
أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهلل
في العام
1976

www.alanba .com .kw

كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

الثالثاء
    ٢3Tuesday May 28, 2019 - Issue No.15546 من رمضان ١٤٤٠ املوافق ٢8 مايو ٢٠١٩

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

مكة املكرمة تستضيف املؤمتر الدولي حول »قيم الوسطية واالعتدال في نصوص الكتاب والسنة«

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز لدى استقباله رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

خادم احلرمني يدعو إلى وقف خطاب العنصرية 
والكراهية: السعودية قامت على الوسطية واالعتدال

مكة ـ وكاالت: أكد خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
أن المملكة العربية السعودية قامت 
على منهج الوسطية واالعتدال الذي 

يحمي البالد ويحقق أمنها. 
وجدد الدعــوة إلى إيقاف خطاب 
العنصرية والكراهية أيا كان مصدره 

وذريعته.
جــاء ذلك في الكلمــة التي ألقاها 
نيابــة عنه، صاحب الســمو الملكي 
األمير خالد الفيصل مستشار خادم 
الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة 
المكرمة فــي حفل افتتــاح المؤتمر 
الدولي حول »قيم الوسطية واالعتدال 

في نصوص الكتاب والسنة«، وإعالن 
»وثيقة مكــة المكرمة« الذي نظمته 
رابطة العالم اإلسالمي، في مكة أمس.
وأضــاف ان »المملكــة العربيــة 
السعودية أدانت كل أشكال التطرف 
والعنف واإلرهاب، وواجهتها بالفكر 
والعزم والحسم، وأكدت براءة اإلسالم 
منها، وطالبت بأن تسود قيم العدل 

المجتمعات اإلنسانية كافة«.
وجدد »الدعوة إلى إيقاف خطاب 
العنصرية والكراهية أيا كان مصدره 
وذريعتــه، كما ندعو إلــى اإلصغاء 
لصوت الحكمــة والعقــل، وتفعيل 
مفاهيم التسامح واالعتدال«، معتبرا 

ان »عالــم اليوم أحوج ما يكون إلى 
القدوة الحســنة التــي نقدمها نحن 
المســلمين والتي تعمل على نشــر 
الخيــر للبشــرية جمعــاء، تحقيقا 

لرسالة ديننا«.
وكان المؤتمر الدولي حول »قيم 
الوســطية واالعتدال فــي نصوص 
الكتــاب والســنة« بــدأ أعماله أمس 
بالقــرآن الكريــم، ثــم ألقــى مفتــي 
اللبنانية د.عبداللطيف  الجمهورية 
دريــان كلمــة أوضــح فيهــا أهمية 
المشاركة في المؤتمر العالمي الذي 

تنظمه رابطة العالم اإلسالمي.

 
  

احلكومة: ربط آلي بني اجلهات ومكاتبها اخلارجية

مرمي بندق 

فــي الوقــت الــذي تســتعد فيه 
احلكومة للجلســة الســرية ملجلس 
األمة التي تخصص ملناقشــة احلالة 
املالية للدولة، والتي رمبا تشهد مطالبة 
برملانية بإحالة احلالة املالية للدولة 
إلى ديوان احملاسبة لتقدمي تقرير إلى 
جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي 
البرملانية، قالــت مصادر مطلعة في 
تصريحــات خاصة لـــ »األنباء« إن 
احلكومة تعمل على إجناز مشــروع 
الربط اآللي بــن اجلهات والوزارات 
التي لهــا مكاتب في اخلــارج ضمن 
إجراءات معاجلــة العهد.  وردا على 
ســؤال حول املطالبــة بإعادة تعرفة 

البنزيــن والكهربــاء إلــى التعرفــة 
السابقة، لفتت املصادر إلى نقطتن، 
األولــى: أن تعرفــة البنزين احلالية 
مازالــت هي األرخــص مقارنة بدول 
املنطقــة، والثانيــة: أن الزيادة التي 
طــرأت على الكهربــاء واملاء صدرت 
بقانــون، ولم تطبــق حتى اآلن على 
الســكن اخلاص للكويتين، وطبقت 
على الســكن االستثماري املتمثل في 
العمارات، ومت ايضا إعفاء املواطنن 
مــن قاطني هذه العمارات.  وبشــأن 
املطالبــة بإقرار تعويــض 5٠ دينارا 
لــكل مواطن بأثر رجعي منذ تطبيق 
زيادة البنزيــن، أجابت املصادر: من 
الصعــب أن توافــق احلكومــة على 
ذلــك. هــذا، وأعلنت مصــادر أخرى 

فــي تصريحات خاصة لـــ »األنباء« 
أن صرف التعويضات للمســتحقن 
عن ســيول األمطار ســيتم منتصف 
شهر يوليو املقبل. وبينت املصادر أن 
اجلهات احلكومية حتتاج إلى ١5 يوما 
فقط من تاريخ إقرار ميزانية الدولة 
في مجلس األمة لصرف التعويضات. 
وذكــرت: كما هو محــدد فإن إقرار 
قانون ميزانية الســنة املالية اجلديدة 
٢٠٢٠/٢٠١٩ سيتم بنهاية شهر يونيو 
املقبل والصرف منتصف يوليو. وكان 
الفريــق الــوزاري الــذي كلفه مجلس 
الوزراء قد درس 3٩3١ مطالبة منها ٢٢5١ 
عن املركبات و78٠ عن العقارات وخضع 
٩٠٠ طلــب عن املقتنيات الشــخصية 

للتدقيق.

ضمن إجراءات معاجلة العُهد.. وتعرفة البنزين مازالت األدنى باملنطقة ومن الصعب أن توافق احلكومة على التعويض

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك مترئسا جلسة أمس 

1.57 مليون دينار أعمال »املمتازة« في حسابات 
1700 موظف في »القوى العاملة« قبل العيد

ترامب: ال نريد 
تغيير نظام إيران

بشرى شعبان

انتهــت الهيئة العامة للقوى العاملة من إعداد كشــوف املوظفني 
املستحقني ملكافأة األعمال املمتازة حيث بلغ عددهم 1700. وأعلن املدير 
العام للهيئة أحمد املوسى أنه سيتم صرف مكافآت األعمال املمتازة 
للموظفني املستحقني قبل العيد، والتي تقدر مببلغ )1.570.000 دينار(. 
وقال في تصريح إن إجراءات الصرف جاءت وفقا للضوابط واإلجراءات 

املنظمة لذلك وبعد االنتهاء من اجناز التقارير السنوية للموظفني.

عواصم - وكاالت: خفف 
الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامب لهجة التهديد والوعيد 
التي اعتمدها طوال األسابيع 
املاضية وارفقها بإرسال املزيد 
من التعزيزات العسكرية الى 
اخلليــج العربي. وبدا ترامب 
أكثر ودية عندما حاول طمأنة 
السلطات في طهران بأنه ال 
يســعى »إلى تغييــر النظام 
في طهران«. واعتبر ترامب 
في طوكيــو، أن أمام طهران 
»فرصة لكي تصبح دولة عظيمة 
بالقيادة نفسها. نحن ال نتطلع 

لتغيير النظام.
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 ..Ooredoo آل ثاني: فخورون بإجنازات
ومستمرون في التحول الرقمي 

عراقجي: إيران مستعدة للحوار والتعاطي البنّاء مع دول املنطقة
 السياسة املبدئية إليران قائمة على إرساء دعائم االستقرار والسالم في منطقة اخلليج املهمة

أسامة دياب

أعلن نائب وزير خارجية اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية د.عباس 
عراقجي ان إيران مستعدة للحوار والتعاطي البناء مع دول املنطقة. 
والتقــى عراقجي أمس فــي الكويت- احملطة الثانيــة من جولته في 
املنطقة- نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
وعقد جولة من املباحثات. وأشــار عراقجي خالل اللقاء الى السياسة 
املبدئية للجمهورية اإلســالمية اإليرانية والقائمة على إرســاء دعائم 
االســتقرار والســالم في منطقة اخلليج املهمة، وقال ان األمن مفهوم 
موحد ال يقبل التفكيك ويشمل احلقلن السياسي واالقتصادي معا. وأكد 
عراقجي ان سياسة احلظر األميركية في احلقيقة عرضت أمن املنطقة 
بأسرها للخطر وعلى دول املنطقة توخي احلذر إزاء هذا التهديد. ولفت 
الى توجه املسؤولن اإليرانين إزاء التطورات اإلقليمية وقال ان احلوار 
والتشاور مع دول املنطقة هما من أسس السياسة اخلارجية إليران، 
وعلى هذا األســاس فإن اجلمهورية اإلســالمية اإليرانية مستعدة من 
خــالل إيجاد اآلليات اإلقليمية للدخول في حوار وتعاٍط بناء مع هذه 
الــدول. بدوره، رحب نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشــيخ 
صبــاح اخلالد بزيارة عراقجي وضمن إشــارته الى األوضاع الراهنة 
للمنطقة أكد مواصلة املشاورات واللقاءات بن دول اجلوار وضرورة 

احلوار وصوال الى تسوية األزمات. 

نائب وزير اخلارجية اإليراني التقى اخلالد وأكد أن سياسة احلظر األميركية عرّضت أمن املنطقة بأسرها للخطر

الشيخ صباح اخلالد مستقبال نائب وزير اخلارجية االيراني د.عباس عراقجي 
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   زيادة الكهرباء واملاء متت بقانون ولم تطبق على الكويتيني 
في السكن اخلاص واالستثماري.. وصرف تعويضات األمطار منتصف يوليو

اململكة أدانت كل أشكال التطرف والعنف واإلرهاب وواجهتها بالفكر والعزم واحلسم
عالم اليوم أحوج ما يكون إلى القدوة احلسنة التي نقدمها نحن املسلمني حتقيقاً لرسالة ديننا

مصدر في »اخلارجية«: 
طهران لم تعرض على الكويت 

فكرة توقيع مذكرة عدم 
اعتداء مع جيرانها باخلليج

 أكد أن ميناء مبارك يعمل بكامل طاقته 
بعيداً عن النقاش الدائر  بخصوص املنطقة الرمادية
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