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 20اتفاقية تعاون بـ  3مليارات دوالر أبرزها في مجال الطاقة والتعاون األمني

«ال�����ب�����ل�����دي» ي�����واف�����ق ع���ل���ى م���ش���روع
تطوير املدينة الترفيهية

السعودية وروسيا ..اتفاق بشأن النفط وإيران
عقد خ��ادم احل��رم�ين الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي
فالدميير بوتني أم��س جلسة مباحثات
رسمية قبل أن يحضرا توقيع  20اتفاقية
للتعاون بني البلدين في مجاالت متعددة.
واعرب امللك سلمان عن تقدير اململكة
ل��ل��دور ال��روس��ي “الفاعل” ف��ي املنطقة
والعالم متطلعا للعمل معها دوما في كل
ما من شأنه حتقيق األم��ن واالستقرار
والسالم ومواجهة التطرف واالره��اب
وتعزيز النمو االقتصادي.
الى ذلك  ،فقد حظي بوتني باستقبال
حار بعد وصوله إلى السعودية أمس في
زيارة إلبرام اتفاق بني موسكو والرياض
حول النفط ،ويسعى فيها أيضا لتوظيف
نفوذه للتخفيف من حدة التوتر املتصاعد
في املنطقة بني إيران والسعودية.
واك���د امل��ل��ك س��ل��م��ان دع���م ال��ت��ع��اون
االستثماري القائم بني البلدين عن طريق
صندوق االستثمارات العامة السعودي
وص��ن��دوق االستثمار ال��روس��ي املباشر
مرحبا باستثمار الصندوقني بأكثر من
 30مشروعا استثماريا حتى االن
من جهته أكد الرئيس بوتني ان روسيا
تولي اهتماما خاصا بتطوير العالقات
الثنائية مع السعودية املمتدة ألكثر من
 90عاما مشيرا الى ان التبادل التجاري
ب�ين اجلانبني ارت��ف��ع مبعدل  15باملئة
العام املاضي.
واض��اف بوتني ان السعودية تلعب
دورا محوريا في مجموعة العشرين (جي
 )20التي ستستضيف اجتماعها القادم
مؤكدا ان التنسيق الروسي  -السعودي
مهم لتأمني االستقرار في الشرق األوسط.
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األردن ..حبس أربعة
مشجعني أساءوا للكويت
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البورصة تغلق على تراجع ..وأداء
مستقر بالسوق األول

أوق��ف مدعي ع��ام محكمة أم��ن ال��دول��ة في اململكة
األردنية  ،الرائد القاضي العسكري عامر الدرادكة،
أرب��ع��ة أش��خ��اص وج��ه��وا إس���اءات ملنتخب وجمهور
الكويت خالل مباراة جمعت املنتخبني مساء اخلميس
املاضي 15 ،يوما على ذمة التحقيق في مركز إصالح
وتأهيل ماركا.
وتسلم املدعي العام املتهمني من األمن العام صباح
أمس ،ووجه لهم تهمة تعكير صفو العالقات مع دولة
صديقة ،وفق ما ذكرت وكالة األنباء األردنية الرسمية.

بني السطور
الفوز الكاسح للرئيس التونسي قيس سعَ يد
هو انتصار للربيع العربي وحتقيق ملطالب
اجلماهير العربية باحلكم املدني القائم على
أسس دميوقراطية وت��داول للسلطة مصحوب
باحلرية والعدالة والقانون  ..أملنا أن تتبع
تونس دول عربية أخرى كالسودان واجلزائر
والعراق  ..هنيئاً لشعب تونس الذي حترر من
االستعمار وأذياله  ..لألسف  ،معظم احلكومات
العربية مدعومة من الغرب وم��ا زال��ت تتلقى
األوام���ر منه  ..االستقالل احلقيقي ه��و تقدمي
مصلحة املواطن على مصالح املستعمر !!

امللك سلمان والرئيس بوتني قبيل اجتماعهما في قصر اليمامة

الغامن :االحتالل الصهيوني يستقوي بالصمت العاملي
أك��د رئيس مجلس األم��ة م��رزوق
ال��غ��امن أن االح��ت�لال اإلس��رائ��ي��ل��ي
يستقوي بصمت املجتمع الدولي
إزاء جرائمه ،مشددا ً على أن الصمت
الدولي هنا ليس حيادا أو توازنا،
قائال إن الصمت الدولي يفاقم اليأس
ويقتل األمل بالنسبة لشعوب املنطقة
وخاصة الشعب الفلسطيني وهذا
ميكن أن ي��ؤدي إل��ى انفجار بشري
ال أح��د في العالم محصن من آث��اره
وتداعياته.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة للغامن أمس
أمام اجلمعية العامة ملؤمتر االحتاد
البرملاني ال��دول��ي ال��ـ  141املنعقد
حاليا في العاصمة الصربية بلغراد
حت��ت ع��ن��وان “دور البرملانات في
تعزيز القانون الدولي واملساهمة في
التعاون اإلقليمي».
وتساءل الغامن في بداية كلمته :
إذا سألتكم أين يكمن املثال الصارخ
والواضح في انتهاك

التتمة 6

الغامن متحدثا ً أمام اجلمعية العامة ملؤمتر االحتاد البرملاني الدولي الـ 141

هايف يقدم استجواب
احلجرف اليوم
ريا�ض عواد
أكد النائب محمد هايف إنه سيسلم استجوابه املوجه
لوزير املالية اليوم ألن رئيس مجلس األم��ة باإلنابة
النائب ع��ودة الرويعي وصل املجلس امس بعد نهاية
الدوام الرسمي.
وأض���اف هايف استجواب وزي��ر املالية مؤلف من
محورين :األول التأمينات االجتماعية ،والثاني التعسف
في استخدام السلطة وعدم تنفيذ أحكام صادرة.

التتمة 6

تركيا :إطالق متعمد
لسراح سجناء داعش
مع إع�لان “اإلدارة الذاتية” الكردية عن اتفاق على
انتشار اجليش السوري على ط��ول احل��دود السورية
التركية .اتهمت تركيا أم��س القوات الكردية باطالق
س��راح معتقلي تنظيم داع��ش احملتجزين في سجن في
بلدة تل أبيض السورية احلدودية ،عمدا ً.
وقال مسؤول كبير في احلكومة رافضا الكشف عن
اسمه للصحافيني إن وح��دات حماية الشعب الكردية
“أطلقت سراح سجناء داعش لنشر الفوضى في املنطقة”
حيث يقوم اجليش التركي بهجوم واسع منذ االربعاء.

(طالع صفحتي 8و)9

مجلس الوزراء يوجه بإنهاء
مشكلة جتمع املياه في مدينة
صباح األحمد
ت��ن��اول مجلس ال�����وزراء في
اجتماعه األسبوعي أمس ،مقترح
ش��رك��ة ن��ف��ط ال��ك��وي��ت ملعاجلة
مشكلة الصرف الصحي في مدينة
صباح األحمد السكنية  ،وتقرير
الهيئة العامة للبيئة بشأن تقييم
ال��وض��ع البيئي ال��راه��ن ملشكلة
جتمع امل��ي��اه ف��ي املدينة  ،وق��رر

املجلس تكليف اجلهات املعنية
مبوافاة الهيئة العامة للبيئة خالل
أسبوع من تاريخه بجدول زمني
يتضمن م��راح��ل تنفيذ األع��م��ال
الالزمة والكفيلة ،بإنهاء مشكلة
جتمع املياه  ،على أن تقوم الهيئة
العامة للبيئة

التتمة 6

الفاضل 50 :إلى  70دوالر ًا
سعر مقبول للنفط
قال وزير النفط وزير الكهرباء
وامل����اء خ��ال��د ال��ف��اض��ل أم���س إن
مستوى أسعار النفط احلالي بني
 50و 70دوالرا للبرميل مقبول.
وأض���اف ال��وزي��ر ف��ي تصريح
صحفي إن مستوى أسعار النفط
يتراوح منذ فترة بني  55و 65و70
دوالرا للبرميل وإن هذا املستوى
“يُعدّ ...مقبوال وإن كنّا نطمح
ألن يكون هناك استقرار أكبر في
األسعار» .وقال الفاضل إن هبوط

أسعار النفط أقل من الالزم سيعود
بالضرر على ال��دول املستهلكة،
م��ض��ي��ف��ا “في ح����ال انخفضت
األسعار ألقل من الالزم ،لن تكون
ه��ن��اك اس��ت��ث��م��ارات ف��ي امل��ج��ال
ال��ن��ف��ط��ي» .وق���ال ال��وزي��ر “نحن
اآلن بصدد إعادة النظر في بعض
األمور املتعلقة باستراتيجية إنتاج
النفط والغاز.
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األزرق ي���واج���ه ت��رك��م��ان��س��ت��ان ودي���� ًا
اليوم على استاد جابر
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