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الكويت يستعد للقادسية برباعية في 
شباك النصر
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ال���ص���ب���ي���ح: ال���ت���ق���ري���ر ال����س����ن����وي مل���ؤش���ر 
التنافسية العاملية 2018 أظهر حتسن 

ستة مؤشرات ألعمال »الشؤون«

3

االحتالل الصهيوني يعتقل مسؤولني فلسطينيني ملنع كشف أسرار بيع منازل بالقدس

ملك األردن يعلن استعادة الباقورة والغمر من الكيان الصهيوني

العاهل األردني امللك عبدالله الثاني

أعلن العاهل األردني، امللك عبدالله الثاني، أمس 
األح��د، إنهاء ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية 
السالم مع الكيان الصهيوني . وقال امللك عبدالله 
الثاني إّن��ه »مت إع��الم إسرائيل بالقرار األردن��ي 
بإنهاء العمل بامللحقني«، مشيرا إلى أّن »الباقورة 
والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية ونحن منارس 

سيادتنا بالكامل على أراضينا«.
وأضاف العاهل األردني خالل لقائه شخصيات 
سياسية في قصر احلسينية، أم��س األح��د، وفق 
ما ذك��رت صفحة ال��دي��وان امللكي على تويتر، أّن 
»موضوع الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا منذ 

فترة طويلة«.
وأك��د امللك أّن »أولوياتنا في مثل هذه الظروف 

اإلقليمية الصعبة هي حماية مصاحلنا وعمل كل ما 
يلزم من أجل األردن واألردنيني«.

وإل���ى ذل���ك، كتب امل��ل��ك ت��غ��ري��دة على صفحته 
الشخصية ب�»تويتر« ج��اء فيها: »لطاملا كانت 
الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو 
إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السالم 
انطالقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل 

األردن واألردنيني«.
ال��ى ذل��ك أك��دت م��ص��ادر صباح أم��س األح��د أن 
اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، ومسؤول جهاز 

املخابرات الفلسطينية فيها جهاد الفقيه.
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10 مليارات دينار الناجت احمللي الكويتي يرتفع إلى 

الهاشل حملافظي البنوك املركزية 
اخلليجية: اإلصالح باختيارنا خير 

من اللجوء إليه مضطرين
ه�صام املن�صاوي

دعا محافظ بنك الكويت املركزي الدكتور محمد الهاشل أمس  البنوك 
املركزية اخلليجية الى توحيد املساعي والتعاضد فيما بينها في ظل 
مايعانيه العالم حاليا من هجرة رؤوس االموال من االسواق الناشئة 
وتقلبات اسعار صرف العمالت.وفي كلمته االفتتاحية في االجتماع 
ال� 71 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك املركزية بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية املنعقد في الكويت، أضاف الهاشل ان 
الوضع العاملي مازال مشحونا بالتوتر واالستقطاب ومازالت افاق 

االقتصاد العاملي غير واضحة.

موسكو حتذر ترامب من 
االنسحاب من املعاهدة النووية: 

عواقبه خطيرة
ح��ذرت موسكو الرئيس األميركي دون��ال��د ترامب من ان نيته 
االنسحاب من معاهدة األسلحة النووية متوسطة املدى املبرمة خالل 

احلرب الباردة هي خطوة »خطيرة جدا«.
واعتبر سيرغي ريابكوف في تصريح لوكالة ت��اس الروسية 
»ستكون هذه خطوة خطيرة للغاية وأنا واثق من أن املجتمع الدولي 

لن يفهمها وستستتبع إدانات جدية«.
وأعلن ترامب ام��س االول أّن واشنطن ستنسحب من »معاهدة 
األسلحة النووية متوسطة امل��دى« التي وقعها في 1987 الرئيس 
األميركي في حينه رونالد ريغان ورئيس االحتاد السوفياتي يومذاك 

ميخائيل غورباتشيوف.

بعد زيارته مركز إيواء القوى العاملة
في منطقة جليب الشيوخ

مسؤول أميركي يشيد 
بالتعاون القائم مع الكويت 
في مكافحة اإلجتار بالبشر

 اشاد نائب مدير مكتب مراقبة ومكافحة االجتار 
بالبشر ف��ي وزارة اخلارجية األميركية جويل 
مايبري بالتعاون القائم بني الكويت والواليات 

املتحدة في مجال مكافحة االجتار بالبشر.
وأع��رب مايبري في تصريح للصحافيني بعد 
زيارته مركز ايواء القوى العاملة في منطقة جليب 
الشيوخ املعني باستقبال العامالت من اجلنسيات 

املختلفة.

بغداد متنع دخول نحو ألف زائر إيراني

رئيس الوزراء العراقي 
يعرض تشكيل احلكومة 

على البرملان اليوم
يعرض رئيس ال��وزراء العراقي املكلف 
ع��ادل عبداملهدي اسماء اعضاء تشكيلته 
الوزارية والبرنامج احلكومي على مجلس 
النواب اليوم االثنني لنيل ثقته وذل��ك قبل 
تسعة اي��ام من انتهاء املهلة الدستورية 

احملددة في االول من فبراير املقبل.
ويأتي حتديد املوعد بعد اي��ام من بيان 

صدر عن مكتب رئيس الوزراء املكلف.
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أكد أنه أكثر تفاؤال بعد التشرف بلقاء األمير وولي العهد أمس

الغامن: علينا أن نكون عونا لصاحب السمو في مواجهة التحديات 

ارتفاع عدد اجلرائم اإللكترونية خالل 
عام 2018 مؤشر خطير ودليل على عدم 
الوعي بالقوانني املنظمة.. زي��ادة العدد 
م��ن 980 ع��ام 2017 إل��ى 1250 قضية 
ع��ام 2018 مع تنوع اجلرمية من ابتزاز 
ومعاكسات وتشهير وسب وانتحال صفة.. 
فضاء التواصل االجتماعي غير منضبط 

ويحتاج إلى توعية بالقانون..
اإلعالم مسؤولية!!

بني السطور

ربيع �صكر

أكد رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن أنه متفائل بانه 
سيتم تغليب أصوات العقل واحلكمة في املشهد السياسي 
السيما بعد لقاء سمو األمير وسمو ولي العهد بحضور عدد 

من النواب.
وأضاف الغامن في تصريح للصحافيني : تشرفت أمس  
بلقاء سمو أمير البالد وسمو ولي العهد بحضور النواب 
الذين شكلوا الوفدين البرملانيني اللذين شاركا في مؤمتري 
البرملانات االسيوية واألوروبية واالحتاد البرملاني الدولي 
اللذين عقدا في تركيا وجنيف، ونقلنا لسمو األمير وولي 
العهد ما حدث في تلك االجتماعات ، موجها الشكر للنواب 
املشاركني في الوفود على ما قدموه خالل تلك املؤمترات 

الرسمية؟  
وفي رده على سؤال بشأن الوضع السياسي احمللي قال 
الغامن في احلقيقة أنا متفائل بتجاوز جميع التحديات سواء 

التحديات احلقيقية التي نواجهها أو التحديات املصطنعة.

سلطنة عمان تشيد بشفافية إجراءات اململكة 

الكويت ترحب بقرارات العاهل 
السعودي في قضية »اخلاشقجي«

قال مصدر مسؤول بوزارة اخلارجية بأن دولة 
الكويت قد تابعت باهتمام قضية مقتل املواطن 
السعودي جمال خاشقجي )رحمه الله( لتعرب عن 
ترحيبها بالقرارات التي أصدرها خ��ادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز بشأن هذه 
القضية والتي تعكس ح��رص اململكة والتزامها 
بالوصول الى احلقيقة واحترامها ملبادئ القانون 

مبحاسبة الذين يقفون وراء هذا احل��دث املؤسف 
وتقدميهم إلى العدالة.

ورحبت سلطنة عمان أم��س االح��د مبا اتخذته 
اململكة العربية السعودية من »إج��راءات شفافة« 
حول احل��ادث املؤسف للمواطن السعودي جمال 

خاشقجي.

تتناول املشاورات اخلارجية وتشجيع السياحة

املبارك ورئيسة وزراء رومانيا يوقعان مذكرتي تفاهم
عقد سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس ال��وزراء جلسة مباحثات رسمية 
في قصر السيف أمس مع  رئيس وزراء 
جمهورية روم��ان��ي��ا الصديقة فيوريكا 
دان��ش��ي��ال. وج���رت املباحثات ف��ي أج��واء 
ودي���ة عكست عمق ال��ع��الق��ات الوطيدة 
بني البلدين الصديقني حيث استعرض 
اجلانبان مسيرة التعاون الثنائي في 

املجاالت االقتصادية والتجارية إضافة إلى 
تعزيز آفاق التعاون في مختلف املجاالت 
مب��ا ي��خ��دم مصالح البلدين والشعبني 

الصديقني.
كما بحث اجلانبان القضايا اإلقليمية 
والدولية ذات االهتمام املشترك ومواقف 
البلدين جتاهها.حضر املباحثات عن 
اجل��ان��ب الكويتي  نائب رئيس مجلس 

ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد و وزي��ر الصحة الشيخ الدكتور 
باسل الصباح ووزير التجارة والصناعة 
خ��ال��د ال���روض���ان وم��ع��ال��ي ن��ائ��ب وزي��ر 
اخلارجية خالد اجلارالله و املستشار في 
ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة 
الشرف املرافقة الشيخ سالم جابر األحمد 
الصباح و رئيس دي��وان رئيس مجلس 

ال����وزراء الشيخة اعتماد اخل��ال��د وع��دد 
من كبار املسؤولني في وزارة اخلارجية 

وديوان رئيس مجلس الوزراء.
وعقب املباحثات وبحضور سمو رئيس 
مجلس ال��وزراء ورئيس وزراء رومانيا 

وقع اجلانبان على مذكرتي تفاهم.
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