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أغلب احلاصلني عليها يعملون في وظائف حساسة كالطب والهندسة والقضاء

ب الرأس« الشهادات املزورة »تشيِّ

اليهود ماسكني ترامب من »العرج اللي يعوره« 
ويعرفون كيف يهددون كرسيه ومستغلني هذا 
األمر.. أمس اعترف لهم بالقدس عاصمة موحدة 
واليوم يعترف بحقهم في اجلــوالن احملتل وال 
يستبعد أن يعترف لهم بإخالء غــزة والضفة 
حتت حجة يهودية الدولة كما أن هناك احتمال 
أن يعترف بحقهم باحتالل جــزء مــن سوريا 
وصــوالً إلى الفرات.. في ظل الضعف والتفكك 
العربي واإلسالمي كل االحتماالت واردة.. وحظ 

الضعيف منها املنية!!!

بني السطور

�صمري خ�رض وريا�س عواد 

تفاعل الفت شهدته األوســاط السياسية واالجتماعية 
بالبالد مع أزمــة شهادات جامعة أثينا أو ما يعرف باسم 
»الشهادات املـــزورة« ، فقد ســادت حالة من االستياء بني 
املواطنني ســواء على مواقع التواصل االجتماعي أو في 
مجلس األمة والديوانيات ، بل وفي أروقــة العمل ، بسبب 
تداعيات تلك األزمة ، برملانيا قال النائب أحمد الفضل خالل 
مؤمتر صحفي عقده امس في مجلس األمة إن أحد مستشاري 
جلنة التحقيق في صفقة »يوروفايتر« التابعة لــوزارة 
ــزورة.. فكيف  الدفاع ورد اسمه ضمن قائمة الشهادات امل
سيحقق في صفقة حتوم حولها شبهة فساد وهو قبل على 

نفسه شراء شهادة فاسدة.

البن أرملة الكويتي احلق في تقدمي »إعالن رغبة«

500 عسكريًا بـ»الدفاع« 6 أشهر مهلة لتعديل أوضاع 
ناقشت جلنة الشؤون الداخلية 
والــدفــاع، خــالل اجتماعها امس، 
ـــف رواتــــب نــحــو 1300 من  وق
العسكريني بـــوزارة الــدفــاع من 
املقيمني بــصــورة غير قانونية، 
وذلك بحضور نائب رئيس مجلس 
الــــوزراء ووزيـــر الــدفــاع الشيخ 
ــد، ورئيس  ــم نــاصــر صــبــاح األح
اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع 
املقيمني بــصــورة غير قانونية 

صالح الفضالة.
وقـــال رئــيــس اللجنة النائب 
عسكر العنزي أن 700 عسكريا 
ــودة في  ــوج تسلموا الــهــويــات امل
اجلهاز املركزي وصرت رواتبهم، 
بينما 500 حالة منحت مهلة 6 
أشهر لتعديل أوضاعها وذلك بناء 
على طلب وزيــر الدفاع، مبينا أن 

اللجنة استطاعت 

غاضبة  وعاملية  عربية  فعل  ردود 
من قرار ترامب بشأن »اجلوالن«
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اجلار الله: زيارة بومبيو إلى الكويت 
شكلت فرصة لبحث حلف »ميسا«
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»أســــــــواق املـــــــال« تــــوافــــق عـــلـــى زيـــــادة 
رأسمال »وربة كابيتال«

ملشاهدة الصفحات
PDF

قطر تفتتح متحفها الوطني اليوم

متحف قطر الوطني أول معلم يراه املسافرون والقادمون من مطار حمد الدولي

تفتتح قطر اليوم متحف قطر 
الوطني الذي يعتبر صرحا ثقافيا 
متميزا ومعلما جماليا بديعا حيث 
بــنــي عــلــى شــكــل وردة صــحــراء 
بتكلفة تقدر بنحو 434 مليون 
ــع املــتــحــف اجلــديــد  ــق دوالر. وي
على مساحة تبلغ قرابة 40 الف 
متر مربع على الطرف اجلنوبي 
مــن كورنيش العاصمة الدوحة 
وسيكون اول معلم يراه املسافرون 

والقادمون من مطار حمد الدولي.
ويعتبر املتحف احد ابرز املعالم 
الــعــربــيــة الــتــي تهتم بالتاريخ 
ــتــراث لتميزه بتصميم فريد  وال
وتــكــنــولــوجــيــا حــديــثــة وتــنــوع 
مختلف في احملتوى يشبع فضول 
الزائر الباحث عن اسرار التاريخ 

وقصص الشعوب.

واشنطن تستهدف شبكة 
نقل األموال للحرس الثوري 
أعلنت الواليات املتحدة االمريكية استهداف 25 فردا وكيانا 
يعملون في اطــار شبكة من الشركات الوهمية متورطني في 
حتويل أكثر من مليار دوالر إلى احلرس الثوري اإليراني ووزارة 
الدفاع اإليرانية. وذكرت وزارة اخلزانة األمريكية في بيان أن 
اإلجــراءات التي اتخذها مكتب مراقبة األصول األجنبية تكشف 
عن شبكة واسعة النطاق للتهرب من العقوبات انشأها النظام 

اإليراني للتهرب من العقوبات االمريكية.
وأضاف البيان ان مكتب مراقبة األصول ادرج وزراة الدفاع 
اإليرانية لدورها في مساعدة )فيلق القدس( التابع للحرس 
الثوري اإليراني اضافة الى بنك يتخذ من إيــران مقرا له يقدم 

اخلدمات املصرفية إلى احلرس الثوري.
وفي هذا الصدد قال وزير اخلزانة ستيفن منوشني: استهدافنا 
لشبكة واسعة من الشركات واألفراد املوجودين في إيران وتركيا 

جاء لتعطيل مخطط النظام اإليراني لنقل أموال غير مشروعة”. 

اجلزائر.. قائد األركان 
يعلن خلو منصب الرئيس  
في تطور ألزمــة اجلزائر التي اندلعت منذ 
أسابيع احتجاجا على ترشح الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة لوالية خامسة، طالب رئيس 
أركــان اجليش اجلزائري الفريق قايد صالح، 
أمس بتطبيق املادة 102 من الدستور التي حتدد 
حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه، كما جاء 

في خطاب بثه التلفزيون احلكومي.
وقال صالح: يجب تبني حل يكفل اخلروج 
ـــة، حــل يضمن اخلـــروج مــن األزمــة،  مــن األزم
ويضمن احترام الدستور، وتوافق الرؤى، وهو 
احلل املنصوص عليه في الدستور في مادته 

.102
واملادة 102 تنص على إيجاد خلف لرئيس 
الدولة في حالة تعذر استمراره في مزاولة 
مهامه، في إشارة إلى مرض الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة واضــطــراره إلــى حضور املناسبات 

الرسمية بكرسي متحرك.

9 مليارات دوالر حجم 
التجارة بني الكويت والهند

 قال سفير الكويت لدى الهند جاسم الناجم أمس ان الكويت 
تعد من اهــم الشركاء التجاريني للهند اذ بلغ إجمالي حجم 
التجارة بينهما بلغ تسعة مليارات دوالر في الفترة بني 2016 
و2017. واضاف الناجم في كلمته بندوة أقامها املركز الثقافي 
الهندي العربي باجلامعة امللية اإلسالمية بنيودلهي حتت رعاية 
السفارة الكويتية ان العالقات التجارية بني الهند والكويت 

ازدهرت منذ أواخر القرن التاسع عشر الى الوقت احلالي.
وذكر ان العالقات الهندية العربية قدمية وتتضمن التبادل 
التجاري واالقــتــصــادي إلــى جانب فنون العمارة والهندسة 
املعمارية كما تثبتها االكتشافات األثــريــة في جزيرة فيلكا 
الكويتية مؤكدا أهمية تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين في 

كافة املجاالت.

الـــــــــــــفـــــــــــــضـــــــــــــل: مـــــــــــســـــــــــتـــــــــــشـــــــــــار  فـــــــــــــــــي جلـــــــــــنـــــــــــة حتــــــــــقــــــــــيــــــــــق »يـــــــــــــــــوروفـــــــــــــــــايـــــــــــــــــتـــــــــــــــــر« شـــــــــــــهـــــــــــــادتـــــــــــــه مــــــــــــــــــــــزورة
قــــضــــائــــي حــــــكــــــم  دون  مــــــعــــــتــــــمــــــدة  غــــــيــــــر  جلــــــامــــــعــــــة  شـــــــــهـــــــــادة  أي  نـــــــــعـــــــــادل  لـــــــــم  الـــــــــعـــــــــالـــــــــي«:  »الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم 

النائب األول الشيخ ناصر صباح األحمد وعدد من قيادات »الدفاع« خالل اجتماع جلنة الشؤون الداخلية والدفاع

األثر الرجعي لتعديالت 
»العمل األهلي« للمواطن فقط
ناقشت جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل في 
اجتماعها أمس التقرير التكميلي عن مشروع قانون بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم )6( لسنة 2010 في شأن العمل في 
القطاع األهلي، الذي أقر في املداولة األولى، والتعديالت املقدمة 
عليه. وقال رئيس اللجنة النائب د.حمود اخلضير إن االجتماع 
مت بحضور وزيــرة الدولة للشؤون االقتصادية مرمي العقيل 

وممثلي احتاد املصارف وغرفة التجارة.
وأضاف أن احلضور أبدوا مالحظاتهم على تعديالت قانون 
العمل في القطاع األهلي وحتفظوا على بعض هذه التعديالت، 
معتبرين أنها سوف تتسبب بتضخم أسعار خدمات اجلهات 
املعنية به مثل املستشفيات اخلاصة والتي بدورها سترفع 

أسعار العالج على املواطنني.
من جهته، أوضــح النائب سعدون حماد أن أعضاء اللجنة 
أوضحوا للوزيرة عدم صحة ما ذكر عن أن التعديالت ستطبق 

على األجانب وبالتالي سيستفيدون من األثر الرجعي للقانون«.
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