
16www.alwasat.com.kw �صفحة ــ 100 فل�س الأحــــــــــــــد   13 من شوال 1440 هـ/ 16 يونيو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3458

قوى سياسية كويتية تطالب احلكومة بإعالن موقف واضح وصريح

ال ملشاركة الكويت في ورشة البحرين

من املستبعد مشاركة الكويت في ورشة 
البحرين اخلاصة بتمهيد الطريق نحو صفقة 
الــقــرن.. الكويت متوافق باملوقف الرسمي 
والشعبي مع حقوق الشعب الفلسطيني 
بإقامة دولته املستقلة وفق القرارت الدولية.. 
كثير مــن املــســؤولــن صــرحــوا أن الكويت 
ستكون آخر من يطبع مع الكيان في حالة 

التزامه بالقرارات واملبادرة العربية..
موقفنا ثابت ولن نخضع للضغوط!!!

بني السطور

»التجارة والصناعة«
3 شركات  تلغي تراخيص 

لعدم مزاولتها نشاطها 
أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أمس 
ثالثة قرارات بالغاء تراخيص ثالث شركات ملدة ستة 

أشهر لعدم مزاولتها النشاط الذي أنشئت من أجله.
وأضافت )التجارة( في بيان صحفي أن اإلغالق 
يأتي إعماال لنص املادة 11/3 من القانون رقم 111 

لسنة 2013 في شأن تراخيص احملالت التجارية.
وأوضحت أن قرارات اإللغاء نصت على العمل بها 
من تاريخ صدورها وإخطار الشركات املذكورة به 

باالضافة إلى نشره باجلريدة الرسمية.

ــارات سياسية  ــي ــوى وت طالبت ق
كويتية احلكومة بإعالن موقف واضح 
وصريح لقطع الطريق أمام التكهنات 
ــي شــأن  والــشــائــعــات والــشــبــهــات ف
املشاركة في “ورشة البحرين” املقرر 

عقدها نهاية الشهر اجلــاري بدعوى 
تنمية األراضي الفلسطينية احملتلة.

ــاء فــي بيان صحافي للحركة  وج
ــة اإلســـالمـــيـــة، واملــنــبــر  ــوري ــت ــدس ال
الــدميــوقــراطــي الــكــويــتــي، واحلــركــة 

الشعبية الوطنية، وجتمع امليثاق 
الوطني، والتيار العروبي، واحلركة 
التقدمية الكويتية، واحلركة الليبرالية 
الكويتية، وحــزب احملافظن املدني، 
وحركة العمل الشعبي، وجتمع والء 

الوطني، والتحالف اإلسالمي الوطني، 
وجتمع العدالة والسالم: أن املوقف 
الفلسطيني جــاء واضــحــاً وصريحاً 

14وموحداً إزاء هذه 

وزيرة »األشغال« تتفقد إصالحات 
ال�������ط�������رق ف�������ي »ص�������ب�������اح ال�����ن�����اص�����ر« 

و»الرميثية«

3
كأس  قبل  الفراعنة  يدعم  السيسي 

األمم اإلفريقية

ملشاهدة الصفحات
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نفت مشاركتها في اجتماع فض اعتصام اخلرطوم

النيابة السودانية: إحالة البشير للمحاكمة قريبًا

الرئيس املخلوع عمر البشير

البنتاغون: التعاون مع تركيا 
»400 سيستمر رغم شرائها »إس 

أكد مصدران مطلعان بوزارة الدفاع األميركية “البنتاغون”، 
أمس، أن العالقة األميركية التركية ستستمر، حتى إذا أصرت 
أنقرة املضي قدما في شــراء منظومة إس 400، وإخراجها من 

برنامج برنامج املقاتالت إف 35.
ونقلت قناة “احلرة” األمريكية عن املتحدث باسم البنتاغون 
لشؤون حلف الناتو وأروبا، مايكل أندروز، قوله “نقدر العالقة 
االستراتيجية مع تركيا، وتعاوننا معها متعدد األهداف من خالل 
إجــراء متارين مشتركة مع القوات التركية مثل مناورات نسر 
األناضول وليس التنسيق معها محصورا ببرنامج املقاتلة إف 

35 األميركية«.

رئيس إيران يعلن مواصلة تقليص 
التزامات بالده في االتفاق النووي

قال الرئيس اإليراني حسن روحاني خالل اجتماع تشارك فيه 
روسيا والصن ودول آسيوية أخرى في طاجيكستان إن بالده 
ستواصل تقليص التزاماتها مبوجب االتفاق النووي في ظل 

غياب ”مؤشرات إيجابية“ من األطراف املوقعة األخرى.
وتوقفت إيران عن االلتزام ببعض تعهداتها مبوجب االتفاق 
ــذي أبرمته في عــام 2015 مع قــوى عاملية، وذلك  الــنــووي ال
بعد عام من انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق وتشديدها 

العقوبات على طهران.
وقالت طهران في مايو إنه إذا لم تتكفل القوى العاملية بحماية 
االقتصاد اإليراني من العقوبات األمريكية في غضون 60 يوما 

فسوف تبدأ في تخصيب اليورانيوم مبستوى أعلى.
وفي كلمته أمام مؤمتر )التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا( 
قال روحاني ”إيران ال ميكنها بطبيعة احلال االلتزام بهذا االتفاق 

من جانب واحد“.

مظاهرات في رام الله ترفض صفقة القرن وورشة البحرين

ال���رئ���اس���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة: ش��ع��ب��ن��ا أس���ق���ط »ال��ص��ف��ق��ة« وس��ُي��س��ق��ط »ال���ورش���ة«
ال��ب��ح��ري��ن« و»ورش������ة  ال���ق���رن«  ل���»ص��ف��ق��ة  رف���ض���ًا  ال���ل���ه«  »رام  ف���ي  ت���ظ���اه���رات 

قال النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود أمس 
إن الرئيس املخلوع عمر البشير سيحال إلى احملاكمة قريبا بعد 

انتهاء الفترة احملددة لالستئناف ومدتها أسبوع.
وأضـــاف خــالل مؤمتر صحفي فــي اخلــرطــوم “الدعاوى 
اجلنائية املتعلقة بالفساد مت حتريكها والتحري فيها. مت فتح 
41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق وستكمل إجراءات 

القبض والتحري في األسبوع املقبل”.
وقــال إنــه وجهت إليه الدعوة حلضور اجتماع للمجلس 
العسكري ملناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة 
ــاف ”في  مجاورة ملوقع اعتصام في وســط العاصمة، وأض
حضورنا لم يتم نقاش فض االعتصام“. كما نفى النائب العام 
السوداني، وليد سيد أحمد محمود صحة ما أعلنه املجلس 
العسكري االنتقالي عن مشاركة النيابة العامة في اجتماع 
فض االعتصام، أمام مقر قيادة اجليش بالعاصمة اخلرطوم، 

يوم 3 يونيو اجلاري.

بلدية الكويت تعتمد آلية 
فاعلة للحد من »سكن العزاب«

ــدت بلدية الكويت أمــس العمل على اعتماد آلية فاعلة  أك
وتنفيذها بالتنسيق مع اجلهات املعنية والرقابية بهدف احلد 
من ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن اخلاص والنموذجي 

ومكافحة انتشارها.
وقال نائب املدير العام لشؤون محافظتي الفروانية و)مبارك 
الكبير( املهندس عمار العمار عقب اجتماع جلنة متابعة ظاهرة 
سكن العزاب في السكن اخلاص والنموذجي برئاسته إن اللجنة 
بحثت اعتماد آلية عمل وتنفيذها بالتنسيق والتعاون بن البلدية 

وشرطة البيئة ووزارة الكهرباء واملاء للحد من تلك الظاهرة.
وشدد العمار على اتخاذ اإلجراءات القانونية احلازمة بهدف 
احلد من هذه الظاهرة السلبية وفرض غرامات بيئية جراء ما 
ــرار على البنى التحتية للخدمات  يترتب عليها من اثــار واض
واالخالل باجلانبن االمني واالجتماعي. وأشار إلى أن البلدية 
“لن تتهاون” في تطبيق املواد املنصوص عليها مبرسوم القانون 
رقم )125 لسنة 2009( اخلاص بسكن غير العوائل في السكن 

اخلاص .

واشنطن جتدد االلتزام 
بدعم حرية املالحة بعد 

هجوم ناقلتي خليج عمان 
جــددت الــواليــات املتحدة التزامها بدعم حرية املالحة بعد 
هجوم ناقلتي نفط في خليج عمان مؤكدة وجود تقييم أمريكي 

بشأن مسؤولية إيران عن احلادث.
ــت املــتــحــدثــة بــاســم اخلــارجــيــة األمــريــكــيــة مــورغــان  ــال وق
أورتاغوس في بيان اجلمعة إن ذلك جاء خالل اتصال هاتفي 
بن وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو مع رئيس الوزراء 

العراقي عادل عبداملهدي أمس اجلمعة.
وأشـــارت إلــى أن املباحثات بن اجلانبن تناولت التقييم 
األمريكي الذي يعتبر إيران “مسؤولة عن الهجوم على ناقلتن 

نفطيتن في خليج عمان “اخلميس”.
وأضافت أن بومبيو أعرب أيضا عن تقدير الواليات املتحدة 
اللتزام العراق بحماية أفــراد اخلدمة األمريكين العاملن في 
الــعــراق مبجال محاربة مــا يسمى تنظيم الــدولــة اإلسالمية 

)داعش(.
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