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 اإلمارات: اإلجراءات ضد الدوحة ستعتمد 
على ما سنسمعه من اإلخوة في الكويت 

  قطر: الرد على مطالب الدول األربع جاء 
في اإلطار العام ملبادئ احترام سيادة الدول

 أملانيا ترى فرصًا جيدة للتهدئة .. وأبو الغيط 
مستعد للوساطة.. ومجلس األمن: احلل خليجي 

»مركزي قطر«: أذونات خزينة مبليار ريال

أميركا تسمح لـ »التركية« بحمل احلواسيب 
اليوم ولـ »السعودية« 19 اجلاري

الدوحة سترفع إنتاجها من الغاز ٪30

الدوحة - وكاالت: أعلن مصرف قطر املركزي اصدار 
اذونات خزينة لفترة )٣ و6 و9( اشهر بقيمة مليار ريال 
قطري وســط اكتتاب من البنوك بلغ حوالي ٢.5 مليار 
ريال. وقال املصرف في بيان امس ان االصدار الذي مت 
حســب اجلدول الزمني املعد مــن جانبه يأتي في اطار 

سعيه لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر.

عواصم ـ وكاالت: توّقعت شــركة اخلطوط اجلوية 
التركية أن ترفع الواليات املتحدة اليوم احلظر املفروض 
على األجهزة اإللكترونية في رحالتها املتجهة إلى أميركا.
كما أعلنت اخلطوط اجلوية الســعودية أنه ســيتم 
السماح جلميع املسافرين على منت رحالتها الى أميركا 
باصطحاب أجهزة احلاسوب احملمولة واألجهزة اللوحية، 

وذلك في موعد أقصاه ١9 اجلاري.

الدوحــة ـ وكاالت: أعلنت مؤسســة »قطر للبترول« 
رفــع الطاقــة االنتاجية للغاز الطبيعي املســال في مدة 
ســبع ســنوات ليصل االنتاج الســنوي الى ١٠٠ مليون 
طن وبنسبة تعادل ٣٠%. وقال العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي للمؤسسة سعد الكعبي ان رفع االنتاح سيتم 
من خالل مشروع تطوير القطاع اجلنوبي حلقل الشمال.

الوساطة  تكثفت جهود 
املبذولة من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
حلل أزمة اخلالف اخلليجي 
مع انتهاء مهلة الـ ٤٨ ساعة 
صبــاح اليــوم »األربعاء«، 
فقد استقبل صاحب السمو 
الوزير املسؤول عن الشؤون 
اخلارجية بســلطنة عمان 
يوســف بــن علــوي، فــي 
الوقــت الــذي توجــه فيه  
مبعوث سموه وزير الدولة 
الــوزراء  لشــؤون مجلس 
ووزيــر اإلعــالم بالوكالــة 
الشيخ محمد العبداهلل إلى 
جدة للقاء وزير اخلارجية 
الســعودي عــادل اجلبيــر 
وتسليمه الرد القطري على 
مطالــب الــدول األربع، كما 
غادر مستشار سمو األمير 
املستشار بالديوان األميري 
خالد الفليج لتسليم رسالة 
جوابية من سمو األمير إلى 

أخيه أمير قطر.
وفــي أبوظبــي، أعــرب 
وزيــر اخلارجيــة األملانــي 

الدول  العام جلامعة  األمني 
أبوالغيط  العربيــة أحمــد 
الوســاطة  تأييــده جلهود 
الكويتية، مؤكدا استعداده 
للقيام بدور في هذا الصدد 
إذا رغبــت األطراف املعنية 
في ذلــك. هذا، وأكد مجلس 
األمــن الدولي أن حل األزمة 
اخلليجية الراهنة يكون عبر 

احلوار بني الدول املعنية.
الســفير الصيني  وقال 
لدى األمم املتحدة بيوجيي، 
الــذي تتولى بالده رئاســة 
املجلس لشهر يوليو اجلاري، 
إن »الطريقة املثلى« للخروج 
من األزمة اخلليجية الراهنة 
تكون بتوصل الدول املعنية 
الى حل عــن طريق احلوار 
والتشــاور فــي مــا بينها. 
ويعني تصريح الديبلوماسي 
 الصينــي أن مجلــس األمن
ال يعتزم التدخل في األزمة 
املســتمرة منذ أســابيع بني 
الدوحة من جهة والرياض 

وحلفائها من جهة أخرى.
 ٭

عــن اعتقــاده أن هنــاك فرصا 
جيدة لتهدئة النزاع في اخلليج 
واحليلولة دون تفاقم الوضع، 
مشيرا الى أن هناك خطرا حقيقيا 
في االستمرار تفاقم األزمة، لكنه 
يــرى أيضا بــوادر جناح فتح 
مجــاالت للتوصل إلــى نتائج 
مشتركة في اجتاه حل األزمة.

من جهته، أكد وزير اخلارجية 
اإلماراتي الشيخ عبداهلل بن زايد 
أن بالده والدول املقاطعة بانتظار 
رد الدوحة على قائمة املطالب 
التي قدمت لها عبر الكويت. وقال 
»من السابق ألوانه احلديث عن 
اخلطوات التالية، األمر سيعتمد 
على ما سيســمعه من اإلخوة 

فــي الكويت واحلــوارات التي 
ســتجرى بيننا«. والحقا شدد 
وزير خارجية قطر الشيخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني على أن 
عقوبات الــدول العربية جتاه 
بالده إجــراءات غيــر قانونية 
بذريعة مكافحة اإلرهاب، وقال: 
الــرد على مطالب الدول األربع 

جــاء فــي اإلطار العــام ملبادئ 
احترام ســيادة الدول ومبادئ 
القانــون الدولــي، مؤكدا أنه ال 
تزال هناك فرصة للتحسن فيما 
يتعلق مبكافحة متويل اإلرهاب. 
في الوقت نفسه، تتابعت مواقف 
التأييد للوساطة الكويتية حلل 
اخلــالف اخلليجي، حيث جدد 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال يوسف بن علوي بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسفير عمان حامد بن سعيد

عواصــم ـ وكاالت: تزايــدت 
حــدة التوتــر أمس بــني بيونغ 
يانــغ وواشــنطن. ففيمــا أكدت 
كوريا الشمالية جناحها في إطالق 
صاروخ باليستي عابر للقارات في 
العيــد الوطني للواليات املتحدة 
األميركيــة قادر على اســتهداف 
آالســكا، حذر الرئيس األميركي 
دونالــد ترامب من اتخاذ قرارات 
أحاديــة اجلانب. وفيما أشــرف 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون على التجربــة »التاريخية« 
لصاروخ »هواسونغـ  ١٤«، بحسب 
بيان رسمي أكد ان كوريا الشمالية 
»قــوة نوويــة كبيــرة« متتلــك 
»صواريخ عابرة للقارات شديدة 
القوة قادرة على ضرب أي مكان 
في العالم«، غّرد الرئيس األميركي 
متسائال »أطلقت كوريا الشمالية 
للتو صاروخا جديدا، أليس لدى 
هذا الرجل أي شيء أفضل يفعله 
في حياته؟«. دوليا، أعلنت وزارة 
الدفاع اليابانية أن الصاروخ ارتفع 

طرح مشروع البنى التحتية لبقية ضواحي 
»جنوب املطالع« األسبوع املقبل

عادل الشنان

 كشــفت مصــادر في املؤسســة العامة للرعاية الســكنية 
لـ »األنباء« أن املؤسسة ستطرح عقد إنشاء وإجناز وصيانة 
الضواحــي األربــع )n١-n٢- n٣- n٤( املتبقية من مشــروع 
جنوب املطالع الســكني األسبوع املقبل، باإلضافة إلى تناول 
عقد احملور اخلدمي وعقد محطات الكهرباء واحملوالت الرئيسية 
والثانوية ليكون جاهزا للطرح قبل نهاية العام احلالي، وبهذا 

تعتبر العقود األساسية للمشروع قد اكتملت.
من جهة أخرى، أشار املتحدث الرسمي للجنة أهالي جنوب 
املطالع التطوعية ياسر املاجدي إلى أن املؤسسة اعتمدت آلية 
جديدة لصرف بدل اإليجار تستهدف احلفاظ على املال العام، 
مشــددا على املستفيدين ضرورة حتديث بياناتهم كل عامني 
حتى ال يتوقف عنهم الصرف. إلى ذلك، عثرت الشركة املنفذة 
لعقــد البنى التحتية للمدينة أثناء عمليات احلفر على كمية 
كبيرة من املتفجرات واألســلحة وأنــواع من القنابل اليدوية 

مدفونة في أرض املشروع. 

الضويحي لـ»األنباء«: 
أسعار احلج مناسبة هذا العام

أسامة أبو السعود 

أعلن رئيس احتاد حمالت احلج الكويتية احمد الضويحي 
ان موســم احلج لهذا العام يشــهد تســجيال واقباال كبيرا 
مــن حجاج بيت اهلل احلرام لــدى حمالت احلج الكويتية، 

كاشفا ان هناك الكثير من 
احلمــالت أغلقــت ابواب 
التســجيل نظرا الكتمال 
األعــداد املخصصــة لها. 
وقــال الضويحــي فــي 
تصريحات لـــ »األنباء«: 
ان هــذا التســابق نحــو 
التسجيل في حمالت احلج 
يشير إلى رغبة املواطنني 
واملقيمــني فــي االلتحاق 
باحلمالت نظرا ملا تتميز 
به حمالت احلج الكويتية 
من خدمــات. وأضاف ان 
أسعار احلمالت في الكويت 

تعد اقل من نظيراتها في دول اخرى ال تقدم نفس اخلدمات 
واملستوى املتميز الذي حترص عليه حمالت احلج الكويتية، 
مؤكدا أن أصحاب حمالت احلج الكويتية يراعون احملافظة 
على مميزات وخدمات احلملة التي جعلت احلمالت الكويتية 

في مصاف البعثات املتميزة.
وأعلــن الضويحــي أن احتاد أصحــاب حمالت احلج 
الكويتيــة بصدد تقدمي مقترحات ملواســم احلج القادمة 
تخــدم احلجــاج بالدرجة األولى وحتافظ على مســتوى 
احلمالت املتميز وتسهل أداء فريضة احلج جلميع فئات 
املجتمع الكويتي، مؤكدا أن هذه املقترحات في طور االنتهاء 
منها حاليا وسيتم توجيهها الى وزير األوقاف ومسؤولي 

الوزارة لدراستها وإمكانية تطبيقها.

أحمد الضويحي

غير مخصص للبيع

علي الكندريالسفير اليوناني أندريس باباداكيس     )ريليش كومار(

السفير اليوناني لـ »األنباء«:  جهود 
لتعزيز التعاون العسكري ومستعدون 

لتسليح اجليش الكويتي

رئيس احتاد »التعاونيات« علي الكندري 
لـ»األنباء«: سنحارب أي زيادة 

مصطنعة في األسعار 0610

على العدد الذي يجوز تجنيسه.. وإلزام »المالية« و»األشغال« و»الكهرباء« ببرنامج زمني لـ »البنية التحتية« لقسائم خيطان.. وتشريعات تحديث النقل الجوي أولوية

االتفاق احلكومي ـ النيابي يُعجّل بقانون التجنيس
مريم بندق

فــي  مصــادر  كشــفت 
تصريحات خاصة لـ »األنباء« 
ان احلكومة ســتقدم بعض 
التشريعات اجلديدة وأخرى 
معدلة متثل ضرورة لتحديث 

النقل اجلوي. وقالت املصادر: 
ان هــذه التشــريعات التي 
تخضع للدراســة ستقدمها 
احلكومــة إلدراجهــا ضمن 
أولويات مشــاريع القوانني 

في دور االنعقاد املقبل 
وعن مدى إمكانية االتفاق 

التجنيــس  علــى قانــون 
للعام احلالي ٢٠١٧، أجابت 
املصــادر: احلكومة تعهدت 
باملوافقــة على إقرار قانون 
لتجنيس )عــدد معني( من 
غير محددي اجلنســية في 
دور االنعقاد املقبل، كاشفة 

عــن مســاحة كبيــرة مــن 
العــدد الذي  االتفــاق على 
يجوز جتنيســه مع جلنة 
الداخلية والدفاع البرملانية 
وهذا يدفع بتمرير مشروع 
القانون مع بداية استئناف 
جلسات دور االنعقاد اجلديد. 

هذا، وطلب مجلس الوزراء 
من اجلهــات املختصة عمل 
برنامــج زمني لالنتهاء من 
إعادة تأهيل البنية التحتية 

لقسائم خيطان. 
وأشارت املصادر الى ان 
املجلس كلف وزارات املالية 

والكهرباء واألشغال وبعض 
اجلهات املختصة التنسيق 
فيمــا بينهــا لالتفــاق على 
اجلــدول الزمنــي للتنفيــذ 
على ان يتم عرض اي عقبات 
على مجلس الوزراء إليجاد 

احللول لها أوال بأول.

صاحب السمو استقبل وزير الشؤون اخلارجية العماني.. ومبعوثا سموه أوصال رسائل إلى املسؤولني في السعودية وقطر

الوساطة الكويتية تسابق الزمن لرأب الصدع اخلليجي 

التفاصيل ص 2 ٭

إلى علو يزيد على ٢5٠٠ كلم 
وســقط في بحر اليابان، في 
املنطقة االقتصادية احلصرية 
لألرخبيــل، وصــرح رئيــس 
الوزراء الياباني شــينزو آبي 
لإلعالم بأن »إطالق الصاروخ 

يظهر بوضوح ان التهديد قد 
زاد«. من جهته، اعتبر الرئيس 
الكــوري اجلنوبي مون جاي 
ان، ان ثمة »خطا أحمر« يجب 
أال تتجاوزه بيونغ يانغ. هذا، 
ودعت الصني جميع األطراف 

الى »ضبــط النفــس«، ودعا 
الرئيــس الروســي فالدميير 
بوتــني ونظيــره الصينــي 
شــي جينبنــغ إلــى »احلوار 

والتفاوض«.
 ٭

التفاصيل ص4 ٭

التفاصيل ص3و1٧ ٭
التفاصيل ص1٧ ٭

حريق بنك االئتمان سببه »لحيم«.. وجمع األدلة مستمر لمعرفة سبب حريق شرق 

البليهيص لـ»األنباء«: 409 حرائق متعمدة في 2016
جاسم التنيب ـ أمير زكي

أعلن نائــب مدير عام 
العامــة لإلطفــاء  اإلدارة 
اللواء  املكافحة  لشــؤون 
البليهيــص عــن  جمــال 
اســتبعاد شــبهة التعمد 
في حريق بنــك االئتمان 
في منطقة جنوب السرة، 
والذي شــب نهاية شــهر 

رمضان املاضي.
وقــال البليهيــص في 
تصريح خاص لـ»األنباء«: 

بعد جمع األدلة واالستعانة 
بكاميــرا من جهــة أمنية 
تبــني أن أعمــال حليــم 
كانت تتم داخل مشروع 
التي  بنك االئتمان، وهي 
تسببت في اندالع ألسنة 
اللهــب. وحــول حريــق 
شــرق، الــذي أتــى على 
مبنــى قيد اإلنشــاء، قال 
البليهيص: مازلنا  اللواء 
جنمــع األدلــة بالتعاون 
مــع اجلهــات احلكومية 
املعنية، وسنرفع تقريرا 

مفصال بشأن احلريقني، 
التحقيق  وســنعلن بعد 
عن ســبب حريق شرق. 
وأردف قائال: أود أن أؤكد 
أن اإلدارة العامة لإلطفاء 
مت إبالغهــا عن احلريقني 
متأخرا، وكان ذلك السبب 
الرئيسي في تعاظم ألسنة 

اللهب. 
وأكد اللواء البليهيص 
ان االدارة العامة لإلطفاء 
لديها مــن الشــفافية ما 
يجعلهــا تعلــن عــن أي 

حريق وما اذا كان متعمدا 
أو ال. وأضاف: خالل ٢٠١6 
تعاملــت اإلدارة العامــة 
لإلطفاء مع ١٣٢٠6 حوادث 
مــن بينهــا ٤٧٧١ حريقا، 
وانتهينــا الــى ان هنــاك 
٤٠9 من احلرائق متعمدة 
سواء كانت حرائق منازل 
أو مركبات أو مبان، مجددا 
التأكيد على أنه ال مصلحة 
لإلدارة العامة لإلطفاء في 
إخفاء معلومة بشأن تعمد 

حريق ما.
اللواء جمال البليهيص

عبدالهادي العجمي

أبلغت مصادر عسكرية في وزارة الدفاع 
»األنباء« بأن صفقة  الـ ١٤6 دبابة الروســية 
من طراز »تيـ  9٠ إم إس« يعود البت فيها إلى 
رأي القيادة السياسية. وأكدت أن هذا النوع 
من الدبابات هو األكثر مالءمة لقوة املدفعية، 
وكانت مؤسســة »أورال فاغون زافود« )من 
قطاع الصناعات احلربية الروسية(، أعلنت 
بحسب وكالة »روسيا اليوم« أمس، أنها تخطط 
إلمتام اإلعداد لصفقة توريد الـ ١٤6 دبابة من 
طراز »تــي ـ 9٠ إم إس« للكويت حتى نهاية 

هذا العام. 

مصادر عسكرية لـ »األنباء«: 
الرأي للقيادة السياسية 

في صفقة 146 دبابة روسية 

 بيونغ يانغ تتحدى واشنطن في عيد االستقالل 
بـ »عابر للقارات«.. وترامب يُحذرها من إجراء أحادي

التفاصيل ص1٧ ٭


