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بكني ردًا على بيان »ناتو«: نحن قوة سلمية

أردوغان حللفائه: نواجه إرهابًا.. ال تتخَلوا عَنا

بعد تعرضه للسخرية من قبل زعماء الناتو، 
تــرامــب يلغي مــؤمتــره الصحفي ويــغــادر.. 
ــذا الرئيس األهـــوج مـــارس السخرية مع  ه
العديد من الزعماء العرب في محاولة إلظهار 
خفة دمــه.. اليوم شرب من نفس الكأس التي 
سقاها لآلخرين.. عجباً كيف انحدر املستوى 
السلوكي للزعماء، وخاصة أنه يتزعم أكبر 
وأقوى دول العالم.. أصبح انتخابه مرة ثانية 

أصعب بكثير!!

بني السطور

نقلت قناة »إن تي فــي«، عن الرئيس التركي، رجب طيب 
ـــان، قوله يــوم أمــس، إن احللفاء يجب أال يتخلوا عن  أردوغ
بالده في احلرب التي تخوضها ضد »اإلرهاب«، في إشارة إلى 

االنقسامات التي برزت قبيل قمة حلف شمال األطلسي.
ــان بعدما استبعد الرئيس الفرنسي،  ويأتي موقف أردوغ
إميانويل ماكرون، احتمال التوصل إلى توافق مع تركيا على 
ــاب، وذلــك خالل مؤمتر صحفي عقب قمة حلف  تعريف اإلره

شمال األطلسي في واتفورد بالقرب من لندن.
وقال ماكرون: ال أرى أي توافق محتمل ، في إشارة إلى تركيا 
التي أطلقت عملية عسكرية في سوريا في مناطق حدودية 
تستهدف املقاتلني األكــراد الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيني، 
في حني أنهم دعموا التحالف الدولي في معركته ضد داعش 

واملنظمات املتشددة األخرى.
بدورها وردا على بيان حلف شمال األطلسي ، أكدت الصني 
أنها ال تشكل تهديدا على دول أخرى، وقالت إنها »قوة سلمية« 
بعد أن وقعت الدول األعضاء في حلف شمال األطلسي »ناتو« 

بيانا تطرق ألول مرة إلى »التحديات« التي متثلها بكني.
وقالت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية الصينية، هوا تشون 
ينغ، إن »منو قوة الصني هو منو القوة السلمية« و«ليس هناك 

بالضرورة صلة بني التهديد وحجم الدولة«.
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كردستان العراق: مقتل وإصابة
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ل�»داعش«

شبهة جنائية وراء حريق »الري« .. 
و»البيئة«: لم نرصد مواد كميائية 

قــالــت االدارة الــعــامــة لالطفاء 
الكويتية ان شبهة جنائية وراء 
ــع في  ــدل ــق الــهــائــل الـــذي ان ــري احل
ــن أمـــس مبستودع  وقـــت ســابــق م
لاللكترونيات مبنطقة الـــري في 
محافظة الفروانية جنوبي العاصمة.
وذكــرت االطفاء في بيان صحفي 
ان املعاينة االولية التي قام بها فريق 
مراقبة التحقيق في حوادث احلريق 
اظهرت ان احلادث »وقع بفعل فاعل 

متعمد«.
ــاء  ــه ــت ــد االن ــع وافــــــادت بــأنــه ب
ــــراءات التحقيق في  مــن جميع اج
اسباب احلريق الــذي خلف خسائر 
مادية كبيرة »سيتم ارسال التقرير 
الفني الى اجلهات املعنية في وزارة 
الداخلية والنيابة العامة مدعما 
ــى الشبهة  بــالــدالئــل الــتــي تشير ال

اجلنائية«.
 إلى ذلك قالت الهيئة العامة للبيئة 
انه لم يتم رصد اي مواد كميائية او 

تسرب للغازات في موقع احلريق.
وأوضحت البيئة ان ممثلني عنها 
ومن شركة نفط الكويت باالضافة 
الى االدارة العامة لالطفاء عاينوا 

موقع احلريق الذي لم ينتج عنه اي 
اصابات بشرية بغية التأكد من عدم 

وجــود اي مــواد كيميائية او تسرب 
للغازات.

جانب من مكافحة احلريق

شلل عام يخيم على فرنسا  بسبب اإلضراب

ظهرت فرنسا أمس اخلميس في حال سبات 
وهدوء لم تشهده مدينة النور منذ زمن وذلك اثر 
االضراب العام الذي دعت اليه النقابات العمالية 

في البالد.
ــراب عام  ودخــل العمال الفرنسيون في إض
شمل كل القطاعات من بينها املواصالت والتربية 
والصناعة والتجارة احتجاجات على إصالح 

نظام التقاعد في البالد.  
وأطلقت الشرطة الفرنسية الــغــاز املسيل 
للدموع على محتجني بعدد من املدن منها نانت 
وبوردو في أحد أكبر إضرابات العاملني بالقطاع 

العام منذ عقود.
وذكرت قناة )بي اف ام( االخبارية ان الشرطة 
اشتبكت مع عدد من احملتجني الذين قاموا بالقاء 
املقذوفات على قوات الشرطة التي ردت باطالق 

الغاز املسيل للدموع.
وتسبب االضراب بتعطيل شبكات املواصالت 
في باريس ومــدن فرنسية أخــرى بشكل شبه 
كامل اضافة الى اغالق عدد من املدارس وغيرها 
من القطاعات مثل الصناعة والتجارة الجبار 
الرئيس إميانويل ماكرون على التخلي عن خطط 

اصالح نظام التقاعد.

ملرشحي  تلفزيونية  مناظرة 
باجلزائر الرئاسة 

أدركت احلملة الدعائية النتخابات الرئاسة 
اجلــزائــريــة املــقــررة فــي 12 ديسمبر اجلــاري 
أيامها األخــيــرة بينما يأمل كل من املرشحني 
اخلمسة حسم »مناظرة تلفزيونية« مقررة 
اليوم اجلمعة خلطب ود الناخبني وكسب ثقتهم 
من أجل إقناعهم بفعالية برامجهم.وستكون 
املناظرة التي تقام حتت عنوان »الطريق إلى 
التغيير« مجاال لطرح 13 سؤاال توجه إلى كل 

املرشحني في أربعة مجاالت تتعلق باألوضاع 
االقتصادية واالجتماعية باإلضافة إلى التربية 

والتعليم والصحة والسياسة اخلارجية.
ــة عن  ــاب وميــلــك كــل مــرشــح احلــق فــي اإلج
السؤال في أقل من دقيقتني وسيكون هناك سؤال 
أخير يتم طرحه على كل مترشح حول تطلعات 
الشعب اجلزائري وميكن اإلجابة عنه خالل 3 

دقائق.

الصني: حل الدولتني 
أساس القضية الفلسطينية

جددت الصني أمس اخلميس تأكيدها على ان حل الدولتني 
ومبدأ األرض مقابل السالم يشكالن أساسا حلل القضية 
الفلسطينية مؤكدة دعم بالدها للشعب الفلسطيني الستعادة 
حقوقه املشروعة. ودعت املتحدثة باسم اخلارجية الصينية 
في مؤمتر صحفي عقد تعليقا على مناقشات اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة حول قضية فلسطني املجتمع الدولي الى إيجاد 
حل شامل وعــادل للقضية الفلسطينية وحتقيق التعايش 

السلمي والتنمية املشتركة للفلسطينيني واإلسرائيليني.
واضــافــت ان الــصــني تــؤيــد القضية الــعــادلــة للشعب 
الفلسطيني الستعادة حقوقه الوطنية املشروعة، معتبرة ان 

بالدها داعم قوي للسالم الفلسطيني-اإلسرائيلي وللتسوية 
السياسية للقضية الفلسطينية من خالل تهيئة الظروف 

املواتية الستئناف محادثات السالم بني اجلانبني. 
وأكدت ينغ في هذا السياق محورية القضية الفلسطينية 
للسالم في الشرق األوسط ووجوب التمسك بحل الدولتني 
ومبدأ »األرض مقابل السالم«.ولفتت الى استضافة الصني 
أخيرا منتدى أمن الشرق األوســط حيث طرحت مقترحات 
حول حتقيق األمن في منطقة الشرق األوسط ومنها ضرورة 
التمسك بالعدالة واإلنــصــاف والتطبيق الفاعل لقرارات 

مجلس األمن الدولي حول قضايا الشرق األوسط.  

طرد دبلوماسيني 
بني روسيا وبلغاريا  

ــرد دبلوماسي  ــس اخلميس ط قـــررت روســيــا أم
بلغاري من اراضيها ردا على طرد دبلوماسي روسي 

من بلغاريا.
وقالت وزارة اخلارجية الروسية في بيان وزع 
هنا انها استدعت السفير البلغاري لــدى موسكو 
اتاناسا كريستينا وسلمته مذكرة تقضي باعتبار 
احد الدبلوماسيني العاملني في السفارة البلغارية في 

موسكو شخصا غير مرغوب به.
واوضح البيان ان هذا االجراء ياتي ردا على اجراء 
مماثل اتخذته السلطات البلغارية بحق دبلوماسي 

روسي يعمل في السفارة الروسية في صوفيا. 

إيرانية  صواريخ  أجزاء  مصادرة 
للحوثيني توجهها  قبل 

ذكر مسؤولون أمريكيون أن بارجة تابعة 
للبحرية األمريكية صادرت أجزاء متطورة من 
صواريخ يعتقد بأنها تعود إليــران من قارب 
أوقفته في بحر العرب، وذلك في الوقت الذي 
تضغط فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب على 

طهران للحد من أنشطتها اإلقليمية.
وأكدت وزارة الدفاع األمريكية )البنتاجون( 

في بيان أن بارجة أمريكية عثرت في 25 نوفمبر 
على ”مكونات صــواريــخ متقدمة“ على منت 
سفينة غير معلومة الهوية وأن حتقيقا أوليا 
ــزاء مصدرها إيــرانــي. وقال  يشير إلــى أن األج
مــســؤولــون أمريكيون حتــدثــوا شريطة عدم 

الكشف عن هوياتهم
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املزرم: ال حسابات تواصل
 باسم رئيس الوزراء

نــوه رئيس مركز التواصل احلكومي الناطق 
الرسمي باسم احلكومة طارق املزرم ان سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ليس لديه أي 
حسابات شخصية في وسائل التواصل اإلجتماعي.


