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سياسة أوباما اخلارجية ساهمت في انتشار اإلرهاب والعنف والفوضى بالشرق األوسط

بومبيو :عهد التقاعس األميركي انتهى
شن وزير اخلارجية األميركي ،مايك بومبيو،
من العاصمة املصرية القاهرة ،هجوما عنيفا
على الرئيس السابق ب��اراك أوباما ،مؤكدا أن
سياسته اخلارجية ساهمت بانتشار اإلرهاب
والعنف والفوضى في الشرق األوس��ط ،قبل
أن يشير إلى أن “عهد التقاعس األميركي” في
املنطقة انتهى بعد وصول دونالد ترامب إلى
البيت األبيض.
وفي كلمة من اجلامعة األميركية على هامش
زيارته للقاهرة امس  ،أكد بومبيو أن أوباما،
وإدارته ،قلال من “شر التطرف واأليديولوجيا
املتطرفة” ،األمر الذي ساهم في نشر اإلرهاب
واجلماعات املتشددة في دول عدة في الشرق
األوسط.
وقال إن الواليات املتحدة صديقة لشعوب
املنطقة منذ وقت طويل ،مشيرا إلى أن عدم إدراك
هذه احلقيقة “حدث عام  ،”2009في إشارة إلى
تولي أوباما واليته الرئاسية األولى ،مما “أثر

على ماليني الناس في مصر وفي كل املنطقة».
وأضاف “اتذكرون حني وقف أميركي آخر
وقال لكم أن التشدد اليأتي من أيدليوجية وقال
لكم إن ”11سبتمبر دفع الواليات املتحدة ألن
تتخلى عن مصاحلها في الشرق األوسط”،
وذلك في انتقاد واضح لكلمة أوباما التي ألقاها
في اجلامعة األميركية عام .2009
وأض����اف أن س��ي��اس��ة أوب��ام��ا اخل��ارج��ي��ة
والس��ي��م��ا ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس����ط ،أدت
إل��ى “نتيجة سيئة” ،مضيفا أن��ه حني “كان
أصدقاؤنا بأمس احلاجة لنا ..قللنا من أهمية
شر التطرف واأليديولوجيا املتطرفة” ،مما
أدى إلى ظهور اجلماعات املتشددة وعلى رأسها
داعش.
واعتبر بومبيو أن “زمن التقاعس األميركي
انتهى” ،مشيرا إلى أن الواليات املتحدة “قوة
خير” في الشرق األوسط وقد أعادتها سياسات
الرئيس دونالد ترامب للمنطقة.

رفض طعن املعتوق
وتأييد حبسه 5
سنوات :تخابر مع إيران

الروضان :تذليل العقبات لتطوير املطار

رفضت محكمة اجلنايات املعارضة
ال��ط��ع��ن امل��ق��دم م��ن ال��ش��ي��خ حسني
امل��ع��ت��وق وأي���دت حبسه  5سنوات
بتهمة التخابر مع إيران.
كما قضت بحبس املتهم الثاني
 5سنوات ووضعهما حتت مراقبة
الشرطة  5سنوات عقب االنتهاء من
تنفيذ العقوبة وح��ب��س  11متهما
سنة.

أك������د وزي�������ر ال���ت���ج���ارة
وال��ص��ن��اع��ة ووزي����ر ال��دول��ة
ل���ش���ؤون اخل����دم����ات خ��ال��د
ال��روض��ان ،أهمية تذليل كل
العقبات التي تواجه اخلطط
التطويرية للمشاريع القائمة
في مطار الكويت الدولي بغية
حتديث البنية التحتية ورفع
ك��ف��اءة ال��ت��ش��غ��ي��ل وحتسني
م��س��ت��وى اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة
للمسافرين.
ج��اء ذل��ك في كلمة للوزير
الروضان نقلها بيان للطيران

الغامن :ال احترام لغير احملترم

الغامن يصرح لوسائل االعالم

املدني عقب اجتماعه امس ،مع
رئيس اإلدارة العامة للطيران
املدني الشيخ سلمان احلمود،
لبحث املواضيع التي تهم قطاع
الطيران املدني والنقل اجلوي.
وش���دد ال��روض��ان على أن
احلكومة تولي قطاع الطيران
أول��وي��ة السيما فيما يتعلق
ب��ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة التحتية
والتشريعية للقطاع وتأهيل
الكوادر الوطنية القادرة على
النهوض باألعمال واملشاريع
في مطار الكويت الدولي.

استئناف الرحالت املباشرة
بني الكويت ونيويورك
أعلن رئيس الطيران املدني الشيخ سلمان
احلمود عن إعادة التشغيل املباشر للرحالت
اجل��وي��ة ب�ين ال��ك��وي��ت وال���والي���ات املتحدة
األميركية اعتبارا من يوم غد اجلمعة .وقال
احلمود إن استعادة التشغيل املباشر للمحطات
األميركية من دون توقف يأتي تتويجا للتعاون
املثمر بني الطيران املدني الكويتي وإدارة امن
الطيران األميركي ( )TSAإذ أسفرت هذه
اجلهود الدؤوبة على مدى ثالث سنوات عن
استعادة التشغيل املباشر بني البلدين بشكل
كامل.

«درون» حوثية تقتل جنودا مينيني خالل عرض عسكري
قتل ستة جنود مينيني في
هجوم طائرة بدون طيار خالل
ع���رض ع��ل��ى ق��اع��دة عسكرية
ح��ك��وم��ي��ة ف���ي م��ح��اف��ظ��ة حلج
جنوب اليمن ،بحسب ما أعلنت
مصادر طبية.
وأصيب  12شخصا أيضا في
الهجوم على قاعدة العند اجلوية
الذي وقع صباح امس ،بحسب
املصادر.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ق��ت��ل نحو
 15انقالبياً بانفجار ص��اروخ
باليستي أث��ن��اء عملية إط�لاق
ف��اش��ل��ة مب��ن��ط��ق��ة آل ال��ط��ي��ار
مبديرية مجز مبحافظة صعدة
احلدودية أقصى شمالي اليمن
أمس.
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جنود يتفقدون آثار الهجوم على املنصة الرئيسية في قاعدة العند اجلوية

«الشؤون» حتدد مواعيد انتخابات
اجلمعيات التعاونية
ح��ددت وزارة الشؤون االجتماعية
وال��ع��م��ل  ،م��واع��ي��د ع��ق��د اجلمعيات
العمومية لعدد من اجلمعيات التعاونية
وكذلك مواعيد إجراء انتخابات مجالس
إدارتها.
وق����ال ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د ل��ش��ؤون
التعاون في الوزارة عبدالعزيز شعيب
إن الفترة املقبلة ستشهد عقد اجلمعية
العمومية وإج��راء انتخابات مجالس
إدارات لثماني جميعات تعاونية يديرها
أعضاء معينون .وأوضح أن اجلمعيات
هي مبارك الكبير والقرين والرحاب
وعبدالله امل��ب��ارك وال��ع��دان والقصور

وقف العمل في مبنى
«إقامة» الفروانية بالضجيج

وذلك في شهر مارس املقبل وجمعيات
الصليبية واجلهراء والنعيم في شهر
أبريل وجمعية غرناطة في شهر يوليو
املقبل.
وأف�����اد ش��ع��ي��ب ب����أن اجل��م��ع��ي��ات
التعاونية التي تديرها مجالس منتخبة
ستشهد ع�� ق��د جمعياتها العمومية
واج��راء انتخاباتها لسنة  2019وفقا
للمواعيد املقترحة التالية وهي جمعية
القيروان في يناير اجل��اري والزهراء
والعارضية واليرموك في فبراير املقبل
وجمعية ال��وف��رة ال��زراع��ي��ة ف��ي شهر
مارس املقبل.

اعلنت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني،
عن وقف العمل مببنى إدارة شؤون اإلقامة محافظة
الفروانية ،ال��واق��ع ف��ي منطقة الضجيج ،وذل��ك
النتقال اإلدارة إلى موقعها اجلديد مبنطقة الرقعي
بجانب مبنى الهيئة العامة للقوى العاملة ،وسيتم
اإلع�لان عن موعد افتتاح املبنى اجلديد في وقت
الحق.
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الداخلية للتسهيل
على املواطنني واملقيمني وتطوير اخلدمات املقدمة
من املؤسسة األمنية خلدمتهم.
وطالبت اإلدارة املراجعني من املواطنني واملقيمني
مراجعة أقرب مبنى إلدارات شؤون اإلقامة وذلك
إلجناز معامالتهم خالل تلك الفترة

احلجرف دشن تطوير «النويصيب» :منفذ منوذجي

د .نايف احلجرف يستمع إلى شرح عن أعمال منفذ «النويصيب»

دش��ن وزي��ر املالية الدكتور نايف احل��ج��رف ام��س ،منفذ
النويصيب اجلمركي بعد االنتهاء من أعمال تطويره وحتسينه
كأول منفذ جمركي منوذجي في عام .2019
وقال املدير العام لالدارة العامة للجمارك الكويتية املستشار
جمال اجلالوي في كلمة خالل احتفالية أقيمت بهذه املناسبة إن
“اجلمارك” تشهد حاليا تطويرا كبيرا ونقلة نوعية في األداء
من شأنها أن تسهم في االرتقاء مبستوى العمل اجلمركي.
وذكر أن إجمالي إيردات اإلدارة عبر الدفع االلكتروني بلغت
حتى يوم أمس االول نحو 74.9مليون دينار كويتي
وذكر أن “اجلمارك” وفرت جهازا حديثا ومتنقال للكشف
على امل��خ��درات وإعطاء ق��رارات حلظية موضحا أن��ه يجري
تدريب موظفي االدارة ميدانيا على اجلهاز الذي سيحدث نقلة
نوعية لعمليات التفتيش حفاظا على أمن البالد.

فيما اعتبره البعض استمرار للسجاالت البرملانية  ،قال رئيس
مجلس األمة مرزوق الغامن ،ال أرغب بالرد على شعيب املويزري
واترفع عن الرد ،وأتوقع أن األلفاظ التي استخدمها تدل على أخالقه
وأهدافه ولن أنزل لهذا األمر.
وأضاف خالل تصريح صحافي له أمس  :أؤكد أن كل أخ أو أخت
من األعضاء احملترمني آراءه��م حتترم وغير احملترم لن يرد عليه
باحترام ،وعالقتي مع األغلبية الساحقة من النواب حوالي  47نائبا
عالقة من جيدة إلى ممتازة حتى ولو اختلفنا في وجهات النظر ،أما
إذا كان هناك أشخاص موجهني أو لديهم مهمة القيام بأعمال ال تليق
بعضو مجلس األمه داخل القاعة قدري ومسؤوليتي أن أتصدى
وأرد عليهم باللغة التي يفهمونها.
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بني السطور
استمرار املليشيات احلوثية في خرق الهدنة في اليمن
يؤكد ما ذهبنا إليه من أن اذي��ال الفرس ال أمان لهم و أن
احلل الوحيد معهم هو استمرار القتال وف��رض شروط
الشرعية اليمنية عليهم بتسليم جميع األسلحة الثقيلة
فورا ..لديهم استعداد للمتاجرة مبصير ماليني اليمنيني
و معاناتهم من أجل البقاء في السلطة التي اغتصبوها
باالنقالب  ..االستجابة لدعوات بعض ال��دول في إيجاد
حلول سلمية س��راب ال ميكن نيله ..ه��ذه ال��دول ال تفكر
إال مبصاحلها وعلينا أن نقدم مصاحلنا  ..كما يقولون
«الضرس ليمن رقل من شلعته البد» !!

باسل الصباح :حريصون على افتتاح
امل ��راك ��ز ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة وال �ت��وس �ع��ات
الصحية شمال وجنوب البالد
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ال � ��دوي � ��ش« :امل� �ج� �ل ��س ال ��وط� �ن ��ي»
يحرص على دعم ورعاية املواهب
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أغلى طالق وأغنى مطلقة بالتاريخ..
تفاصيل انفصال مؤسس «أمازون»
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