غري خم�ص�ص للبيع

أمثال

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

من أصبح ونزل السوق باع وشرى
ومن أمسى ما نزل السوق
ال باع وال شرى

يقولون
بوأحمد :منذ إنشاء المجلس
التأسيسي حتى يومنا هذا شهد

الخميس

السوق البرلماني  98استجواب ًا،

العدد ()3682

أغلبها أمرت به شركات
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األمير استعرض مع وزير الخارجية األميركي آخر مستجدات األوضاع في المنطقة

الخالد :نق ِّدر الجهود األميركية لدعم «الوساطة الكويتية»

ضرورة تحقيق األمن واالستقرار في سورية وتطورات مسيرة السالم في الشرق األوسط

بومبيو :األزمة الخليجية ليست في مصلحة المنطقة والعالم ونحتاج إلى حلها سريعًا
الكويت شريك استراتيجي في مواجهة اإلرهاب وملتزمون بأمنها وسالمة أراضيها

صباح المحمد استقبل
السفير الفلسطيني

محليات 2

المشاركون في ملتقى
«أتمنى» قاموا بعرض
تجاربهم استعداداً
للحفل الختامي
كتب �سالمة ال�سليماين:

• �صاحب ال�سمو لدى ا�ستقباله وزير اخلارجية الأمريكي

ا�ستعر�ض �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،مع وزير
خارجية الواليات املتحدة االمريكية مايك بومبيو ،العالقات
التاريخية املميزة بني الكويت والواليات املتحدة يف جميع
املجاالت.
ومت خالل ا�ستقبال �سمو الأمري للوزير الأمريكي التطرق الى

الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك و�آخر م�ستجدات الأو�ضاع يف
املنطقة.
�إلى ذلك� ،أكد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية
ال�شيخ �صباح اخلالد ،ان الكويت تقدر جهود الواليات
املتحدة التي تبذلها حلل الأزمة اخلليجية ودعمها الكامل
جلهود الو�ساطة التي يقودها �صاحب ال�سمو ،ونعتقد �أن
هذا امل�سعى �سيتوا�صل ،حيث ال يوجد �أي بديل �إال ا�ستكمال

ترحل  12إخواني ًا إلى مصر
تركيا ّ
بعد �أي��ام قليلة من لقاء يا�سني
�أقطاي ،م�ست�شار الرئي�س الرتكي
رج��ب طيب �أردوغ���ان ،بعدد من
�شباب و�أع�ضاء جماعة الإخ��وان
ال��ه��ارب�ين م��ن م����صر ويقيمون
يف ت��رك��ي��ا ،ب��غ��ر���ض طم�أنتهم
و�إ�شعارهم ب��الأم��ان ،احتجزت
ال�سلطات الرتكية � 12إخواني ًا،
متهيد ًا لت�سليمهم مل�رص يف واقعة
�أحدثت دوي ًا داخل �صفوف �شباب
جماعة الإخ����وان املقيمني يف
ا�سطنبول.

فرتات حياته ،وال ي�ستطيع حماية
عنا�رصه ،حتى يف ال��دول التي
يرتبط معها بعالقات قوية مثل
تركيا وماليزيا.
�إلى ذلك� ،أعلنت اخلطوط اجلوية
الرتكية �أنها �ستطلق خط ًا جديد ًا
يربط تل �أبيب ب�إزمري ،و�سيبد�أ
العمل يف  29مايو ،على �أ�سا�س
�أربع رحالت �أ�سبوعي ًا.
جدير بالذكر �أن الطريان الرتكي
يقوم حالي ًا بع�رش رحالت يوميا
بني تل �أبيب وا�سطنبول.

الجزائر :بوتفليقة سيسلم
السلطة إلى رئيس منتخب

• عبدالعزيز بوتفليقة

سورية إلى الجامعة العربية
�أكد وزير اخلارجية امل�رصي
�سامح �شكري �أم�س �أن بالده
لي�ست لديها ��شروط لعودة
�سورية �إلى اجلامعة العربية،
فيما �أع��رب عن دعم القاهرة
ال�ستعادة احلقوق امل�رشوعة
لل�شعب الفل�سطيني.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية
عن �شكري القول يف ت�رصيح
على هام�ش زيارته �إلى م�سقط
«�إن القاهرة ودم�شق تربطهما
عالقات قوية».
و�أ�ضاف« :عملت خالل ال�سنوات
املا�ضية على الدعوة الحتواء
الأزم������ة وجت��ن��ي��ب �سورية
و���ش��ع��ب��ه��ا وي��ل�ات احل���روب
والدمار واملخاطر املرتبطة
بعمل التنظيمات الإرهابية
على الأرا���ض��ي ال�سورية..
كما دعوت �إلى تعزيز ما من
�ش�أنه ا�ستقرار ووحدة و�سيادة
�سورية».
وحول وجود خطة لل�سالم يف

ال�رشق الأو�سط تعرف با�سم
«�صفقة ال��ق��رن» ق���ال وزي��ر
اخلارجية امل�رصي :ان هذه
ال�صفقة «مل تعلن بعد حتى
تتخذ م�رص موقفها �إزاءها».
و�أك���د دع��م ب�ل�اده ال�ستعادة
احلقوق امل�رشوعة لل�شعب
الفل�سطيني على �أن تكون هناك
حلول �ضمن الأط���ر الدولية
وقرارات جمل�س الأمن ،م�شدد ًا
على �أهمية التوافق بني طريف
ال��ن��زاع «لأن ذل���ك �سيحقق
ال�سالم يف املنطقة».
وب�����ش���أن لقائه م��ع الوزير
امل�������س����ؤول ع���ن ال�����ش���ؤون
اخلارجية يو�سف بن علوي
قال �إنه ا�ستعر�ض التحديات
التي تواجه املنطقة ،خا�صة
ال�رصاعات التي مازالت قائمة
يف ع��دد م��ن ال���دول العربية
والتحديات الكبرية املت�صلة
مبواجهة الإره���اب مبختلف
�أ�شكاله.

ملك األردن :القدس بالنسبة لي
 ...خط أحمر

• امللك عبدالله الثاين

قال رمطان لعمامرة نائب رئي�س الوزراء اجلزائري �إن الرئي�س عبدالعزيز
بوتفليقة �سي�سلم ال�سلطة �إلى رئي�س منتخب دميقراطي ًا بعد �إقرار د�ستور
جديد وعقد م�ؤمتر وطني.
وقال يف م�ؤمتر �صحايف يف برلني �إن اخلطة الرامية للخروج من هذا املوقف
والتي طرحها بوتفليقة يف  11مار�س تق�ضي بعدم تر�شح الرئي�س يف �أي
انتخابات جديدة وب�أن الندوة الوطنية اجلامعة هي التي �ستحدد موعد
هذه االنتخابات.
و�أ�ضاف �أنه فور انعقاد هذه الندوة وو�ضع د�ستور جديد �ستجرى انتخابات
رئا�سية ,وبعدها تنتهي عهدة بوتفليقة ,ويتم ت�سليم الرئا�سة ملن انتخبه
ال�شعب.

مصر :ال شروط لعودة

هذا امل�سعى.
وقال انه مت بحث الو�ضع يف �سورية وامل�أ�ساة الإن�سانية
التي مير بها ال�شعب ال�سوري و�رضورة ب�سط ال�سالم والأمن
واال�ستقرار يف �سورية وفق املرجعيات الدولية ذات ال�صلة
والعالقات اخلليجية الإيرانية وجهود البلدين يف جمال
مكافحة الإرهاب وتطورات م�سرية ال�سالم يف ال�رشق الأو�سط
وت�أكيد اجلانبني على �أهمية موا�صلة التن�سيق بني البلدين

يف جمل�س الأمن حيال تلك الق�ضايا.
من جانبه �أكد وزير خارجية الواليات املتحدة مايك بومبيو،
ان الكويت تعد �رشيكا ا�سرتاتيجيا لبالده يف مواجهة الإرهاب،
م�شدد ًا على التزام الواليات املتحدة االمريكية ب�أمن الكويت
و�سالمة �أرا�ضيها ,مبين ًا ان االزمة اخلليجية لي�ست يف م�صلحة
املنطقة والعامل ونحتاج �إلى حلها �رسيع ًا.
�ص2و3

محليات 4

فلسطين تطالب بحماية من بطش االحتالل

 10رحالت طيران يومي ًا بين تل أبيب وإسطنبول

وتعتزم ال�سلطات الرتكية ترحيل
 12من عنا�رص جماعة الإخوان �إلى
م�رص ،ب�سبب خمالفتهم لقواعد
الإقامة وان�ضمام بع�ضهم لتنظيمات
�إرهابية وجهادية ،وان�شقاقهم عن
جماعة الإخ���وان ،وهم جميعهم
حمكوم عليهم بال�سجن امل�ؤبد.
و�أكد �شباب «اجلماعة» �أن اجلماعة
خمرتقة من الداخل ،و�أن ما يحدث
م��ن ترحيل لعنا�رص اجلماعة
مثلما حدث يف ماليزيا ي�ؤكد �أن
تنظيم الإخوان بات يعي�ش �أ�ضعف

• ال�شيخ �صباح اخلالد مع وزير اخلارجية الأمريكي خالل جل�سة املباحثات الر�سمية

طالبت احلكومة الفل�سطينية جمدد ًا بتوفري حماية دولية لل�شعب الفل�سطيني
�إثر ا�ست�شهاد ثالثة �شبان.
من جانبه �أكد العاهل الأردين امللك عبدالله الثاين� ،أن مدينة القد�س
بالن�سبة له «خط �أحمر» ،م�شدد ًا على �أن ال�شعب الأردين «كله» يقف معه يف
هذه امل�س�ألة.
وقال امللك عبد الله« :عمري ما رح �أغري موقفي بالن�سبة للقد�س ،فموقف
الها�شميني من القد�س وا�ضح ،ونحن يف اململكة الأردنية الها�شمية علينا
واجب تاريخي جتاه القد�س واملقد�سات ..بالن�سبة يل القد�س خط �أحمر،
و�شعبي كله معي».
و�أ�ضاف« :ال �أحد ي�ستطيع �أن ي�ضغط على الأردن يف هذا املو�ضوع ،واجلواب
�سيكون بـ«كال» ،لأن كل الأردنيني يف مو�ضوع القد�س يقفون معي �صف ًا
واحد ًا ،ويف النهاية العرب وامل�سلمون �سيقفون معنا».

الخرافي« :زين»
تخطو بثقة نحو
االستثمار
في استراتيجيتها
الجديدة

اقتصاد 7

سلطنة عمان تنفي االنسحاب
من اللجنة المشتركة مع «أوبك»
نفت �سلطنة عمان ام�س االن�سحاب من
ع�ضوية جلنة م�شرتكة بني منظمة الدول
امل�صدرة للبرتول «�أوب���ك» ومنتجني
م�ستقلني ملراقبة خف�ض الإنتاج ،م�ؤكدة
االلتزام بتقريب الفجوة بني العر�ض
والطلب.
وق���ال وك��ي��ل وزارة ال��ن��ف��ط والغاز

العمانية ���س��امل ال��ع��ويف يف م�ؤمتر
�صحايف «ال �أعلم �شيئا عن ت�رصيحات
ان�سحاب ال�سلطنة من اللجنة ،ولدينا
دع��وة حل�ضور اجتماع ق��ادم ،ونحن
�أع�ضاء يف جلنة �أوبك وما زلنا ملتزمني
بح�صة ال�سلطنة من الإنتاج» .و�أكد �أن
�سلطنة عمان قادرة على انتاج ما يربو

على املليون برميل يومي ًا ،م�شري ًا الى
ان هناك اتفاقات مع منظمة «�أوبك» فيما
يخ�ص الإنتاج.
وبني ان احتياطي النفط بلغ 4791
مليون برميل يف نهاية عام  2018مرتفع ًا
مبا يقارب نحو  51مليون برميل مقارنة
مبا كان عليه يف نهاية .2017

الجاسم :إيرادات
«الكويتية» خالل الربع
األول زادت %5

اقتصاد 8

اإلفراج عن نزالء من سجن حماة المركزي

عون :دول عدة شاركت في الحرب على سورية

• النزالء املفرج عنهم يرفعون �صورة ب�شار الأ�سد

�أخلت ال�سلطات ال�سورية� ،سبيل  46من ن��زالء �سجن حماة
املركزي مبر�سوم عفو خا�ص من الرئي�س ب�شار الأ�سد �شمل
 106حمكومني ،وقال اللواء خالد هالل قائد �رشطة حمافظة
حماة �إن «الإفراج عن هذه الدفعة من ال�سجناء جاء بعفو رئا�سي
�أ�صدره الرئي�س ب�شار الأ�سد».
من جانبه قال الرئيس اللبناني ميشال عون «ان العديد من الدول
شاركت في احلرب على سورية وتريد ان حتملنا النتائج».
وذكرت الرئا�سة اللبنانية يف بيان ان ذلك جاء خالل ا�ستقبال
الرئي�س عون للمبعوث اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة الى
�سورية غري بيدر�سون ،ونقلت الرئا�سة عن الرئي�س عون قوله
خالل اللقاء انه «لو خ�ص�صت هذه الدول  %10من تكاليف هذه
احلرب حلل م�أ�ساة الالجئني لكانت �ساعدت يف حل م�شاكلهم
االن�سانية وجتنيب العامل املزيد من الأزمات».
و�أكد عدم قدرة لبنان على حتمل تداعيات النزوح ال�سوري على
خمتلف ال�صعد االجتماعية واالقت�صادية واحلياتية ،و�أ�صبح من
ال�رضوري العمل على اعادتهم الى املناطق الآمنة يف �سورية
والتي باتت �شا�سعة وميكنها ان ت�ستعيد اهلها.و�أ�شار الى ان
لبنان مل يرف�ض خالل �سنوات احلرب ال�سورية اي الجئ �سوري
لأ�سباب ان�سانية.

هولندا وروسيا البيضاء
وجه ًا لوجه ...وإنكلترا
لبداية قوية أمام
التشيك في تصفيات
يورو 2020
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