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توقيع العقود مع العراق والصين بالروبل

روسيا تتحدى أميركا :لن نبيع األسلحة بالدوالر
ترامب :االقتصاد األميركي قوي والمال
يتدفق على بالدنا
�أعلن نائب رئي�س الوزراء الرو�سي يوري بوري�سوف،
�أن مو�سكو قد اتفقت مع بع�ض م�ستوردي الأ�سلحة
واملعدات الع�سكرية الرو�سية ،على ت�سديد قيمتها
بالعمالت الوطنية وغريها ،مبعزل عن الدوالر.
و�أ�ضاف بوري�سوف« :مت فعال حتويل بع�ض العقود �إلى
العمالت الوطنية ولكنه ال ميكن الآن حتديد موعد معني
لالنتقال التام �إلى التعامل بالعمالت الوطنية».
و�أ�شار �إلى �أن م�ؤ�س�سة «رو�سوبورون �إيك�سبورت» قد
قطعت �شوطا كبريا يف هذا االجتاه ،وقال« :من حيث
امل��ب��د�أ ،ينظر �رشكا�ؤنا الرئي�سيون الذين
ي�شرتون �أ�سلحتنا ومعداتنا الع�سكرية ،ب�شكل
�صحيح �إلى هذه امل�شكلة ،فما احلاجة
لتوقيع العقود م��ع ال��ع��راق �أو
ال�صني بالدوالر؟ ال توجد
�أي �رضورة لذلك».
و�أ������ض�����اف �أن
ك�����ل ه���ذه

• دونالد ترامب

ّ
تحطم مروحية عسكرية
سعودية في اليمن
ومقتل طياريها

�أعلن املتحدث با�سم التحالف العربي تركي املالكي ،عن حتطم مروحية
ع�سكرية �سعودية يف مدينة املهرة اليمنية ومقتل طياريها ،وذلك عقب مقتل
جنديني �آخرين على احلدود مع اليمن.
وقال املالكي« :يف متام الثامنة وع�رشين دقيقة من �صباح يوم �أم�س ،تعر�ضت
�إحدى طائرات التحالف العمودية التابعة للقوات الربية امللكية خللل فني،
ت�سبب يف �سقوطها ومقتل الطيار وم�ساعده �أثناء قيامهما مبهامهما يف حمافظة
املهرة» جنوب اليمن.
وذكرت و�سائل �إعالم �سعودية �أن �أمري منطقة جازان حممد بن عبدالعزيز
ووكيل حمافظ الطائف �أحمد ال�سمريي ،نقال تعازي العاهل ال�سعودي امللك
�سلمان وويل عهده لذوي اجلندي �أول مفرح ال�صهيفي والرائد بن جار الله
املالكي ،اللذين قتال �أثناء دفاعهما عن الوطن باحلد اجلنوبي ،يف �إ�شارة
�إلى احلدود مع اليمن التي ت�شهد معارك مع احلوثيني.
وتقود ال�سعودية منذ  26مار�س  ،2015حتالفا ع�سكريا يدعم القوات
احلكومية اليمنية يف مواجهة م�سلحي احلوثيني ،الذين ي�سيطرون على
حمافظات ،بينها العا�صمة �صنعاء منذ � 21سبتمرب .2014

بوتين :نرفض حصر الحسابات التجارية
بعملة واحدة

الإج���راءات ،تتخذ نتيجة للعقوبات التي فر�ضتها
وا�شنطن واالحتاد الأوروبي على رو�سيا ،و�أ�ضاف« :هذه
فعال م�شكلة لكنها قابلة للحل ،واحلل يكمن يف االنتقال
�إلى التعامل بالعمالت الوطنية .نحن تهمنا كل العمالت
املقومة يف ال�سوق والتي ميكننا حتويلها �إلى الروبل
ّ
الرو�سي ،وبينها اليورو والفرنك ال�سوي�رسي والروبية
الهندية .مل تنته الدنيا عند حدود الدوالر».
وحذر الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني من خماطر
ح�رص احل�سابات التجارية بعملة واحدة وهي الدوالر،
داعيا �إل��ى ا�ستخدام العمالت الوطنية يف التجارة
العاملية للحد من هذه املخاطر.
و�أكد �أن االنتقال للتعامل بالعمالت الوطنية مع الدول
الأخرى لي�س م�س�ألة �سيا�سية ،و�إمنا اقت�صادية.
وعن خماطر ح�رص التجارة بالعملة الأمريكية
فقط� ،أ�شار بوتني �إلى الدين العام ال�ضخم يف
الواليات املتحدة ،م�ؤكدا �أن خماطر التجارة
بالعمالت الوطنية املتمثلة بتقلبات �أ�سعار
ال�رصف �أقل �إذا ما قورنت مبخاطر الدوالر.
وك�ثرت ال��دع��وات م��ؤخ��را لالبتعاد عن العملة
الأمريكية يف التجارة اخلارجية واحل��د من هيمنة
ال���دوالر على االقت�صاد العاملي ،نظرا ل�سيا�سة
العقوبات التي تتبعها وا�شنطن وح��رب الر�سوم
اجلمركية التي تنتهجها مع دول العامل.وقالت
مو�سكو �إنها �رشعت م�ؤخرا با�ستخدام العمالت الوطنية

يف جتارتها مع ال�رشق الأو�سط وجنوب �رشق �آ�سيا
و�أمريكا الالتينية و�إفريقيا� ،أما تركيا فقد دعت دول
جمل�س تعاون البلدان الناطقة بالرتكية �إلى ا�ستخدام
عمالتها الوطنية يف التجارة بينها.
وك��ان الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �أ�شاد بقوة
الدوالر الأمريكي من خالل تغريدة عرب موقع التوا�صل
االجتماعى تويرت ،بعد �أن و�صل ال��دوالر �إلى �أعلى
م�ستوى خالل � 14شهر ًا مقابل �سلة وا�سعة من العمالت
يف اليوم ال�سابق.
وق��ال ترامب ،م�شري ًا �إل��ى ق��وة اقت�صاد
ال��والي��ات املتحدة« :امل��ال يتدفق
على عملتنا «الدوالر» التي نفخر
بها ،كما مل يحدث
�إ ّال ن��ادر ًا من
قبل».

الكويت :التطورات
اإليجابية في القرن
األفريقي تسهم
في توطيد السالم
واألمن

محليات 2

• فالدميري بوتني

استشهاد  4مواطنين بينهم طفل وإصابة  8آخرين

السويط يسأل
«الصحة» عن قيمة
األدوية منتهية
الصالحية

محليات 3

اعتصام فلسطيني في قرية الخان األحمر دعم ًا ألهلها
أميركا تؤكد على
دول أوبك وروسيا:
ضرورة العمل لمنع
قفزة في سعر النفط

االقتصاد 7

قتيل و 13جريح ًا ضحايا

قذائف اإلرهاب في حلب

قتل �شخ�ص و�أ�صيب � 13آخ��رون
بجروح جراء �سقوط قذيفتي هاون
�أطلقهما م�سلحون على �أحياء �سكنية
يف مدينة حلب �شمايل �سورية ،وفق
م�صدر يف ال�رشطة ال�سورية.
وق��ال امل�صدر� ،إن «املجموعات
امل�سلحة يف منطقة اللريمون �شمال
غرب حلب �أطلقت قذيفتي هاون
�سقطت �إحداها على �شارع النيل
�أدت �إل��ى مقتل �شخ�ص و�إ�صابة
ع�رشة �آخرين بجروح متفاوتة».
و�أ���ض��اف امل�صدر �أن «القذيفة

الثانية �سقطت يف حي اخلالدية
و�أدت �إلى �إ�صابة ثالثة �أ�شخا�ص
بجروح».
فيما قال رئي�س الطبابة ال�رشعية
بحلب ،ها�شم �شال�ش �إن اال�ستهداف
�أ�سفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر
� 10سنوات� ،إ�ضافة �إلى �إ�صابة 12
�شخ�صا نقلوا �إلى م�ست�شفيات مدينة
حلب لتلقي العالج ،م�شريا �إلى
وجود بع�ض احلاالت احلرجة بني
امل�صابني ،ما يزيد من احتمال
ارتفاع عدد ال�ضحايا.

فلسطين :كوشنر يزيف

حقائق التاريخ

• جنود االحتالل يعتدون على مواطنة فل�سطينية ...ويف الإطار قنابل الغاز امل�سيل للدموع تت�ساقط على املتظاهرين

اعت�صم ع�رشات الفل�سطينيني م�ساء �أم�س ،يف
قرية اخلان الأحمر �رشق القد�س دعما و�إ�سنادا
لأهايل القرية الذين تعتزم ال�سلطات الإ�رسائيلية
�إجالءهم وهدم بيوتهم.
و�أغلق املتظاهرون ال�شارع الرئي�سي الوا�صل
بني مدينتي القد�س و�أريحا ،حيث اعتقلت قوات
اجلي�ش الإ�رسائيلي �أربعة بينهم �أجنبي يحمل
اجلن�سية الأمريكية.
ورفع املتظاهرون الأعالم الفل�سطينية والفتات
خطوا عليها �شعارات تندد بهدم جتمع اخلان

تجدد التظاهرات
في البصرة

• نبيل �أبو ردينة

• كو�شرن

ر�أت الرئا�سة الفل�سطينية يف ت�رصيحات م�ست�شار الرئي�س الأمريكي ،جاريد
كو�شرن ،اتهم فيها الفل�سطينيني بـ«التم�سك بحقائق زائفة»« ،جهال بواقع
ال�رصاع» و«حماولة للت�ضليل والتزييف».
جاء ذلك ردا على ت�رصيحات �أدلى بها كو�شرن ل�صحيفة «نيويورك تاميز»
الأمريكية ،قال فيها« :هناك الكثري من احلقائق الزائفة التي مت ابتداعها،
والتي �أعتقد �أنه من ال�رضوري تغيريها».
و�أ�ضاف كو�شرن« :كل ما نفعله هو التعامل مع الأ�شياء كما نراها ،وعدم
اخلوف من فعل ال�شيء ال�صحيح� .أعتقد ،نتيجة لذلك� ،ستتوفر فر�صة �أكرب
لتحقيق �سالم حقيقي».
ت�رصيحات اعترب الناطق الر�سمي با�سم الرئا�سة الفل�سطينية ،نبيل �أبو
ردينة� ،أنها «تنم عن جهل كامل بواقع ال�رصاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي،
وحماولة للت�ضليل وتزييف التاريخ».

جت���ددت ب��ع��د ظ��ه��ر �أم�س
ال��ت��ظ��اه��رات يف حمافظة
الب�رصة ،جنوبي العراق،
ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب��اخل��دم��ات
وال��ق�����ص��ا���ص م��ن «قتلة»
املتظاهرين.
وق��ال��ت ر�ؤى ال�ساعدي،
�إحدى املتظاهرات «جتددت
تظاهراتنا اليوم من �أجل
املطالبة باحلقوق ،ومن
�أجل �أن نعي�ش حياة كرمية،
وحتى نثبت للعامل ب�أننا
ل�سنا ج��زءا من املخربني
الذين عاثوا باملدينة خراب ًا
خالل الأيام املا�ضية».

الأحمر البدوي حتت ذرائع �أمنية.
وك��ان مئات الفل�سطينيني قد �أدوا �أم�س �صالة
اجلمعة ،يف اخلان الأحمر فوق الأرا�ضي املهددة
بامل�صادرة من قبل ال�سلطات الإ�رسائيلية.
ودعا خطيب اجلمعة عموم الفل�سطينيني للو�صول
�إلى اخلان الأحمر والت�ضامن مع �أهله مع دنو
الوقت واق�تراب �ساعات احل�سم وه��دم التجمع
الذي �سي�صبح �أثرا بعد عني ،جراء قرار املحكمة
الإ�رسائيلية القا�ضي ب�إخالء املكان يف وقت
تغلق فيه ال�رشطة الإ�رسائيلية الطرق والبوابات

امل�ؤدية �إلى اخلان الأحمر.
ووجهت الف�صائل الفل�سطينية دعوة للفل�سطينيني
للتوجه �إل��ى جتمع اخل��ان الأح��م��ر البدوي،
والت�ضامن مع �سكانه يف وقت ت�ستعد فيه ال�سلطات
الإ�رسائيلية لهدمه.
الى ذلك ا�ست�شهد ثالثة مواطنني فل�سطينيني بينهم
طفل عمره  14عام ًا بر�صا�ص االحتالل اال�رسائيلي،
�رشق قرية جباليا ،كما ا�ست�شهد مواطن يف خان
يون�س ،وفق ما �أعلنته و�سائل �إعالم فل�سطينية،
فيما �أ�صيب  8مواطنني بجراح خمتلفة�( .ص)13

السعودية وعمان:
تشجيع االستثمارات
المشتركة

شؤون خليجية 12

نائبة أميركية« :القاعدة» قتل أبناءنا
واليوم ندافع عنه في سورية
�شجبت النائبة الدميقراطية تول�سي غابارد ،موقف الإدارة الأمريكية من
الأحداث حول �إدلب ال�سورية ،ور�أت �أنه يحمي تنظيم «القاعدة» و�أ�شباهه
هناك.
وقالت غابارد يف جل�سة ملجل�س النواب« :قبل يومني ،تكلم الرئي�س ترامب
ونائب الرئي�س بن�س حول الهجمات التي وقعت يف � 11سبتمرب ،وحتدثا
عن مدى اهتمامهما ب�ضحايا هجوم القاعدة على بالدنا ،لكنهما يقفان الآن
حلماية ما يرتاوح بني � 20ألف و� 40ألف ًا من قوات «القاعدة» والقوى اجلهادية
الأخرى يف �سورية ،ويهددون رو�سيا و�سورية و�إيران بالقوة الع�سكرية �إذا
جتر�أت على مهاجمة ه�ؤالء الإرهابيني» .وم�ضت هذه النائبة التي زارت
�سورية العام املا�ضي ،والتقت بالرئي�س ب�شار الأ�سد قائلة« :هذه خيانة
لل�شعب الأمريكي ،خ�صو�ص ًا �ضحايا هجمات القاعدة يف � 11سبتمرب
و�أ�رسهم ،و�أوائل امل�ستجيبني ،و�أ�شقائي و�أخواتي الذين
يرتدون الزي الع�سكري الذين قتلوا �أو �أ�صيبوا».
وحذرت غابارد من خطر تكرار ال�سيناريو العراقي �أو
الليبي يف �سورية يف حال �سقوط الأ�سد،م�ؤكدة �أن مثل
هذا التطور للأحداث �سي�ؤدي �إلى تعزيز مواقع «داع�ش»
و�سي�سمح للتنظيم باال�ستيالء على م�ساحات �أو�سع من
الأرا�ضي بالإ�ضافة �إلى تنامي اخلطر املحدق باملنطقة.

ليفربول يسعى
لرد اعتباره أمام
توتنهام بالدوري
اإلنكليزي

رياضة 17
• تول�سي غابارد

