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يضم دول التعاون والواليات املتحدة ومصر واألردن

إنشاء حتالف شرق أوسطي 

ـــادة وزيـــر اخلــارجــيــة األمريكي  إش
بومبيو مببادرة صاحب السمو األمير 
إلصالح العالقات اخلليجية حتتاج إلى 
ضغط أكبر من الواليات املتحدة إلنهاء 
اخلـــالف.. مــا يحدث مــن تفتيت للقوة 
ليس في مصلحة العالم.. من غير املفيد 

للمنطقة والشعوب استمراره.

بني السطور

ثمنت الواليات املتحدة االمريكية في بيان كويتي امريكي 
مشترك أمس اجلهود “االستثنائية” التي يبذلها سمو أمير 

البالد الشيخ صباح األحمد بهدف حل األزمة اخلليجية.
ــددا على ضـــرورة تعزيز  وافـــاد البيان أن الطرفني ش
التعاون املستمر بينهما مؤكدين اهمية إنشاء حتالف 
استراتيجي للشرق األوسط يجمع الواليات املتحدة والدول 
األعــضــاء مبجلس التعاون اخلليجي اضــافــة الــى مصر 
واألردن ، مرحبني باملشاورات التي جرت في 21 فبراير 
املاضي في واشنطن بشأن الركائز السياسية واألمنية 

للتحالف .
ــح ان الــواليــات املتحدة أكــدت تقديرها للجهود  وأوض
االستثنائية التي يبذلها سمو امير البالد للمساعدة في 
التوصل إلى تسوية مجدداً دعوة الواليات املتحدة والكويت 
للتوصل إلى حل. واشار الى ان البلدين يتشاطران وجهة 
ــدة مجلس التعاون  النظر ذاتــهــا بشأن احلــاجــة إلــى وح
اخلليجي ملواجهة فعالة للتحديات العديدة للمنطقة 

ولتعزيز مستقبل سلمي ومزدهر.

وتصعد طالبات »متالزمة الداون« في ضيافة »األمة«  مكاسبها  تواصل  البورصة 
1.26 باملئة
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5 مساجد في برمينغهام أعمال تخريب تطال 

زجاج متحطم بأحد املساجد

شهدت أمس خمسة مساجد في 
مدينة برمينغهام، وسط بريطانيا، 
أعمال تخريب ، ما دفــع بالشرطة 
إلــى فتح حتقيق مبساعدة وحــدة 

ملكافحة اإلرهاب.
ــة في  ــرط ــش ــــال مـــســـؤول ال وق
مقاطعة وســت ميدالند، في بيان، 
ـــــدة مكافحة  ــة ووح ــرط ــش إن ال
اإلرهاب تعمالن سويا للعثور على 

املسؤولني.
ــا أول  ــالغ ــة ب ــرط ــش ــقــت ال وتــل
ليل األربــعــاء، في حوالى الثانية 
والنصف بتوقيت غرينتش، عن 
رجـــل كـــان يــكــســر زجــــاج مسجد 

بيتشفيلد رود شمالي املدينة.
وعـــززت شرطة وســت ميدالند 
دورياتها في محيط أماكن العبادة 
في املدينة عقب تلقيها في غضون 

أقل من ساعة بالغا آخر حول أعمال 
مشابهة، واكتشفت أن مسجدين 
آخرين تعرضا للتخريب.وفي وقت 
الحق في الصباح، جرى استهداف 
مسجد خــامــس.وقــالــت الشرطة 
إن عناصرها يعملون على جمع 
األدلة، فيما يجري حتليل تسجيالت 

كاميرات املراقبة.
وكــانــت الــشــرطــة البريطانية 
أعلنت تسيير دوريات حول املساجد 
في كل البالد عقب اعتداءات مدينة 
كرايست تشيرش في نيوزيلندا، 

بهدف »طمأنة« مرتاديها.
وينظر أكثر من ثلث البريطانيني 
إلى اإلسالم على أنه ميثل »تهديدا« 
لنمط حــيــاتــهــم، بحسب إحــصــاء 
عرضت نتائجه في فبراير جمعية 

األمل وليس الكراهية.

افتتاح جسر الغزالي اليوم
 أعلنت وزارة الداخلية الكويتية امس افتتاح جسر طريق 
الغزالي اليوم باجتاه ميناء الشويخ واملنطقة احلرة تسهيال 

حلركة املرور.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بالوزارة ان 
اإلدارة العامة للمرور وبالتعاون مع هيئة الطرق ستفتتح فجر 
اليوم اجلمعة اجلسر من ميناء الشويخ واليه واملنطقة احلرة 

موضحة ان ذلك سيساهم في انسيابية مرور املركبات.  
وأهــاب البيان بقائدي املركبات مستخدمي طريق الغزالي 
توخي احليطة واحلذر ومراقبة حدود السرعة وعالمات املرور 

وتهدئة السرعة وااللتزام بتعليمات رجال املرور

»حقوق االنسان«: كيف 
نستقدم عمااًل ال سفارة 

لهم بالكويت؟
زارت جلنة حقوق اإلنسان البرملانية امس مركز إيواء العمالة 
الوافدة  الكائن في منطقة جليب الشيوخ.وقال رئيس اللجنة 
النائب د. عادل الدمخي في تصريح صحافي عقب الزيارة إن 
الوضع االنساني في املركز جيد جدا، مشددا في الوقت نفسه على 
ضرورة تنسيق اجلهات املعنية بهدف معاجلة القصور وبعض 

النواقص في املركز.
وأكد أن اللجنة ستعمل على تخفيض مدة بقاء العمالة في 
هــذا املــركــز، خصوصا للجنسيات التي ال توجد لها سفارات 
في الكويت، معتبرا ان استقدام هذه العمالة خطأ كبير يتعني 
تصحيحه، ويجب عدم السماح بدخول عمالة ال توجد لها سفارة 

متثلها . 
وأضــاف أن ما يقرب من 400 شخص من العمالة املنزلية 
موجودون في مركز يعد منارة للكويت، مؤكداً أن اللجنة تابعت 
آلية العمل به وتعرفت على ما ينقص املركز من جتهيزات وستعد 

تقريرها بعد دعوة كل اجلهات املعنية.

أكد أن  الظلم أهم محاوره

هايف: استجواب »ثقيل«
لوزير الداخلية إن لم يتعاون

ريا�س عواد 

ــن أنــه  أعــلــن الــنــائــب محمد هــايــف ع
سيتقدم باستجواب إلــى نائب رئيس 
مجلس الـــوزراء وزيــر الداخلية الشيخ 
خالد اجلراح وسيدرج على جدول أعمال 

اجللسة املقبلة.
ــس  أن االستجواب  واعتبر هايف ام
من العيار الثقيل ودسم ومفاتيحه وحله 
بيد وزير الداخلية، وسيدرج على جدول 
أعمال اجللسة املقبلة “ إن لم يتعاون 

الوزير في حل محاور االستجواب”.
وأشـــار هايف إلــى أن مــن عــادتــه أنه 
يعطي فرصة للمستجوب، ألن الهدف 

هو اإلصــالح وليس رأس الوزير مبيناً 
أن مسؤولية الــنــواب تقع فــي املراقبة 

واحملاسبة.
وقال: إبراء للذمة ونصحا للوزير نعلن 
عن هذا االستجواب مبكراً إلعطاء فرصة 
للوزير، فإن تعاون في حل املشاكل فبها 
ونعمة، وإن لم يتعاون فال بد من صعوده 

املنصة ومحاسبته.
 وأوضح أن املسألة في احملور األول “ 
محور انتهاكات حقوق اإلنسان أو الظلم” 

خطيرة جداً وهو محور متضخم.

مرزوق الغامن يستقبل عدداً من الطالبات

ــرزوق الغامن  استقبل رئيس مجلس األمــة م
في مكتبه امس عددا من طالبات متالزمة الداون 
من مدرسة )أم املــرادم( في منطقة مبارك الكبير 
التعليمية وذلــك مبناسبة اليوم العاملي لفئة 

)متالزمة الداون(. 
وضم وفد الطالبات كال من اريام محمد وبيبي 
فاضل وشريفة جاسم يرافقهن مراقب التربية 
اخلاصة يعقوب طالب الكندري واملعلمات بدور 

السبتي ورهام اخلتالن وفاطمة احلمر. وحضر 
اللقاء النائب عمر الطبطبائي.
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