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اعتداء صارخ يهدد أمن واستقرار املنطقة 

األمير: هجوم مطار »أبها« انتهاك لألعراف الدولية

صفقة القرن ولــدت ميتة وال أمل في أي 
حل دون تطبيق كامل القرارات التي تعيد 
للشعب الفلسطيني حــقــوقــه.. الرئيس 
ــة بيد  ــي ـــى دم ـــول إل ــي الــــذي حت ــرك ــي األم
الصهاينة يريد أن يفرض حلول تسوية 
مرسومة في الكيان ولصاحله وعلى دول 
اخلليج أن تتحمل الكلفة املالية.. نحن أمة 
لها كيان وإرادة وال ميكنه أن يفرض علينا 

ما يشاء!!!

بني السطور

استنكر سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الهجوم 
اآلثــم الــذي استهدف مطار أبها وأودى بحياة شخص 
وإصابة آخرين. وأعــرب  سمو األمير في برقية بعثها 
إلى أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد 
العزيز ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة أعرب 
فيها عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للهجوم 
الذي استهدف مطار أبها وأودى بحياة شخص وإصابة 
آخرين، مشيرا سموه إلى أن هذا العمل اإلرهابي ميثل 
اعتداًء صارخاً على اململكة العربية السعودية وعلى 
مواطنيها واملقيمني على أرضــهــا، وانتهاكا لألعراف 
الدولية وتهديدا الستقرار املنطقة وأمنها، مؤكدا سموه 
وقوف دولة الكويت إلى جانب اململكة العربية السعودية 
ــراءات حلماية  الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إج

أمنها واستقراراها.
وكان التحالف الذي تقوده السعودية لقتال احلوثيني 
في اليمن قال إن حركة احلوثي شنت هجوما على مطار 
أبها املدني بجنوب اململكة مما أدى ملقتل شخص وإصابة 

21 آخرين.

حذر  إيران من دفع ثمن سياساتها العدوانية 

اجلبير: سنقبل بأي شيء يقبله الفلسطينيون
قال وزير الدولة السعودي للشؤون اخلارجية 
عادل اجلبير إن حتسني وضع الفلسطينيني يجب 
أن يكون محل ترحيب لكن العملية السياسية 
املتعلقة بحل الصراع مع إسرائيل ”بالغة األهمية“.

وكان اجلبير يرد على أسئلة من قناة فرنسا 24 
التلفزيونية حول املقترحات األمريكية اخلاصة 
بالشق االقــتــصــادي مــن خطة الــســالم بالشرق 

األوسط.
وقــال اجلبير: أعتقد أن أي شيء يحسن وضع 
الشعب الفلسطيني ينبغي أن يــكــون موضع 
ترحيب. واآلن نقول إن العملية السياسية مهمة 
للغاية“. وتابع: الفلسطينيون هم أصحاب القرار 
األخير في هذا األمر ألنها قضيتهم ولذلك فإن أي 

شيء يقبل به الفلسطينيون سيقبله أي أحد آخر.
ــم عملية  ــاض ســتــواصــل دع ــري ـــاف أن ال وأض
سياسية تستند إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة 

على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ــة الــســعــودي للشؤون  ــذر وزيـــر الــدول كما ح
اخلارجية عادل اجلبير إيران من مزيد من العقوبات 
إذا واصلت “سياساتها العدوانية”، لكنه قال إن 

الرياض تريد تفادي اندالع حرب.
وقــال اجلبير لصحيفة لوموند الفرنسية في 
مقابلة نشرت أمس “اليوم إيران تقع حتت عقوبات 
اقتصادية شــديــدة. هــذه العقوبات ستزيد. إذا 
واصــلــت إيـــران سياساتها العدوانية فستدفع 

الثمن”.

بنسخته  املشاركة  باب  يفتح  »كفو« 
الثالثة في أكتوبر املقبل
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طالبوا احلكومة مبقاطعة »ورشة البحرين«

نواب »األمة«: التطبيع مع الكيان الصهيوني 
مناهض للثوابت واملواقف والتشريعات الكويتية

بعض نواب مجلس األمة في جلسة األمس

ريا�س عواد

دعــا نــواب مجلس األمــة أمــس احلكومة إلى 
“مقاطعة أعمال )ورشــة البحرين( التي دعت 
إليها الــواليــات املتحدة األمريكية ضمن خطة 
سالم حلل الصراع الفلسطيني - اإلسرائيلي 
واملزمع عقدها يومي 25 و26 يونيو اجلاري 

مبشاركة صهيونية.
وقــال الــنــواب فــي بيان طــارئ تــاله رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن في جلسة املجلس 
اخلاصة أمس “ندعو احلكومة إلعــالن موقف 

حازم وحاسم مبقاطعة أعمال هذا االجتماع”.

وزير »الصحة« يعدل 
الئحة العالج باخلارج 

أصــدر وزيــر الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح 
أمس قراراً وزارياً بتعديل بنود الئحة العالج باخلارج مبا 

يضمن أن يكون ملستحقيه.
وقالت الوزارة إن الالئحة اجلديدة حتدد احلاالت التي 
يقتصر فيها إيفاد املواطنني للعالج باخلارج. وأوضحت 
أن الالئحة حــددت من تلك احلــاالت املصابني بالسرطان 
واحلاالت احلرجة واجلراحات املستعصية وغير اجلراحية 
املستعصية للكبار واألطــفــال التي تقرر اللجنة الطبية 
العليا للعالج باخلارج استحقاقها لعدم توافر عالجها 

مبستشفيات ومراكز الوزارة.

هايف يستجوب وزير املالية

احلجرف: المنلك إسقاط 
فوائد االستبدال 

ــب مــحــمــد هــايــف  ــائ ــن ـــدم ال ق
استجواباً لوزير املالية الدكتور 
ــف من  ــأل ــت نـــايـــف احلـــجـــرف ي
محورين، األول: يتعلق بحنث 
وزيـــر املالية باليمني والــكــذب 
على األمة ونوابها، والثاني: هو 
عــدم جــواز اقتضاء التأمينات 
فوائد على استبدال الراتب حتت 
أي مسمى كوصفها بأنها عائد 

استثماري. وقــال محمد هايف: 
نقوم مبا يــتــواءم مع شــرع الله 
من دون حرج والتراجع أحياناً 
يــكــون فــي مصلحة األمــــة، لــوا 
مكان للكذب والتدليس في قاعة 
عبدالله السالم، فإما أن نتعامل 
ــدر كلمتهم أو  مــع رجـــال على ق

ليرحلوا.

احلكومة الفلسطينية:
»ورشة البحرين« محتوى هزيل 

ومخرجات عقيمة
قال رئيس الــوزراء الفلسطيني 
محمد اشــتــيــة إن عـــدم مشاركة 
الفلسطينيني في ورشــة البحرين 
ــط الــشــرعــيــة  ــق ــة أس ــادي ــص ــت االق
عنها، واصــفــا محتواها بالهزيل 
ومخرجاتها بالعقيمة، فيما ترى 
مصر أن مشاركتها باملؤمتر من 
أجل التقييم واالطالع وليس إلقرار 
نتائجه. وأضاف رئيس الوزراء في 
حديثه للصحافيني قبيل اجللسة 

األسبوعية للحكومة في رام الله 
ــي هــذه  ـــس: “حتى التمثيل ف أم
الــورشــة لم يكن كما يجب، وأهم 
متثيل فيها لفلسطني التي تغيب 
عن هذا املؤمتر، بل نحن رفضنا أن 

نشارك في هذا املؤمتر«.
وقــال اشتية: هذا املؤمتر يعقد 
بغيابنا وهـــذا يسقط الشرعية 
عنه، والقضية الفلسطينية حلها 

سياسي متمثل بإنهاء االحتالل .

ارتفاع التضخم في 
 0.80 الكويت بنسبة 

باملئة في مايو املاضي
أظهرت بيانات اإلدارة املركزية لإلحصاء الكويتية 
ارتفاع األرقام القياسية ألسعار املستهلكني )التضخم( 
بالكويت بنسبة 0.80 باملئة في شهر مايو املاضي 
مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018 وذلك على أساس 
سنوي. وقالت )اإلحصاء( في نشرتها الشهرية حول 
األرقــام القياسية ألسعار املستهلكني الصادرة أمس 
إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في مايو  املاضي 
مقارنة بشهر أبريل املاضي بنسبة 18ر0 في املئة على 

أساس شهري.

وزير الدولة السعودي للشؤون اخلارجية عادل اجلبير
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