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أكد أنها اعتداءات سافرة تستهدف إمدادات النفط العاملية ويجب محاسبة مرتكبيها

خادم احلرمني: قادرون على الرد

التعقل وضبط النفس من قبل اململكة العربية 
السعودية فــي الــرد على الهجوم اإليــرانــي 
ودعــــوة خـــادم احلــرمــن للمجتمع الــدولــي 
ملواجهة النظام الفارسي حكمة وتفهم لسوء 
األثر الذي من املمكن أن يصيب املنطقة.. حاجة 
العالم الستمرار تدفق النفط وبأسعار مناسبة 
ليس مجاالً للعبث.. بــدالً من أن يكشفوا عن 
برامج التسليح النووي ويرفع عنهم احلصار 
ــى املجتمع الــدولــي يعاندون  ــودون إل ــع وي

والنتيجة املتوقعة دمار بلدهم واملنطقة!!

بني السطور

»املسيرة« مصدرها إيران 
والتفت فوق الكويت للتمويه

كشف مصدر مطلع، في تصريحات لـCNN أمس ، 
أن تقييم اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة 
األمريكية بشأن الهجوم على منشأتي النفط التابعتن 
لشركة أرامكو، السبت املاضي، ُيرجح أنه جرى تنفيذه 
بصواريخ كروز حلقت على ارتفاع ُمنخفض مدعومة 
بطائرات بدون طيار »درونز«، انطلقت من قاعدة إيرانية 
ــال املــصــدر املطلص:  تقع قــرب احلـــدود العراقية. وق
هناك احتمالية كبيرة حــول أن الصواريخ املدعومة 
بـ»الدرونز« مت إطالقها من قاعدة إيرانية قرب احلدود 
مع العراق. وأضاف أن املسار كان عبر إرسال الصواريخ 
فوق العراق وجعلها تلتف فوق الكويت وصــوالً إلى 

منشأتي النفط السعوديتن إلخفاء مصدر إطالقها.

حلصر  م��ي��دان��ي  ت���ع���اون  امل��ن��ف��وح��ي: 
مشاكل جليب الشيوخ
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ن������ائ������ب األم�������ي�������ر ي���س���ت���ق���ب���ل احمل����م����د 
السفير  و  املعوشرجي  و  واحل��ج��رف 

اليوناني
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الشطي: النفط الكويتي سيبلغ
75 دوالرًا للبرميل الفترة املقبلة  

انتخابات تونس: رسميًا..
سعّيد والقروي إلى اجلولة الثانية    

اخلالد اجتمع بقيادي »اجليش«:
يقظة وحذر ملواجهة أي مخاطر

استقبل نــائــب رئــيــس مجلس 
ــر اخلارجية ووزيــر  الـــوزراء وزي
الدفاع باإلنابة الشيخ صباح اخلالد 
ــر اخلارجية  وبحضور نائب وزي
السفير خالد اجلارالله قيادات عدد 
من قطاعات القوات املسلحة برئاسة 
الفريق الركن محمد اخلضر رئيس 
األركـــان العامة للجيش ومعاون 
ــــان الــعــامــة للجيش  رئــيــس األرك
ــك  الــشــيــخ عــبــدالــلــه الـــنـــواف وذل
صباح أمس في ديــوان عام وزارة 

اخلارجية.
ــرض اخلـــالـــد األوضــــاع  ــع ــت اس
والــتــطــورات الراهنة وتداعياتها 

اخلطيرة على املنطقة واإلقليم.

الشيخ صباح اخلالد خالل اجتماعه برئيس األركان وعدد من القيادات باجليش

أعلنت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات في 
تونس،  نتائج اجلولة األولــى من االنتخابات 
الرئاسية، موضحة أن جولة ثانية ستجرى بن 

مرشحن اثنن هما قيس سعّيد ونبيل القروي.
ــه “لعدم حــصــول أي  وأوضــحــت الهيئة أن
ــوات  مرشح على أكثر مــن 50 باملئة مــن األص
املصرح بها، ستنظم دورة ثانية من االنتخابات 
الرئاسية يتقدم بها املرشحان احلاصالن على 
أكثر عدد من األصوات، وهما قيس السعّيد ونبيل 

الــقــروي«. وحصل سعّيد على مليون و125 
ألفا و364 صوتا، أي ما يعادل 18،4 باملئة من 
األصـــوات، فيما حصل الــقــروي على 525 ألفا 
و517 صوتا، بنسبة 15،58 باملئة من األصوات.
وكشفت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، 
أن عدد الناخبن املسجلن هو 7 مالين و74 ألفا 
و566 ناخب، فيما لم يتعد عدد الناخبن الذين 
أدلوا بأصواتهم في االنتخابات 3 مالين و465 

ألف و184 ناخب.

السبيعي: قطع املساعدات 
االجتماعية يعجل باستجواب اخلراز

هدد النائب احلميدي السبيعي باستجواب 
وزير الشؤون االجتماعية إثر استمرار اإلضرار 
بــاملــرأة الكويتية عن طريق قطع مساعداتها 

االجتماعية.
وأضاف السبيعي أن حاالت قطع املساعدات 
االجتماعية وصلت 3 آالف حالة، رغــم وجود 
نظام امليكنة الذي صرفت عليه الوزارة املالين، 

مشددا على أن ذلك يدفعه إلى التعجيل في تقدمي 
استجواب لوزير الــشــؤون االجتماعية سعد 

اخلراز في بداية دور االنعقاد القادم.
من جانبه توعد النائب ريــاض العدساني 
احلــكــومــة بسيل مــن االســتــجــوابــات فــي دور 
ــم تــقــم بــدورهــا األمــنــي  االنــعــقــاد املــقــبــل إن ل

واالقتصادي. 

األردن: ال بوادر حلل أزمة إضراب املعلمني 
لم تشهد الساحة التربوية األردنية »بوادر 
ـــراب املعلمن فــي املـــدارس  ــل« ألزمـــة إض ح
احلكومية مع دخولها يومها السابع وسط 
توسع املبادرات املجتمعية بتعويض طلبة 
ــن حصص  ــا فــاتــهــم م املــرحــلــة الــثــانــويــة م

دراسية.
وما يعكس غياب »بوادر احلل« هو التلويح 
التصعيدي لنائب نقيب املعلمن ناصر 
نواصرة في بث على موقع )فيس.بوك( بعزم 
معلمن تقدمي استقاالتهم بسبب اعتداءات 

تعرضوا لها من قبل األمن العام في اعتصامهم 
قبل نحو عشرة أيام على قوله.

 في مقابل ذلك نفى مصدر رفيع املستوى 
بـــوزارة التربية والتعليم أن يكون هناك 
استقاالت تلقتها مديريات التربية في مختلف 
محافظات اململكة في وقت كان الوزير الدكتور 
وليد املعاني قد أوعز بقبول أي استقالة من أي 

معلم وفق ما أوردته وسائل إعالم محلية.

خامنئي: لن نتفاوض مع أميركا
جدد املرشد األعلى في ايران علي خامنئي 
ــات املتحدة  ــوالي رفــضــه الــتــفــاوض مــع ال
“على أي مستوى كان” معتبرا أن هدف 
واشنطن من التفاوض هو “فرض إرادتها 

على طهران”.
ونقلت وكالة االنباء الرسمية االيرانية 
عــن خامنئي قــولــه ان جميع املسؤولن 
االيرانين يعتقدون بصوت واحــد انه لن 
يكون هناك تــفــاوض مــع امريكا على أي 

مستوى كان.
وأعرب عن اعتقاده بان هدف االمريكين 
من الدعوة مجددا الى التفاوض هو فرض 
إرادتــهــم واثبات تأثير سياسة الضغوط 

القصوى ضد ايران.
واضــاف خامنئي ان سياسة الضغوط 
ــة  ــاول ـــــران الــــى ط ــوى لــســحــب إي ــص ــق ال
املفاوضات “ليس لها أدنى قيمة وان العدو 
ــن يحقق  فعل كــل مــا بوسعه لكنه لــم ول

شيئا”.
واشار الى مواقف املسؤولن االمريكين 
“املتناقضة” بشأن التفاوض مع ايران قائال 
“مرة يقولون اننا نتفاوض دون شروط 
مسبقة ومرة اخرى يقولون نتفاوض ب12 
شرطا وهذه التصريحات إما هي ناجمة عن 
سياساتهم املتخبطة وإما هي خدعة إلرباك 

الطرف اآلخر”.

488 مليون دينار عجز
5 أشهر  املوازنة في 

حققت املــوازنــة العامة للكويت 
ــزاً بــعــد اســتــقــطــاع احتياطي  ــج ع
األجيال القادمة بقيمة 488 مليون 
دينار خالل األشهر اخلمسة األولى 
من العام املالي احلالي )2019-
2020(، فيما يتحول العجز احملقق 
إلى فائض عند احتسابه قبل خصم 
احتياطي األجيال، إذ حتقق املوازنة 
حينها فائضاً بقيمة 247.6 مليون 

دينار.
ووفقاً لتقرير املتابعة الشهرية 

لـــإدارة املالية للدولة، فــإن حجم 
ـــى احتياطي  ــالــغ احملــولــة إل املــب
األجيال والتي متثل نسبة 10 في 
املئة من إجمالي اإليــرادات الفعلية 
بلغ 735.89 مليون دينار، قياساً 
إلى إجمالي اإليــرادات التي حققتها 
الدولة خالل الفترة من أبريل وحتى 
نهاية سبتمبر املاضي بلغت 7.35 

مليار دينار.

أكد خادم احلرمن الشريفن امللك 
سلمان بن عبدالعزيز قدرة السعودية 
على التعامل مع آثار االعتداءات التي 
استهدفت املنشآت النفطية للمملكة 

وإمدادات النفط العاملية.
وأكــد امللك سلمان في بيان أمس 
عقب ترؤسه جلسة ملجلس الــوزراء 

السعودي 

أن الهدف من هذا العدوان التخريبي 
غير املسبوق تهديد السلم واألمــن 
الدولين وأنه موجه بالدرجة األولى 
إلمــــدادات الطاقة العاملية، مشددا 
على ان هذا االستهداف االرهابي يعد 
امتدادا لألعمال العدوانية السابقة 
الــتــي تعرضت لها محطات الضخ 
لشركة أرامكو السعودية باستخدام 

أسلحة إيرانية” وطــالــت املنشآت 
ــة املــالحــة  ــري ــــددت ح احلــيــويــة وه
البحرية داعيا املجتمع الدولي لتحمل 
مسؤولياته في إدانــة من يقف وراء 
ذلك والتصدي بوضوح لهذه األعمال 
الهمجية التي متس عصب االقتصاد 

العاملي.
واكد قدرة اململكة على الدفاع عن 

اراضيها ومنشآتها احليوية والرد 
على تلك األعــمــال أيــا كــان مصدرها 
ــي ان يقوم  ــدول مهيبا باملجتمع ال
بــإجــراءات أكثر صرامة إليقاف هذه 
االعتداءات السافرة التي تهدد املنطقة 
ــدادات البترولية واقتصاد  وأمن اإلم
العالم ومحاسبة وردع كل من يقف 

خلفها.
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