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نحن جنر�ؤ على الكالم
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على تعليمات خارجية ،واأليام
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روسيا :لن نوافق على المنعطف االتهامي األحادي ضد دمشق

الصين استخدمت الفيتو  6مرات من أجل سورية

• المقداد :نثمن موقف بكين في مواجهة القرارات التي تستهدف سيادتنا ووحدتنا

ا�ستخدمت ال�صني ح��ق النق�ض
«الفيتو»  6مرات يف جمل�س الأمن
لإحباط امل�ؤامرات �ضد �سورية ،ما
دفع نائب وزير اخلارجية ال�سوري
في�صل املقداد �إلى �أن يوجه ال�شكر
�إلى بكني ملوقفها املبدئي.
ووجه املقداد ال�شكر �إلى ال�صني
قيادة و�شعب ًا على وقوفها �إلى
جانب �سورية يف احل��رب التي
تخو�ضها �ضد الإره��اب وعرب عن
االمتنان العميق للمواقف املبدئية
التي �أبدتها ال�صني يف جمل�س الأمن
من خالل ا�ستخدامها حق النق�ض
الفيتو يف وجه م�شاريع القرارات
الغربية التي كانت ت�ستهدف
�سيادة وا�ستقالل ووح��دة �سورية
�أر�ضا و�شعبا».
و�أك����د امل��ق��داد مل�ساعد وزي��ر
اخلارجية ال�صيني ت�شن �شياودونغ
�أهمية االرتقاء بالعالقات الثنائية
بني البلدين �إلى م�ستوى العالقات
اال�سرتاتيجية التي تعد ترجمة
فعلية لر�ؤية الرئي�س ال�سوري
ب�شار الأ�سد بالتوجه �رشقا يف كل
املجاالت.
و�أ�شاد بـ «امل�ساعدات الإن�سانية
التي تقدمها ال�صني �إلى �سورية
لتعزيز �صمود ال�شعب ال�سوري
يف مواجهة الإجراءات االقت�صادية
�أح��ادي��ة اجلانب التي تفر�ضها
ال��والي��ات املتحدة وحلفا�ؤها
�ضده بعد جناح اجلي�ش ال�سوري
يف هزمية الإره���اب على معظم

الأرا�ضي ال�سورية».
من جانبه ق��ال وزي��ر اخلارجية
ال�صيني ت�شن �شياو دون���غ �إن
«زي��ارت��ه ل�سورية ت�أتي ت�أكيد ًا
على �أهمية العالقات ال�صينية-
ال�سورية م�ستذكر ًا يف هذا املجال
�أن �سورية كانت من بني �أوائ��ل
ال��دول يف املنطقة التي �أقامت
عالقات مع ال�صني» م�ضيف ًا ان
«�سورية هي الدولة الوحيدة التي
ا�ستخدمت ال�صني من �أجلها حق
النق�ض الفيتو يف جمل�س الأمن 6
مرات».
ب�����دوره� ،أ����ش���اد م�����س��اع��د وزي��ر
اخلارجية ال�صيني بـ «الإجنازات
التي حققتها ال��دول��ة ال�سورية
ب��ق��ي��ادة الرئي�س ب�شار الأ�سد
يف �إط���ار حربها على الإره���اب
والتعاون ال�صيني-ال�سوري يف
هذا الإطار».
ويف ه��ذا ال�سياق ،ق��ال مندوب
رو�سيا الدائم لدى الأمم املتحدة
يف اجتماع ملجل�س الأمن بعد ف�شل
الت�صويت على م�رشوع قرار �ضد
�سورية �إن «م�رشوع القرار الذي
رف�ض بني على فل�سفة خمتلفة
مت��ام� ًا ،هي فل�سفة املواجهة،
ال ميكننا امل��واف��ق��ة ع��ل��ى هذا
املنعطف االتهامي الأح��ادي �ضد
دم�شق ،ونرى انه من غري املقبول
ا�ستخدام التهديد بفر�ض عقوبات
ك�إنذار �أخري لل�سلطات ال�سورية».
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مليون حالة اشتباه بالكوليرا في اليمن

• ضحايا الكوليرا

السلطة الفلسطينية تتخذ إجراءات لمواجهة األزمة المالية

عباس يكلف اشتية بتشكيل

الحكومة الجديدة
ك��ل��ف ال��رئ��ي�����س الفل�سطيني
حم��م��ود ع��ب��ا���س �أم�����س ع�ضو
اللجنة املركزية حلركة «فتح»
حممد ا�شتية بت�شكيل احلكومة
الفل�سطينية الثامنة ع�رشة.
ونقلت وكالة االنباء الفل�سطينية
الر�سمية «وف���ا» ع��ن الرئي�س
عبا�س القول «�أدعوكم لاللتزام
بامل�صالح الوطنية العليا
لل�شعب الفل�سطيني وحماية
اجنازاته واالرتقاء بها وحتقيق
اهدافه الوطنية.
من جانبه ،قال وزي��ر املالية
الفل�سطيني �شكري ب�شارة �أم�س
�إن القيادة الفل�سطينية قررت
اتخاذ �إج����راءات تندرج �ضمن
م��وازن��ة ال��ط��وارئ بعد اقتطاع
�إ��سرائ��ي��ل ج���زءا م��ن ع��ائ��دات
ال�رضائب الفل�سطينية بدعوى
دفعها كرواتب لعائالت ال�شهداء
واجلرحى.
و�أ�ضاف ب�شارة يف م�ؤمتر �صحايف
م�شرتك عقد يف مقر وزارة الإعالم
مبدينة رام الله انه �سيتم ب�شكل
ع��ام ات��خ��اذ بع�ض الإج����راءات

• الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقدم كتاب التكليف حملمد اشتية

الإ���ض��اف��ي��ة مب���ا ف��ي��ه��ا وق��ف
التعيينات والرتقيات والعالوات
واحلفاظ على احلد الأدن��ى من
املوازنة الت�شغيلية وتخفي�ض
بنود امل�صاريف النرثية.
على �صعيد �آخر ،ا�ست�شهد �شاب
فل�سطيني� ،أم�����س ،يف ال�ضفة

الجيش الليبي يسيطر على بوابة
بوهادي جنوب سرت

�أكد م�صدر ع�سكري يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة العربية الليبية،
�أن قوات اجلي�ش الليبي �سيطرت على بوابة بوهادي جنوب مدينة �رست
ال�ساحلية و�سط البالد.
وقال امل�صدر ،الذي ف�ضل عدم الك�شف عن ا�سمه لوكالة «�سبوتنيك»� ،إن
«قوات اجلي�ش الليبي التابعة للقيادة العامة للقوات امل�سلحة الليبية قد
دخلت مدينة �رست و�سيطرت على بوابة بوهادي الواقعة جنوب �رست»،
م�شريا �إلى �أن «امل�سلحني الذين كانوا يتمركزون يف بوابة بوهادي ان�سحبوا
من البوابة دون وقوع �أي ا�شتباكات بينهم وبني قوات اجلي�ش الليبي».

العراق يحقق مع  14فرنسي ًا
إرهابي ًا تسلمهم من سورية
��شرع��ت حم��ك��م��ة ع��راق��ي��ة خمت�صة
باالرهاب بالتحقيق مع  14فرن�سيا
ينتمون لتنظيم �إرهابي كان العراق قد
ت�سلمهم من �سورية اخريا.
وذكر بيان ملجل�س الق�ضاء العراقي ان
حمكمة الكرخ ببغداد حتقق حاليا مع
املتهمني الذين ت�سلمهم العراق اخريا
من �سورية ،م�ضيفا ان احد املتهمني
كان جنديا يف اجلي�ش الفرن�سي وخدم
يف افغان�ستان وان الآخرين من ا�صول

عربية تلقوا تدريبات ع�سكرية و�رشعية
يف �سورية على يد االرهابيني.
وا�ستعر�ض البيان اع�تراف��ات احد
املتهمني وهو فرن�سي الأ�صل واجلن�سية
والتي قال فيها انه كان يعمل �سائق
�شاحنة يف احدى �رشكات التنظيف يف
فرن�سا مقيما يف مدينة فيجاك بجنوبي
فرن�سا قبل ان ي�سافر الى م�رص لدرا�سة
اللغة العربية م�ستمرا بالإيفاد بفرتات
متقطعة حتى عام .2013

ح��ذرت وزارة ال�صحة يف �صنعاء من
انت�شار موجة جديدة من مر�ض الكولريا
يف اليمن ،م�شرية �إلى �أن �أحد �أ�سباب
ذلك يعود �إلى ما تعر�ضت له البنية
التحتية يف القطاع الطبي بالبالد من
جراء احلرب واحل�صار.
وظ��ل �سبب تف�شي وب��اء الكولريا يف
اليمن الذي �أعقب تفجر ال�رصاع امل�سلح
يف عام  2014لغز ًا حمري ًا ل�سنوات،
خا�صة �أنه الكارثة الكربى يف التاريخ
امل�سجلة لوباء الكولريا ،لكن درا�سة
حديثة ت�شري �إلى فك طال�سم هذا اللغز
با�ستخدام الت�سل�سل الكامل للحم�ض
النووي لل�رشيط الوراثي «اجلينوم».
وتقدر الأم��م املتحدة �أن  16مليون ًا
من �أ�صل  29مليون �شخ�ص يف اليمن
ي��ف��ت��ق��رون �إل����ى امل��ي��اه ال�صاحلة
لل�رشب وال�رصف ال�صحي الأ�سا�سي،
وفق منظمة ال�صحة العاملية ،وقد
عانى �سكان اليمن من حالتي تف�ش
لوباء الكولريا خالل الأع��وام الثالثة
املا�ضية ،ب��د�أت املوجة الأول��ى يف
�سبتمرب من عام  ،2016وبد�أت املوجة
الثانية يف �أبريل من عام  ،2017خملفة
�أكرث من مليون حالة ا�شتباه باال�صابة
بالوباء.

الغربية ،بر�صا�ص االحتالل
اال�رسائيلي الذي يوا�صل جرائمه
�ضد ال�شعب الفل�سطيني ،فيما
طالبت حكومة ت�سيري االعمال
ام�س العامل ب�إدانة العدوان الذي
ارتكبه احد عنا�رص االحتالل يف
م�صلى باب الرحمة �أم�س الأول.

وزير الصحة التونسي
يستقيل على خلفية

وفاة  11رضيع ًا

ق��دم وزي���ر ال�صحة التون�سي
عبدالر�ؤوف ال�رشيف ا�ستقالته
من احلكومة وذل��ك على خلفية
ك��ارث��ة وف���اة  11ر���ض��ي��ع� ًا يف
م�ست�شفى الرابطة بالعا�صمة.
وعقد رئي�س احلكومة يو�سف
ال�شاهد ووزير ال�صحة امل�ستقيل
وعدد من الوزراء ،اجتماع ًا بق�رص
احلكومة بالق�صبة ،ملتابعة
حادثة وفاة  11ر�ضيع ًا مبركز
التوليد وطب الر�ضيع مب�ست�شفى
الرابطة.
ي��ذك��ر �أن ال��ن��ت��ائ��ج الأول��ي��ة
للأبحاث ،التي با�رشتها خلية
الأزم���ة ب���وزارة ال�صحة ،بهذا
اخل�صو�ص ،ك�شفت �أن الوفاة قد
تكون ناجتة عن تعفنات �سارية
يف الدم ت�سببت �رسيع ًا يف هبوط
يف الدورة الدموية.
و�أك��دت اللجنة ،يف بالغ �صادر
عن وزارة ال�صحة ليلة ال�سبت،
�أنه مل يتم ت�سجيل �أي حالة وفاة
خالل الـ � 24ساعة الفائتة مبركز
التوليد وطب الر�ضيع  -الرابطة،
كما �أن��ه��ا ت��وا���ص��ل حترياتها
بغر�ض حتديد امل�س�ؤوليات.

محليات 2

معرفي« :الداخلية»
تسعى للقضاء
على البيروقراطية
وتكدس المراجعين

محليات 5

اليابان :مستعدون للتعاون
مع الكويت في الصناعة
�أكد ال�سفري الياباين لدى الكويت
تاكات�شي �أ�شيكي ا�ستعداد بالده
للتعاون مع الكويت يف املجاالت
ال�صناعية املرتبطة باملعرفة
واالبتكار.
ج����اءت ك��ل��م��ة ال�����س��ف�ير ا�شيكي
يف ن��دوة نظمها مركز الكويت
لل�سيا�سات العامة التابع للأمانة
العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط
والتنمية ال�ستعرا�ض ق�صة جناح
�رشكة «تويوتا اليابانية» ل�صناعة
ال�سيارات وكيفية تطبيق طريقة
الإدارة يف امل�ؤ�س�سات التي ت�سعى
الى االبتكار واقت�صاد املعرفة.
وقال ا�شيكي �إن العالقات الكويتية
اليابانية عميقة ومتميزة على
م��دى �ستة عقود يف العديد من
امل��ج��االت ،مو�ضحا �أن الندوة
ت�ستعر�ض ق�صة جن��اح �رشكة

اقتصاديون:
الدولة تحفز
القطاع المصرفي
عبر الودائع

اقتصاد 6
• تاكاتشي أشيكي

تويوتا العاملية وكيفية تركيزها
على اجل��وان��ب غ�ير امل��ادي��ة يف
الإدارة واملتمثلة يف الثقافة
والعالقات االن�سانية.

بوتفليقة وصل إلى الجزائر
هبطت طائرة تقل الرئي�س اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة� ،أم�س يف
مطار بوفاريك الع�سكري جنوب غربي العا�صمة اجلزائر.
وبح�سب التلفزيون الر�سمي اجل��زائ��ري« ،و�صل الرئي�س بوتفليقة
�إل��ى املطار الع�سكري بوفاريك يف ال�ضاحية اجلنوبية للعا�صمة
اجلزائرية».

 13عربي ًا ...ضحايا الطائرة اإلثيوبية
�أعلنت «اخلطوط اجلوية الإثيوبية» �أن
مواطنني من  33دول��ة على الأق��ل لقوا
حتفهم ج���راء حتطم ط��ائ��رة «بوينغ»
التابعة لل�رشكة و�سط �إثيوبيا� ،أم�س،
وبينهم  3رو�س و� 13شخ�صا من جن�سيات
عربية.
وقال املدير التنفيذي لل�رشكة ،تيوولد
جيربي مرييام ،يف م�ؤمتر �صحايف عقده
�أم�س بخ�صو�ص الكارثة� ،إنها �أودت بحياة
� 157شخ�صا ،بينهم  32كينيا و 18كنديا
و� 9إثيوبيني و� 8إيطاليني و� 8صينيني
و� 8أمريكيني و 7بريطانيني و 7فرن�سيني
و 6م�رصيني و 5هولنديني و 4هنود و4
�سلوفاكيني و 3من�ساويني و� 3سويديني
و 3رو�س ومغربيان و�إ�سبانيان وبولنديان
و�إ�رسائيليان.
كما قتل �شخ�ص واحد من كل من ال�سعودية
واليمن وال�سودان وتون�س وال�صومال
وبلجيكا و�إندوني�سيا والرنويج و�رصبيا
و�إيرلندا وتوغو وموزامبيق وروان��دا
و�أوغندا.
وذكر امل�س�ؤول �أن  4من ركاب الطائرة
كانوا يحملون وثائق الأم���م املتحدة
وعملية حتديد جن�سياتهم ال تزال جارية.
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ترامب للحد من خلل
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ليفربول يعبر
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فيرمينو وماني
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