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على الرغم من تصويت احلكومة برفض القانون

إقرار املعاشات االستثنائية ومكافآت العسكريني املتقاعدين

النظام الفارسي هو راعــي االرهــاب العاملي .. 
يالحظ بعد كل موقف للغرب في مواجهة نظام 
احلشاشني يعاقب  بعملية إرهابية .. هذا النظام 
احتضن فلول القاعدة بعد سقوط نظام طالبان 
ملدة عشر سنوات و يدربهم و ميولهم ..مــن سلم 
جماعة الدولة االسالمية أسلحة اجليش العراقي 
سوى املالكي رجل ايران في العراق ..اذا اراد الغرب 
التخلص من اإلرهاب عليه إسقاط النظام الفارسي.. 

قتل الثعبان بضرب الرأس ال الذنب.

بني السطور

ربيع �صكر

ــس فــي جلسته الــعــاديــة وفي  وافـــق مجلس األمـــة أم
املداولتني األولــى والثانية باجماع النواب وعدم موافقة 
احلكومة على االقتراحات بقوانني بشأن منح معاشات 
استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريني املتقاعدين من 

ضباط الصف واألفراد.
وجــاءت نتيجة التصويت التي متت بالنداء باالسم 
على تقرير جلنة الشؤون املالية واالقتصادية البرملانية 
عن االقتراحات بقوانني بشأن منح معاشات استثنائية 
ومكافآت استحقاق للعسكريني املتقاعدين من ضباط الصف 
واألفراد في املداولة األولى مبوافقة 42 عضوا وعدم موافقة 

ثمانية أعضاء من اجمالي احلضور وعددهم 50 عضوا.
في حني جاءت نتيجة التصويت على تقرير اللجنة في 
مدوالته الثانية مبوافقة 42 عضوا وعــدم موافقة سبعة 

أعضاء من اجمالي احلضور وعددهم 49 عضوا.
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»داعش« يهاجم مانشستر.. 
22 قتيال وعشرات اجلرحى واحلصيلة 

بريطاني يحمل طفلته الناجية من الهجوم

24 مرفقا  مجلس األمن: تدمير 
لألسلحة الكيمياوية في سورية

أعلنت مفوضة دولية لشؤون نزع السالح، ناكاميتسو، أمام 
مجلس األمن الدولي، أمس الثالثاء، أن املفتشني متكنوا من تدمير 

24 مرفقا لألسلحة الكيمياوية احملظورة في سورية.
وقالت املفوضة في جلسة خاصة للمجلس حول استخدام النظام 
السوري لألسلحة الكيمياوية احملظورة إن املفتشني لم يستطيعوا 
الــوصــول إلــى 3 مرافق حتى اآلن، من بينها حظيرة للطائرات 
ومرفقان ثابتان. وحول الهجوم باألسلحة الكيمياوية على خان 
شيخون في محافظة إدلــب يوم 4 أبريل ، أوضحت املفوضة أن 
فريق بعثة تقصي احلقائق جمع عينات من موقع الهجوم ويجري 
حالياً حتليلها. وأشارت إلى أن البعثة تخطط زيارة ثانية للموقع 
اخلاضع لسيطرة قوى املعارضة. وذكرت أن األدلة األولية تشير 

الستعمال غاز السارين في هجوم خان شيخون.

حظر تشغيل العمالة في 
األماكن املكشوفة وقت الظهيرة

اصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أمس الثالثاء قرارا 
يقضي بحظر تشغيل العمالة في االماكن املكشوفة من الساعة الـ11 
ظهرا وحتى الرابعة عصرا في الفترة املمتدة من االول من يونيو حتى 

نهاية أغسطس.
وقــال املدير العام للهيئة بالوكالة عبدالله املطوطح في تصريح 
صحافي ان هذا القرار يأتي تنفيذا ألحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 
بشأن العمل بالقطاع األهلي وإلتزاما باإلتفاقيات الدولية “مراعاة 
لصحة وســالمــة العمال”. واوضـــح ان الــقــرار يخص أمــاكــن العمل 
املكشوفة التي يكون فيها العمل شاقا وحتت ظــروف مناخية قاسية 
يصعب مبوجبها أداء العمل خالل هذه الفترة مشددا على ضرورة التزام 
أصحاب العمل بأحكام القرار الذي يصاحبه جوالت تفتيشية من قبل 

مفتشي الهيئة تفاديا لتعرضهم للمساءلة القانونية.

ترامب يدعو إلى تنازالت من أجل السالم
دعا الرئيس االميركي دونالد ترامب أمس 
في القدس اجلانبني االسرائيلي والفلسطيني 
الى تقدمي تنازالت من اجل السالم واتخاذ 

»القرارات الصعبة« التي يترتب عليها االمر.
وقــال ترامب في خطاب ألقاه في متحف 
اسرائيل بحضور رئيس الوزراء االسرائيلي 
بنيامني نتانياهو ومــســؤولــني آخــريــن في 
احلكومة االسرائيلية »صنع السالم لن يكون 

ــإن »اجلانبني  ســهــال«. وبحسب تــرامــب، ف
سيواجهان قرارات صعبة. ولكن مع التصميم 
والــتــنــازالت واالعــتــقــاد بــأن الــســالم ممكن، 
يستطيع االســرائــيــلــيــون والفلسطينيون 
التوصل الى اتفاق«. وتعهد ترامب مرة اخرى 
بأنه »ملتزم شخصيا« مبساعدة اجلانبني 
على التوصل الى اتفاق النهاء الصراع املستمر 
منذ قرابة 70 عاما. ولكنه لم يقدم اي تفاصيل 

حول خططه لتقدمي محادثات السالم، او كيف 
سينجح حيث فشل الــرؤســاء االميركيون 
الذين سبقوه. ولــم يــأت ترامب في زيارته 
القصيرة التي استمرت القل من 30 ساعة، 
ــذي يبقى املرجع  على ذكــر حــل الدولتني ال

االساسي لالسرة الدولية حلل الصراع.

أعلن تنظيم “داعش”، أمس 
مسؤوليته عن الهجوم الدامي، 
الذي استهدف حفالً موسيقياً في 
مانشستر، وأسفر عن سقوط 22 

قتيالً وعشرات اإلصابات.
ــــال الــتــنــظــيــم إن هــجــوم  وق
مانشستر كــان بتفجير عبوات 

ناسفة.
ومن ناحية أخــرى، قال مدير 
املخابرات الوطنية األميركية إن 
واشنطن لم تتحقق بعد من صلة 
داعـــش بهجوم مانشستر رغم 
ــالن التنظيم مسؤوليته عن  إع

التفجير.
ــنــت الــشــرطــة  إلـــى ذلـــك أعــل
البريطانية، إلقاء القبض على 
رجــل يبلغ من العمر 23 عاماً، 

يعتقد أنه على ارتباط بالهجوم.

وضع  التونسية حتذر من  السلطات 
»خطير« في اجلنوب
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املنفوحي: لن نتقاعس عن استرداد 
حقوق الدولة أيا كان »املدين«

3

ال����ص����ب����ي����ح: جت����رب����ة االس����ت����ث����م����ار ف��ي 
ب��ني  ال�����ش�����راك�����ة  ت�����ع�����زز  ال�����دس�����م�����ة«   «

القطاعني العام واخلاص

فرحة العسكريني املتقاعدين بإقرار املكافآت

4 دول التفاق خفض اإلنتاج توقع انضمام 

املرزوق: الكويت تدعم جهود إعادة التوازن لسوق النفط
قلل وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء 
املهندس عصام املــرزوق أن زيــادة كميات 
خفض انــتــاج النفط وفقا التــفــاق منظمة 
ـــك( ودول مــن خارجها خــيــار متاح  )اوب
وقابل للنقاش في االجتماع الوزاري املقرر 

غــدا اخلميس متوقعا انضمام أربــع دول 
أخرى لالتفاق.

ــح املـــرزوق الــذي يشغل منصب  واوض
رئــيــس مجلس إدارة مؤسسة البترول 
الكويتية في لقاء مع )كونا( أمس الثالثاء 

أن اجتماع )اوبك( الوزاري رقم 172 والذي 
ــاري هو اجتماع  سيعقد في 25 مايو اجل
دوري يعقد كل ستة أشهر “لذا أتوقع أن 

يكون اجتماعا تشاوريا وسلسا”.
ــه فــي عصر نفس اليوم  ــى ان ولــفــت ال

ستنضم الــدول من خارج )أوبــك( املوقعة 
على اتــفــاق خفض اإلنــتــاج فــي ديسمبر 

املاضي إلى االجتماع الوزاري للمنظمة.
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