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خالل جلسة ساخنة شهدت مناوشات وشتائم

«اإليداعات» انتهت بـ «توصيات»
ت�����ك�����ل�����ي�����ف «احمل����������اس����������ب����������ة» و«م�������ك�������اف�������ح�������ة ال���������ف���������س���������اد» ب�����ت�����ل�����ق�����ي ش����������ك����������اوى اإلي��������������داع��������������ات م�������ن�������ذ م������ج������ل������س 2006
ال��������ع��������زب :احل�����ك�����وم�����ة احل�����ال�����ي�����ة ت�����ق�����ف ع�����ل�����ى احل�������ي�������اد ف�������ي ق����ض����ي����ة اإلي����������داع����������ات ب�����اع�����ت�����ب�����اره�����ا ل����ي����س����ت ط������رف������ا ف���ي���ه���ا

ال�������ف�������ارس :اح����ت����ف����ال����ي����ات امل���������دارس
ب�����األع�����ي�����اد ال����وط����ن����ي����ة ت�����ع�����زز روح
االنتماء لدى الطلبة

3
تشكيل جلنة مشتركة بني األطراف
الليبية لتعديل االتفاق السياسي

ربيع �سكر

مباحثات قطرية -تركية تناولت األوضاع اإلقليمية

استعرض امير دولة قطر الشيخ متيم
بن حمد آل ثاني مع الرئيس التركي رجب
طيب اردوغ��ان أمس األربعاء العالقات
الثنائية بني البلدين والسبل الكفيلة
بدعمها وتعزيزها في شتى املجاالت مبا
يحقق مصالح البلدين والشعبني.
وذكرت وكالة االنباء القطرية ان ذلك
جاء خالل جلسة مباحثات رسمية عقدها
الشيخ متيم مع الرئيس التركي تبادل
اجلانبان خاللها وج��ه��ات النظر حول
االوضاع في فلسطني وسورية واليمن.
واضافت انه مت التشاور خالل اجللسة
التي حضرها نائب امير قطر الشيخ
عبدالله بن حمد آل ثاني وعدد من الوزراء
القطريني واعضاء الوفد الرسمي للرئيس
التركي حول عدد من القضايا االقليمية
والدولية ذات االهتمام املشترك.
وتأتي زي��ارة الرئيس التركي لقطر
التي ب��دأت ام��س الثالثاء ضمن جولة
خليجية استهلها ب��زي��ارة البحرين
والسعودية في اط��ار تعزيز العالقات
اخلليجية التركية وبحث القضايا ذات
االهتمام املشترك.

بني السطور
نسف ترامب حلل الدولتني واحتمال موافقته
على نقل السفارة للقدس يعتبران تطورا ً خطيرا ً
ف��ي قضية االح��ت�لال الصهيوني لفلسطني..
املوافقون على احلد األدن��ى من حقوق الشعب
الفلسطيني كانوا يأملون تطبيق قرارات األمم
املتحدة الظاملة له ..بانت حقيقة اليهود بأنهم
قوم «مطل» فاوضوا الفلسطينيني ربع قرن دون
نتيجة ..املقاومة هي السبيل الوحيد الستعادة
احلقوق.

سمو أمير قطر مستقبال الرئيس التركي

بدر اخلرافي :ال نسعى للتخارج من «زين»
عمرو �شيخ العرب

كشف نائب رئيس مجلس
إدارة م��ج��م��وع��ة زي����ن ب��در
ناصر اخل��راف��ي أن املجموعة
تضع ملف االس��ت��ح��واذ على
اس��ت��ث��م��ارات ج���دي���دة ضمن
أجندتها املستقبلية بشرط
ان حتمل قيمة مضافة تهدف
ال���ى رف���ع م���ع���دالت األرب����اح
وااليرادات.
وق��ال « :عندما نحصل على
سعر مناسب نبيع وعندما نرى
فرصة جيدة نستحوذ عليها.
وأض�������اف اخل����راف����ي ف��ي
ت��ص��ري��ح��ات ص��ح��اف��ي��ة أم��س
على هامش املؤمتر الصحافي

بدر اخلرافي خالل املؤمتر الصحافي

موجة غضب فلسطينية عقب التصريحات األميركية

ترامب تخلى عن «حل الدولتني»
يريده الطرفان أو شيء آخر» وقال
إن ترامب لن يحاول «إمالء» حل.
وت��خ��ل��ف رئ��ي��س أم��ي��رك��ي عن
دعم حل الدولتني صراحة سينهي
ع��ق��ودا م��ن السياسة األميركية
التي تبنتها حكومات جمهورية
ودميقراطية .وطاملا كان هذا حجر
األس��اس للموقف األميركي بشأن
حل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني
الطويل األمد وهو أيضا في صلب
جهود السالم الدولية.

(طالع صفحة )8

املعارضة السورية:
نريد التفاوض مع احلكومة
بشأن االنتقال السياسي
ق���ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م الهيئة
العليا للمفاوضات سالم املسلط
أمس األربعاء إن املعارضة تريد
مفاوضات مباشرة مع احلكومة
بخصوص االنتقال السياسي في
محادثات السالم املقرر أن تبدأ في
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«الدبدبة للطاقة الشمسية» ينتج
 15ب��امل��ئ��ة م��ن اس��ت��ه�لاك قطاع
النفط للكهرباء في 2021

(طالع صفحتي 4و)5

أكد أن املجموعة تضع ملف االستحواذ على استثمارات جديدة ضمن أجندتها املستقبلية

ف��ي م��ؤش��ر على تخلي االدارة
األميركية عن حل الدولتني ،قال
مسؤول كبير في البيت األبيض
أم��س األول ال��ث�لاث��اء إن الرئيس
األميركي دونالد ترامب يدعم هدف
السالم بني إسرائيل والفلسطينيني
حتى إذا لم يتضمن حل الدولتني.
وق���ال امل���س���ؤول ق��ب��ل ي���وم من
اج��ت��م��اع ف��ي البيت األب��ي��ض بني
ترامب ورئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو إن ال��س�لام هو
الهدف النهائي.
وأض��اف «س��واء حتقق ه��ذا في
شكل حل الدولتني إذا ك��ان هو ما

خالل جلسة ساخنة شهدت مناوشات وتبادل االتهامات
والشتائم ،وافق مجلس االمة في جلسته العادية التكميلية
أمس على ثالث توصيات بعد انتهائه من مناقشة ما يسمى
قضية (االيداعات املليونية) وابعادها .
ونصت التوصية االولى “ على استعجال مجلس االمة
البت في تعديالت قوانني مكافحة الفساد وباالخص ما
يتعلق بالقانون املقترح بشأن تعارض املصالح وذلك خالل
شهر من تاريخ اجللسة القادمة للمجلس”.
ونصت التوصية الثانية على قيام مجلس االمة بتدعيم
نزاهة املجلس وقيمه البرملانية من خالل تعديالت قانون
الالئحة الداخلية على ان يقوم املجلس بالبت في التعديالت
املقترحة.

جنيف األسبوع املقبل.
وق��ال املسلط املتحدث باسم
الهيئة العليا للمفاوضات إنه ال
ميكن أن «يكون

(تتمة  6و طالع صفحة )9

ل�لإع�لان ع��ن ت��أس��ي��س كيان
جت����اري م��ش��ت��رك حت���ت اس��م
« »iflix Arabiaلتوفير
خدمات عاملية الطراز في بث
احملتوى الترفيهي إلى منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
( ،)MENAأن الشركة تسعى
الى االستثمار في املدن الذكية
ولديها تطلعات كبيرة في هذا
امل��ج��ال ال��ذي شرعت فيه منذ
عامني ،مؤكدا ان جناح اخلطة
يعكس اجلهود املبذولة لفريق
العمل ل��ل��وص��ول ال��ى أه��داف
الستراتيجية املنشودة.

(تتمة  6و طالع صفحة )11

الرئيس اإليراني يصل
إلى البالد
وصل إلى البالد مساء أمس الرئيس اإليراني الدكتور
حسن روحاني والوفد الرسمي املرافق له في زيارة للبالد
يجري خاللها مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد.
وك��ان على رأس مستقبليه على أرض املطار صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد
الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن
ومعالي نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد
وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء والنائب
األول لرئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية الشيخ
صباح اخلالد ونائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ
علي اجلراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
الشيخ خالد اجلراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
املالية أنس الصالح ووزير الدولة

التتمة 6

الصبيح :التبرعات
اخليرية الكويتية بعيدة
عن شبهة دعم اإلرهاب
اك��دت وزي��رة الشؤون االجتماعية والعمل ووزي��رة
الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح أمس االربعاء
ان العمل اخليري الكويتي سليم وبعيد عن شبهة دعم
االره��اب مشيرة الى ان كل التبرعات اخليرية متر عبر
وزارة اخلارجية الكويتية.

(طالع صفحتي 4و)5
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سفيرنا بقطر يشيد بإجنازات منتخب
املدارس في بطولة «كأس ج»
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