيطان االسرائيلية التوسعية 
غير القانونية مبختلف مظاهرها 
ـــة فلسطني  عــلــى كــامــل أرض دول
احملتلة عام 1967 مبا فيها القدس 

الشرقية.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت التي 
القاها املندوب الدائم السفير منصور 
العتيبي في جلسة مجلس األمن 
حول احلالة في الشرق األوسط مبا 

فيها القضية الفلسطينية.
وقــال العتيبي ان تلك املساعي 
تشكل انتهاكا صــارخــا للقانون 
الدولي وقرارات مجلس األمن وعلى 
وجه اخلصوص القرار 2334 وتعد 
عقبة فــي طــريــق الــســالم ونــؤكــد 
مجددا أن املستوطنات االسرائيلية 
باطلة والغية وغير قانونية ولن 

تشكل أمرا واقعا مقبوال«. 

بعد »هوشة« حولي.. 
3 إطفائيني عن العمل  وقف 

ــاإلدارة العامة  قالت إدارة العالقات العامة واإلعــالم ب
لإلطفاء في بيان لها أن مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء 
أصدر قراراً يقضي بوقف 3 إطفائيني عن العمل وإحالتهم 
للتحقيق على خلفية مشاجرة وقعت مساء أمس األول في 

أحد مراكز اإلطفاء في محافظة حولي.
وأوضحت اإلدارة أن هناك أطرافاً آخرين شاركوا في 
املشاجرة من خارج سلك اإلطفاء جاري ضبطهم بالتعاون 
مع وزارة الداخلية. وختمت اإلدارة بيانها بــأن اإلدارة 
العامة لإلطفاء ستتخذ كافة اجراءاتها ضد املتسبب في 
املشاجرة بعد اإلنتهاء من التحقيق حلفظ أمــن وسالمة 

جميع منتسبي اإلدارة العامة لإلطفاء ومراكزها.

قــالــت مــصــادر أمنية وطبية إن 
شخصني قتال وأصيب 38 آخرون في 
ساعة مبكرة أمس بعد أن أطلقت قوات 
األمــن العراقية قنابل الغاز املسيل 
للدموع على املتظاهرين بالقرب من 

جسرين رئيسيني في بغداد.
وذكــرت املصادر إن سبب الوفاة 
في احلالتني كان إصابة مباشرة في 

الرأس بقنابل الغاز املسيل للدموع.
يأتي هذا في وقت ال يزال عدد من 
الــشــبــان يبيتون يــومــيــاً فــي بعض 
الــســاحــات بــبــغــداد وعــلــى اجلسور 
بغية منع القوى األمنية من السيطرة 

عليها.
واحــتــل املــتــظــاهــرون أجـــزاء من 
اجلسور الرئيسية الثالثة في بغداد 
- السنك واألحــــرار واجلمهورية 
- املــؤديــة إلـــى املنطقة اخلــضــراء 
شديدة التحصني، حيث مقر احلكومة 

العراقية.

سيطرت  السالم«  »نبع  تركيا: 
بسوريا  سكنية  منطقة   600 على 

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار 
أمس ان قوات عملية نبع السالم العسكرية 
التي شنها اجليش التركي شمال سوريا 
سيطرت على 600 منطقة سكنية مبساحة 

4300 كيلومتر.
ونقلت وكالة أناضول التركية لألنباء 
عــن أكـــار قــولــه فــي تصريح ان اجليش 

التركي وقوات املعارضة السورية أسسا 
نقاط تفتيش على الطريق السريع )أم 4-( 
مضيفا ان العملية العسكرية أسفرت أيضا 
عن القضاء على 1200 مسلح منذ انطالقها 

في أكتوبر املاضي.
ونفى اســتــخــدام الــقــوات التركية أي 
ذخــيــرة أو أسلحة كيماوية محظورة 

مبوجب القوانني واالتفاقيات الدولية 
خالل عملية )نبع السالم(.

وأتاحت العملية سيطرة القوات التركية 
مع قوات املعارضة املوالية لها على شريط 
حدودي بطول 120 كيلومترا وبعمق 30 
كيلومترا ميتد من مدينتي تل أبيض ورأس 

العني احلدوديتني شمال سوريا.

)طالع صفحة 9(

شهدت االحتجاجات العارمة 
ــام  ــدى األي الــتــي انطلقت على م
املــاضــيــة فــي معظم محافظات 

إيران، سقوط عشرات القتلى. 
ــة  ــي ــران ـــع إي ـــواق وأفـــــــادت م
معارضة بأنه مت إحصاء أكثر من 

150 جثة حملتجني في البالد.
ــــت قــــــوات تــابــعــة  ــــرج وأخ
لالستخبارات اإليرانية 36 جثة 
حملتجني من مستشفى »التأمني 
االجتماعي« في العاصمة طهران 

بسيارة لنقل اللحوم،.
ــقــتــلــى في  ــغ عــــدد ال ــل ــا ب ــم ك
مستشفيات سجاد كرج وشهريار 
ومدني كــرج والــبــرز كــرج 118 

شخصاً، وفق املصادر.
ــت وزارة  ــب ــل إلــــى ذلـــــك، ط
االستخبارات من كل أسرة مبلغ 
40 مليون تومان لتسليم اجلثمان 
ــذي يخصها، واشترطت عدم  ال
إقامة مراسم العزاء أو التواصل 

مع وسائل اإلعالم، وفق املصادر.
من جانب اخر اتهم املدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بــاالنــابــة كورنيل فــروتــا ايــران 

بعدم التعاون مــع الوكالة في 
كشف مالبسات عثور املفتشني 

الدوليني على جزيئات اليورانيوم 
الطبيعية في موقع سري إيراني.


