
اليخالف الدستور واليفرق بني الطلبة

»احملكمة اإلدارية« تؤيد قرار وزير التربية بشأن اختبار »اآليلتس« 

أي��دت احملكمة اإلداري���ة، أم��س األربعاء، 
ق��رار وزي��ر التربية ووزي��ر التعليم العالي 
حامد العازمي، املتعلق بشرط اجتياز اختبار 
“اآليلتس” لبعثات ال���وزارة اخلارجية، 
وأك��دت على صحة ال��ق��رار وع��دم مخالفته 

للدستور.
وال ت��زال املطالبة بإلغاء ش��رط اجتياز 
اآليلتس للقبول في خطة االبتعاث تثير 
اجلدل على املستويني النيابي واألكادميي، 
ففي حني طالب ن��واب بضرورة إلغاء هذا 
الشرط، حذر آخرون من هذا اإللغاء، مؤكدين 

أن قرار التربية خطوة في االجتاه الصحيح.
وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي 
الكويتي الدكتور حامد العازمي كشف في 

رده على سؤال برملاني أن املكاتب الثقافية 
توصي بضرورة حصول الطلبة الراغبني 
باالبتعاث على الدرجات املطلوبة ملعدالت 
التوفل واآليلتس التي تشترطها املؤسسات 

التعليمية في دول االبتعاث.
وأك��د أن إحصائيات املكاتب الثقافية 
في أميركا وبريطانيا تبني أن هناك أعدادا 
كبيرة للطلبة ُجمدت بعثاتهم، لعجزهم 
ع��ن احل��ص��ول على امل��ع��دالت املطلوبة في 

االختبارين.
وأوضح العازمي أنه بعد مراجعة خطط 
االبتعاث السابقة تبني أنه إلى نهاية خطة 

بعثات العام 
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الداخلية تؤكد أن األولوية في إصدار »اإللكتروني« للحاالت الطارئة والعالج والدراسة

إيقاف العمل باجلواز القدمي مطلع يوليو املقبل 

مسؤولية عدم اكتمال التحول للجواز 
اإللكتروني تقع على املواطن بالدرجة 
األول���ى.. م��ا ه��ذا ال��ب��رود؟.. الداخلية 
فتحت امل��ج��ال للتبديل على فترتني 
واجتهدت في إنهاء املعاملة خالل يومني 
ورايتهم بيضة.. قوم »ما ك��اري« على 
السعة وب��اك��ر ه��ات ي��ا ات��ه��ام��ات على 

احلكومة بالتقصير!!

بني السطور

بيونغ يانغ قد تسّلم واشنطن رفات 
ج��ن��ود أم��ي��رك��ي��ني ق��ت��ل��وا ف���ي احل���رب 

الكورية
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آم�����ر ال����ق����وة اجل����وي����ة ي��ت��ف��ق��د ال���ق���وة 
ال���ك���وي���ت���ي���ة امل����ش����ارك����ة  ف����ي ع��م��ل��ي��ة 

»إعادة األمل«
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فرنسا تسعى حلسم تأهلها من بوابة  
بيرو
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األمم املتحدة تتهم نظام األسد بارتكاب 
»جرائم ضد اإلنسانية« في الغوطة الشرقية

قوات األسد ارتكبت جرائم حرب في سورية

»اإلحصاء«: ارتفاع التضخم 
0.36 باملئة  احمللي بنسبة 

في مايو املاضي 
أظهرت بيانات اإلدارة املركزية لالحصاء أمس األربعاء 
ارتفاع األرقام القياسية ألسعار املستهلكني )التضخم( محليا 
بنسبة 0.36 في املئة في مايو املاضي على أس��اس سنوي 

مقارنة بالشهر ذاته من 2017.
وقالت )االحصاء( في نشرتها الشهرية عن األرقام القياسية 
ألسعار املستهلكني إن الرقم القياسي العام ألسعار املستهلك 
ارتفع على أساس شهري في مايو املاضي بنسبة 0.09 في املئة 
مقارنة مع أبريل املاضي. وأضافت أن أسعار مجموعة املواد 
الغذائية ارتفعت في مايو بنسبة 0.36 في املئة على أساس 

سنوي.

اعتماد املخطط الهيكلي املعدل ملشروع مدينة »صباح السالم« اجلامعية

الرومي: التعاون بني البلدية 
و»البلدي« يسهم في سرعة إجناز 

املشاريع احليوية 
أكد وزير األشغال العامة ووزير 
ال��دول��ة لشؤون البلدية املهندس 
حسام الرومي أمس أهمية التعاون 
الثنائي املثمر مع املجلس البلدي 
ب��ه��دف س��رع��ة إجن����از م��ع��ام��الت 

املشاريع احليوية.
وقال الوزير الرومي على هامش 
زي��ارت��ه لرئيس املجلس البلدي 
املهندس أسامة العتيبي ان التعاون 

املثمر بني املجلس البلدي واجلهاز 
التنفيذي لبلدية الكويت يصب في 
املصلحة العامة، السيما أن اجلميع 
ينشدون هذا التعاون الذي يسهم 
في سرعة دوران الدورة املستندية 
وال��ن��ظ��ر ف���ي ج��م��ي��ع امل��ع��ام��الت 

املعروضة.

أعلنت جلنة حتقيق تابعة لالمم املتحدة 
أمس األربعاء، أن القوات املوالية للنظام 
السوري ارتكبت جرائم خالل حصارها 
ملنطقة الغوطة الشرقية قرب العاصمة 
دم��ش��ق، شملت بشكل اس��اس��ي جتويع 
املدنيني، ما يجعلها ترقى إلى جرائم ضد 

االنسانية.
وكانت القوات التابعة للنظام السوري 
دخلت هذه املنطقة في ابريل املاضي بعد 

حصارها لنحو خمس سنوات.
وج��اء في بيان اص��دره احملققون بعد 
إنهاء حتقيقاتهم »في ختام اطول حصار 
في التاريخ احلديث تندد جلنة التحقيق 
التابعة ل��المم املتحدة ب��ه��ذه املمارسة 

الوحشية«.

25 هدفًا  إسرائيل تقصف 
في غزة.. وروسيا تدعو إلى 

ضبط النفس
دعت روسيا أمس األربعاء اإلسرائيليني والفلسطينيني 
إل��ى ضبط النفس وع��دم اتخاذ خطوات من شانها أن تؤدي 
الى مواجهة عسكرية وذلك على خلفية التصعيد العسكري 
االسرائيلي في قطاع غزة. واعتبرت املتحدثة باسم اخلارجية 
الروسية ماريا زخاروفا في إيجاز صحافي ان الوضع على 

املسار الفلسطيني االسرائيلي “خطير وقابل لالنفجار”.

سيقوض دورها كداعية للدميقراطية 

الواليات املتحدة تنسحب من مجلس 
حقوق اإلنسان في األمم املتحدة

ح���ذر االحت����اد األوروب�����ي أم��س 
األرب���ع���اء م��ن أن ق����رار ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة س��ح��ب ع��ض��وي��ت��ه��ا من 
م��ج��ل��س ح��ق��وق اإلن���س���ان ال��ت��اب��ع 
ل���المم امل��ت��ح��دة س��ي��ق��وض دوره���ا 
كداعية للدميقراطية. وقالت مايا 
كونسيانتشيش املتحدثة الرسمية 
باسم املمثلة العليا لالحتاد األوروبي 

للشؤون اخل��ارج��ي��ة والسياسية 
واالمنية ونائبة رئيس املفوضية 
االوروب��ي��ة فيديريكا موغريني في 
بيان ان “القرار األميركي سيقوض 
دور الواليات املتحدة كداعم ومؤيد 

للدميقراطية على املسرح العاملي”.

األرجنتني في مواجهة مصيرية اليوم أمام كرواتيا

املغرب يخسر أمام البرتغال ويودع مونديال روسيا رسميًا 

حزن واضح على وجوه العبي املغرب بعد الهزمية أمام البرتغال

خسر املنتخب امل��غ��رب��ي أم��ام 
نظيره البرتغالي بهدف دون رد 
خالل املباراة التي أقيمت بينهما 
أم��س األرب��ع��اء في إط��ار مباريات 
املجموعة الثانية لكأس العالم 
لكرة القدم التي تستضيفها روسيا 
حاليا ليودع بذلك البطولة رسميا 
رغم املستويات القوية التي قدمها 
وسط استمرار اإلخفاقات العربية.

وأحرز الهدف الوحيد للمباراة 
التي أقيمت على ملعب )لوجنيكي( 
في العاصمة موسكو بقيادة احلكم 
األميركي مارك غيغر جنم البرتغال 
وفريق )ري��ال م��دري��د( االسباني 
كريستيانو رون��ال��د ف��ي الدقيقة 

الرابعة من ضربة رأسية.

ال�����ن�����ص�����ف: ص����ح����ة ق����������رار اش�������ت�������راط اخ����ت����ب����ار 
»اآلي���������ل���������ت���������س« ت��������ؤك��������د س��������الم��������ة م����وق����ف����ن����ا

د. حامد العازمي

أص��در نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر الداخلية 
الكويتي الفريق متقاعد الشيخ خالد اجلراح قرارا يقضي 

بوقف العمل بجواز السفر القدمي ابتداء من 1 يوليو 2018.
 وقالت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة 
الداخلية في بيان صحافي أمس إن توجيهات الشيخ خالد 
اجلراح تشدد على أن األولوية في إصدار اجلواز اإللكتروني 
اجلديد ستكون للحاالت الطارئة وحاالت العالج والدراسة 

باخلارج مراعاة للجانب اإلنساني وتسهيال على املواطنني.
 وأضافت أن مراكز اخلدمة مستمرة في استقبال طلبات 
التجديد على فترتني صباحية ومسائية يوميا ودون توقف 
من األح��د إلى اخلميس من الساعة 8 صباحا حتى 1.30 
ظهرا ومن الساعة 4 عصرا إلى 8 مساء وي��وم السبت من 

الساعة 9 صباحا إلى 2 بعد الظهر.
 وأش��ارت إلى أن هذه املراكز هي مركز خدمة الشامية 
مبحافظة العاصمة وم��رك��ز خ��دم��ة إشبيلية مبحافظة 
الفروانية ومركز خدمة )فهد األحمد( مبحافظة األحمدي 
ومركز خدمة )سعد العبدالله( مبحافظة اجلهراء ومركز 
خدمة العدان )ق7( مبحافظة )مبارك الكبير( ومركز خدمة 

غرب مشرف مبحافظة حولي.

الهاشم: حكم »اإلدارية« حافظ على املال العام 
دوالر مليون   61 العالي  التعليم  خ��س��ارة  بعد 
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