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ب�����ن  ت���������اري���������خ���������ي���������ة  ق���������م���������ة 
األم����ل  ت����ع����زز   ال����ك����وري����ت����ن  

السالم بتحقيق 
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امل����ي����اه  م���ش���ك���ل���ة  ال����ص����ب����ي����ح: 
ع���امل���ي���ة  م���ش���ك���ل���ة  أص����ب����ح����ت 

واحلكومات الدول  تواجه 
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ال���دورة  ت��س��ت��ض��ي��ف  ال��دوح��ة 
»ميليبول  معرض  من   12 ال�

» قطر

االربـــــعـــــاء   9 شعبان 1439 هـ/ 25 ابريل  2018 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3175

أردوغان يتعهد محاربة اإلرهاب في سورية والعراق

أردوغان متحدثا أمام الكتلة احلزبية للعدالة والتنمية

أكد أن اجلميع يدرك أن استمرار الشقاق يشكل 
تصدعا في اجلسد اخليجي

اجلارالله: هناك إصرار على 
حل األزمة بن األشقاء

أكد نائب وزيــر اخلارجية خالد اجلارالله أمس األول االثنني ان 
هناك إصرارا خليجيا وكويتيا على حل االزمة بني االشقاء في مجلس 

التعاون اخلليجي.
وقال اجلارالله خالل اجللسة اخلتامية للملتقى االعالمي العربي 
الـ15 ان زيــارة، وزير خارجية دولة قطر للكويت أمس األول بحثت 
سبل حل هذا اخلالف، مؤكدا ان اجلميع يدرك أن استمرار هذا الشقاق 

يشكل تصدعا في اجلسد اخلليجي.
وأشــار إلى أن الواليات املتحدة تبذل جهودا كبيرة من أجل احلل 
»لكن الظروف لم تنضج بعد لعقد قمة وقد يكون ذلك في سبتمبر املقبل 

وأملنا كبير في جهود اجلميع حلل اخلالف«.

منتجات  ن��اق��الت   4 ب��ن��اء  ع��ق��د  ت��وق��ي��ع 
167.6 مليون دوالر بترولية ب� 

وقعت شركة ناقالت النفط أمس 
الثالثاء عقدا مع شركة )هيونداي 
ــارد( الــكــوريــة لبناء  ــي ميبو دوك
وتسليم أربـــع نــاقــالت منتجات 
بترولية بقيمة 42.9 مليون دوالر 
أميركي للناقلة الواحدة وبقيمة 

إجمالية 167.6 مليون دوالر.
وقــالــت )الــنــاقــالت( فــي بيان 
لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
إنــه متــت ترسية ممــارســة بناء 
وتسليم الناقالت املــذكــورة على 
شركة )هيونداي ميبو دوكيارد( 
بعد موافقة جلنة الشراء العليا 

ملــنــاقــصــات مــؤســســة الــبــتــرول 
الكويتية وشــركــاتــهــا التابعة 
ــزي للمناقصات  ــرك ــاز امل ــه واجل

العامة.
ــاء  ــن ــب وأضــــافــــت أن عــقــد ال
ــدث مــا وصلت  سيكون طبقا ألح
إليه املواصفات العاملية احلديثة 
لصناعة نقل املنتجات البترولية 
ــر، فــضــال عن  ــح ــب ــق ال ــري عـــن ط
االلتزام باالشتراطات واملواصفات 

واملعايير العاملية اخلاصة

ربيع �صكر

ـــوم  5 جلــــان بــرملــانــيــة  ـــي تــعــقــد ال
اجتماعاتها ملناقشة عدد من املوضوعات 
املدرجة على جدول أعمالها، وتكليفات 
املجلس لها، وتناقش جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية التعديالت على 
قانون التقاعد املبكر الــذي وافــق عليه 
ــــى بشأن  ــه األول ــت ــداول ــي م املــجــلــس ف
تعديل بعض أحكام قانون التأمينات 

االجتماعية الــصــادر بــاألمــر األمــيــري 
بالقانون رقم )61( لسنة 1976، إضافة 
إلــى مناقشة مجموعة من االقتراحات 

برغبة.
وتستعرض جلنة شــؤون التعليم 
والثقافة واإلرشــــاد مــشــروع القانون 
فـي شأن اجلامعات احلكومية، إضافة 
إلــى مجموعة من االقــتــراحــات بقوانني 
بحضور وزيــر التربية ووزيــر التعليم 

العالي د.حامد العازمي.
وتــبــحــث جلــنــة الــشــؤون الصحية 
واالجتماعية والعمل مشروع القانون 
ــأن الصحة  واالقـــتـــراح بــقــانــون فــي ش
ــة إلـــى مجموعة من  ــاف الــنــفــســيــة، إض
االقــتــراحــات بــقــوانــني، بحضور وزيــر 
الصحة د. باسل احلمود أو من ينوب 

عنه.

»التعليمية« تبحث »اجلامعات احلكومية« و»الصحية« تستعرض »الصحة النفسية«

»املالية« تناقش التعديالت على املداولة األولى لقانون التقاعد املبكر اليوم

تعهد الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغـــان امــس الثالثاء مبواصلة 
احلــرب ضد »االرهـــاب« في شرقي 
تركيا وحــتــى جــبــال )قــنــديــل( في 

شمال العراق وسورية.
ــــان فــي كلمة امــام  وأكـــد اردوغ
اجتماع الكتلة البرملانية حلزب 
العدالة والتنمية احلاكم بالبرملان 
ــزم تركيا فــي حربها ضــد حزب  ع
العمال الكردستاني »ومواصلة 
القيام مبا هو ضروري ألمن أمتنا« 
مضيفا »سنفعل األمر ذاته في اجلزء 

الشمالي من سورية«.
وفــي هــذا الصدد اشــار الرئيس 
ــه مت الــقــضــاء على  ــى أن الــتــركــي ال
4272 »ارهابيا« في مدينة )عفرين( 
شمال غربي سوريا و258 بتركيا 
و353 في شمال العراق منذ انطالق 
عملية )غصن الزيتون( في يناير 

املاضي.
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وزير خارجيتها أكد التزام بالده اتباع القوانن واحترام السيادة

جدد السفير الفلبيني لدى الكويت ريناتو بيدرو اوفيال 
أمس الثالثاء اعتذار بالده للكويت النتهاك سيادتها من خالل 
ما قامت به السفارة أخيرا من تهريب عامالت منزليات من 
بيوت كفالئهن وذلك عقب اعتذار رسمي قدمه وزير خارجية 

الفلبني في وقت سابق أمس.
وأعرب اوفيال في مؤمتر صحافي عقد مبقر السفارة عن 
عظيم امتنان السفارة الفلبينية في الكويت على كرم ضيافة 
حكومة الكويت ألكثر من 250 ألف مواطن فلبيني يعتبرون 
الكويت وطنهم الثاني، مشيرا إلــى أنــه يضم صوته الى 
صوت وزير خارجية بالده بتقدمي االعتذار للكويت حكومة 
وشعبا. وأكد أنه لم يكن لدى السفارة أدنى نية لالساءة 
للكويت وشعبها أو املساس بسيادتها خالل األعمال التي 

قامت بها.

الفلبني تراجعت بعد أن مت كشف 
أالعيب بعض العاملني في سفارتها 
وقيامهم بــأعــمــال تنافي األعـــراف 
الــدبــلــومــاســيــة.. الــفــرصــة مواتية 
حلكومة الكويت لكي تضع إطــاراً 

للتعامل مع آالف العمالة املتواجدة..
تــرك األمــور من دون حل خسارة 

للعاملني واألسر.

بن السطور

في كلمة له مبقر وفدنا باألمم املتحدة.. بشر بنجاح الفحوصات الطبية شاكرا أهل الكويت

ولي العهد: سمو األمير قائد إنساني كَرس جهده لتصل الكويت لسمعة طيبة عامليًا

قــام سمو ولــي العهد الشيخ 
نواف االحمد -حفظه الله- أمس 
ــة  األول بــزيــارة مــقــر وفـــد دول
الكويت الدائم في األمم املتحدة بـ 
»نيويورك«، حيث القى سمو ولي 
العهد حفظه الله كلمة بشر فيها 
اهل الكويت بنجاح الفحوصات 
الطبية والنتائج كانت إيجابية 
ــن السياسة  ـــدث ســمــوه ع وحت
اخلارجية املميزة للكويت بفضل 
املكانة الدولية لقائد اإلنسانية 

سمو األمير حفظه الله . 
ـــرض تــلــفــزيــون الكويت  وع
فيديو لكلمة سمو ولــي العهد 
الشيخ نـــواف االحــمــد -حفظه 
الله- جاء فيها: سياسة الكويت 
ــن تتغير، فهي دائــمــا في  لــم ول
الطريق الصحيح، حيث تنتهج 
االعتدال والطريق السلمي دائما، 

وذلـــك بفضل سياسة صاحب 
ــــد اجلــمــيــع الــقــائــد  الــســمــو وال
اإلنــســانــي الــذي عمل كــل جهده 
لتصل الكويت الى تلك السمعة 

الطيبة عاملياً.
ــي العهد »  وأضـــاف سمو ول
رغم صغر حجم الكويت إال ان أية 
مشاكل حتصل بني الدول يطلبون 
الكويت لتقوم بالوساطة واحلل 

ألهميتها وريادتها .
وبــشــر ســمــوه أهـــل الكويت 
على صحته قائاًل: الفحوصات 
والنتائج كلها مرضية وإيجابية، 
وانتهينا واحلمد لله رب العاملني.

ــوه: هـــذا  كله  ــم  وأضــــاف س
بفضل دعائكم ودعاء أهل الكويت 
الله يجزاهم خير عنا كل اجلزاء، 
ــل الكويت  وأن يــجــازي الــلــه اه

وابناء الكويت ونساء الكويت.

الفلبن تعتذر للكويت
ع����ام����ل أل���������ف   250 م�������ن  ألك������ث������ر  ال�����ك�����وي�����ت  ض�����ي�����اف�����ة  ل������ك������رم  ب�����������الده  ام�����ت�����ن�����ان  ع�������ن  ي������ع������رب  ال����ف����ل����ب����ي����ن����ي  ال����س����ف����ي����ر 
ب������س������ي������ادت������ه������ا امل�����������س�����������اس  أو  وش�������ع�������ب�������ه�������ا  ل�������ل�������ك�������وي�������ت  ل�������������إس�������������اءة  ن��������ي��������ة  أدن������������������ى  ال����������س����������ف����������ارة  ل���������������دى  ي��������ك��������ن  ل�����������م 

سمو ولي العهد خالل زيارته مقر وفد الكويت في األمم املتحدة

ل���ص���ح���ي���ح ا ي����ق  ل����ط����ر ا ف����ي  ئ����م����ا  ا د ف����ه����ي  ت���ت���غ���ي���ر  ل�����ن  و ل����م  ي����ت  ل����ك����و ا س����ة  س����ي����ا
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