
أك��د املنبر الدميقراطي الكويتي دعمه للسياسة 
اخلارجية الكويتية املتوازنة لتهدئة التوتر في املنطقة، 
داعيا أيضا الى التمسك بوحدة املجتمع في مواجهة 

التحديات التي متس سالمته.
وقال املنبر في بيان صادر عنه أمس إنه تابع باهتمام 
بالغ تطورات األوضاع وتصاعدها اخلطير في اخلليج 
العربي بعد االستفزازات غير املقبولة التي تنتهجها 
األطراف اإلقليمية بهدف خلق حالة من عدم االستقرار 
ال��ع��ام م��ا يهدد أم��ن وس��الم��ة املنطقة ويفسح املجال 

لتدخالت أجنبية ال يعرف مداها.

 وتابع أيضا انعكاس ه��ذه ال��ظ��روف على الداخل 
الكويتي، ورف��ع درج��ة االستعداد للقوات الكويتية 

ملواجهة أي طارئ يهدد أمن البالد«.
وأضاف إنه انطالقا من هويته ذات البعدين الوطني 
والعربي القومي، فإن املنبر الدميقراطي الكويتي يؤكد 
على اإلدانة الكاملة ألية انتهاكات متس أمن واستقرار 
منطقة اخلليج العربي، وأهمية وح��دة املجتمع في 

مواجهة أية أخطار أو حتديات متس سالمته،
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وزير الكهرباء: نواجه حتديات 
حتتم احلد من هدر الطاقة  

خالد الفاضل يدشن اخلطة االستراتيجية اجلديدة للوزارة

أكد وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء الدكتور 
خالد الفاضل أن االستراتيجية الشاملة اجلديدة 
ل���وزارة الكهرباء وامل���اء ت��واك��ب التطور الرقمي 
وتخدم أهداف خطة التنمية )كويت جديدة 2035(.

وع��ل��ى ه��ام��ش حفل ت��دش��ن اخل��ط��ة اجل��دي��دة 
الذي أقيم مبركز جابر األحمد الثقافي حتت شعار 
مستقبل يتحقق ق��ال الفاضل إن التحديات التي 
تواجه ال��وزارة بزيادة الطلب على الطاقة حتتم 

علينا احلد من الهدر.

وأض��اف أن احلد من الهدر يتم من خالل إنتاج 
الطاقة النظيفة وادخ��ال تعديالت على اشتراطات 
البناء وتغليف املباني الزجاجية بشريط خاليا 

شمسية.
وأشار الى التعاون مع كل من وزارت��ي التربية 
واألشغال العامة في مجال استخدام بعض املدارس 
للطاقة النظيفة وكذلك عن العدادات الذكية التي 
تتميز عن غيرها بأنها ثنائية اإلتصال وتعمل وفقا 

ألحدث األنظمة في املنطقة.

عيسى الكندري: قانون لتنظيم 
استخدام الطائرات احملركة آليًا

ريا�س عواد

ق��دم رئ��ي��س مجلس االم���ة ب��االن��اب��ة عيسى 
الكندري اق��ت��راح بقانون ف��ي ش��أن الطائرات 
احملركة آليا او السلكيا. ويحظر القانون على 
املخاطبن به استيراد او تصنيع او جتميع او 
تداول او حيازة او االجتار او تشغيل واستخدام 
الطائرات احملركة اليا او السلكيا اال بعد احلصول 
على تصريح بذلك من اجلهة املختصة، واستيفاء 

االوضاع املنصوص عليها في هذا القانون.
يقدم طلب احلصول على تصريح الى اجلهة 
املختصة ويجب ان يبن فيه ع��دد الطائرات 
املطلوب التصريح لها ومواصفاتها وجهة 

احلصول عليها.
ويتم البت في الطلب خالل ثالثن يوما على 

االكثر من تاريخ تقدميه 

6 أشهر »احتاد اجلمعيات«: املخزون الغذائي يكفي 
ق��ال رئ��ي��س احت���اد اجلمعيات التعاونية 
االستهالكية مشعل السيار أن املخزون الغذائي 
االستراتيجي يعد آمنا، ويكفي لنحو 6 شهور 
مقبلة، عالوة على وجود األصناف االستهالكية 
الغذائية التي تشهد حركة دوران في اجلمعيات 

واألسواق املركزية التابعة لها.
وأض���اف السيار ف��ي تصريح صحفي: إن 

االحت��اد يعقد اجتماعات دوري��ة خاصة بخطة 
الطوارئ واملخزون الغذائي االستراتيجي مع 
مسؤولي قطاع التعاون بوزارة الشؤون ووزارة 
التجارة واجلمعيات التعاونية، منوها الى أن 
بعض اجلمعيات ال مخازن لديها خالل الفترة 

احلالية، 

»املنبر الدميقراطي«: دعم السياسة 
اخلارجية لتهدئة التوتر في املنطقة

)طالع صفحة 8(

بومبيو: »إجماع خليجي« حول مسؤولية إيران عن هجمات »أرامكو«

أميركا: الصواريخ لم متر فوق الكويت

بيان رئاسة األرك���ان في اجليش الكويتي حذر 
من تصديق الشائعات املتداولة في ه��ذه األج��واء 
وخطورتها وعدم تصديقها، وضرورة أخذ املعلومات 
من مصدرها املعتمد وه��و إدارة التوجيه املعنوي 

باجليش..
اس��ت��غ��الل وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل ل���زرع اخل���وف في 

النفوس يصب في صالح املتربصن فاحذروا ..
ال تكن مطية لألعداء ورد األمر إلى أولي األمر ..

تقربوا إلى الله يحميكم !!

بني السطور

نفى وزي���ر اخل��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي م��اي��ك بومبيو 
عبور أي ص��واري��خ سماء الكويت قبل أن تضرب 
منشآت نفطية سعودية شمال شرق اململكة العربية 

السعودية .
وقال بومبيو لصحافين كانوا يرافقونه في الطائرة 
التي أقلّته إلى جّدة: »ال إثبات على أن الهجوم مصدره 
العراق ألنها كانت ستعبر الكويت وه��ذا لم ن��ره«.
وأضاف أن الصواريخ لم تأت من جنوب السعودية 

كذلك وهذا يجعل ادعاءات احلوثين »كاذبة«.
 وأك��د بومبيو أن هناك »إج��م��اع خليجي« حول 
مسؤولية إي��ران عن هجمات أرامكو ، مشيرا الى أن 
واشنطن ترغب بحل سلمي لألزمة املتصاعدة مع 
إيران على خلفية اتهام واشنطن لها بالوقوف خلف 

هجمات غير مسبوقة على شركة أرامكو السعودية.
وقال بومبيو في تصريحات للصحافين في أعقاب 
زي��ارة ألبوظبي :نرغب بحل سلمي  وآم��ل أن ترى 

اجلمهورية االسالمية املسألة بالطريقة نفسها. 

وزي���������رة زراع���������ة ال�����ب�����رازي�����ل: ن��ب��ح��ث 
االستزراع السمكي في الكويت
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عناد  ث��ام��ر  م��ع  ي��ض��ع  ال���ك���رة«  »احت����اد 
خطة مواجهة األردن

ولي عهد اململكة األمير محمد بن سلمان مستقبالً وزير خارجية أميركا مايك بومبيو

إيران: ستكون حربًا شاملة
ح��ذر وزي��ر اخلارجية اإلي��ران��ي، محمد جواد 
ظريف، من اندالع حرب شاملة حال تعرض بالده 
لضربة من الواليات املتحدة أو السعودية، معتبرا 
أن اململكة ستكون مضطرة للقتال حتى آخر جندي 

أمريكي.
 »CNN« وأش��ار ظريف، في مقابلة مع شبكة
األمريكية، أمس، جاءت تزامنا مع توتر جديد في 
املنطقة عقب اتهام إيران بالوقوف وراء الضربة 
على منشأتي »أرامكو«، إلى أن بالده ال عالقة لها 
بهذا الهجوم، موضحا: »أعرف أننا لن نفعل ذلك، 

كما أع��رف أن احلوثين أص��دروا بيانا تبنوا فيه 
العملية«.

وردا على س���ؤال ح��ول ت��داع��ي��ات أي ضربة 
أمريكية أو سعودية محتملة على إيران، قال ظريف 
إن ذلك سيؤدي إلى اندالع »حرب شاملة«، مشيرا 
إلى أن اململكة »ستكون مضطرة للقتال حتى آخر 

جندي أمريكي«.
وت��اب��ع: »أود اإلدالء بتصريح ج��دي للغاية، 
ال نريد االنخراط في أي نزاع عسكري، لكننا لن 

نتردد في الدفاع عن أراضينا«.

السعودية : سنرد 
وف�����������ق ال������ق������ان������ون 

الدولي
وجهت اململكة العربية السعودية 
رسالة إلى األمم املتحدة ومجلس األمن 

بشأن الهجوم على منشأتي »أرامكو« 
وقالت اململكة ، إنها تتعامل مع هجوم 
إرهابي منظم، مضيفة : سنتخذ إجراءات 
للرد على هجوم أرام��ك��و وفقا للقانون 

الدولي.
ودع����ت ال��س��ع��ودي��ة األمم امل��ت��ح��دة 
واخلبراء الدولين للمشاركة بالتحقيق 
في الهجوم على معملي أرامكو في خريص 
وبقيق في املنطقة الشرقية.وأوضحت أن 
»ك��ل امل��ؤش��رات ت��دل على أن األسلحة 

املستخدمة بهجوم أرامكو إيرانية«.
ب���دوره ق��ال السفير ال��س��ع��ودي لدى 
أملانيا إن كل اخل��ي��ارات مطروحة على 
الطاولة للرد على هجوم استهدف اثنتن 
م��ن م��ن��ش��آت ال��ن��ف��ط ال��س��ع��ودي��ة مطلع 
األسبوع وتلقي اململكة باللوم فيه على 

إيران.
وع��ن��دم��ا سئل ع��ن إمكانية توجيه 
ضربة عسكرية إليران قال األمير فيصل 
بن فرحان آل سعود إلذاع��ة دويتشالند 
فونك: »بالطبع كل شيء مطروح على 
ال��ط��اول��ة ول��ك��ن يتعن مناقشة األم��ر 

جيدا«.

وفاة زين العابدين
 بن علي في السعودية

توفي الرئيس التونسي األسبق زين العابدين بن 
علي، في اململكة العربية السعودية، عن عمر ناهز 83 
عاما، وقال محاميه منير بن صاحلة إن جثمان بن علي 

سيوارى الثرى في السعودية وليس في تونس.
وكان بن صاحلة قد أعلن، اجلمعة، أن بن علي ُنقل إلى 

مستشفى في السعودية، بعد تدهور حالته الصحية.
وأوض���ح حينها إلذاع���ة »م��وزاي��ي��ك« التونسية، 
أن ابنة زي��ن العابدين بن علي اتصلت ب��ه، قائلة إن 
والدها »مريض ج��دا«، بعد سنوات من عالج سرطان 

البروستاتا.
وك��ان بن علي قد خرج من البالد في يناير من عام 

2011 في أعقاب االحتجاجات التي أنهت حكمه.
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