
مــنــاقــشـــــــــــة  طـــــــلــــــــب  إدراج 
اســـــــــتـــــــــعـــــــــدادات اجلــــــهــــــات 
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إشادة حكومية بالتنسيق القائم بني السلطتني 

الغامن: »األمة« مقبل على جدول حافل باجللسات 

إطالق ترامب حملته الرسمية لوالية ثانية 
يعني استمرار الكوارث التي صنعتها قراراته 
ومزيد من الدعم للكيان الصهيوني على حساب 
قضايانا العادلة.. يعرف هذا الرجل أثر اإلعالم 
اخلــاضــع لليهود فــي جنــاح الــرؤســاء وبذلك 
سيخضع لطلباتهم.. وهكذا نحن دائما بانتظار 
نتائج االنتخابات األميركية واالنتخابات 
الصهيونية والنتيجة على األرض دائما في 

صاحلهم ونحن ندفع الثمن..
يا أمة ضحكت من جهلها األمم.

بني السطور

ريا�س عواد

أكد قال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أنه بدءاً من 
األسبوع املقبل سيكون جــدول املجلس حافال باجللسات 
سواء تلك املخصصة إلقــرار القوانني أو املخصصة إلقرار 
امليزانيات وذلــك حتى جلسة فض دور االنعقاد احلالي 

املقررة في الثاني من يوليو املقبل.

برهم صالح: نتطلع إلى حتقيق توافق إقليمي شامل و حسن اجلوار

األمير عزز العالقات املشتركة مع العراق
استعرض سمو أمير 
الـــبـــالد الــشــيــخ صــبــاح 
ــس  ــي ــرئ األحـــمـــد مـــع ال
ــور بــرهــم صالح  ــت ــدك ال
رئيس جمهورية العراق 
ـــعـــالقـــات  الـــشـــقـــيـــق ال
ـــة الــطــيــبــة بني  ـــوي األخ
ــني  ــب ــع ــش الـــبـــلـــديـــن وال
الشقيقني وسبل تعزيزها 
كما تــنــاولــت املباحثات 
القضايا ذات االهتمام 
املشترك وآخر املستجدات 
على الساحتني االقليمية 

والدولية.
 وســاد املباحثات جو 
ودي عكس عمق العالقات 
بـــني قــيــادتــي الــبــلــديــن 
الشقيقني وروح التفاهم 
واإلخاء التي جتمع دولة 
ــة  ــوري ــه ــم الـــكـــويـــت وج
العراق الشقيق جتسيدا 
لــرغــبــة اجلــانــبــني بدعم 
التعاون الثنائي في شتى 
ــاالت وتــطــويــره في  ــج امل

مختلف امليادين.

مـــــؤشـــــرات الـــــبـــــورصـــــة  تـــغـــلـــق عــلــى 
انـــخـــفـــاض لــلــجــلــســة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 

التوالي
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انتصار العلي: مؤسسة »انتصارس« 
للنساء  املساعدة  تقدمي  إلى  تهدف 

الناجيات من احلروب

5

املنتخب  بــإجنــازات  يشيد  »الــرمــايــة« 
في بطولة سمو األمير بإيطاليا

ملشاهدة الصفحات
PDF

أكد أن الواليات املتحدة مستعدة جيدًا إليران

ترامب يطلق رسميًا حملته لوالية رئاسية ثانية

الرئيس األميركي دونالد ترامب

ــب، أن  ــرام ــد ت ــال ــد الــرئــيــس األمــيــركــي، دون أك
الواليات املتحدة مستعدة جيداً إليــران، وسنرى 
ماذا سيحدث، وذلك مع تصاعد التوتر بعد هجمات 
على عدة ناقالت نفط وإعالن طهران أنها ستزيد من 

تخصيب اليورانيوم.
وقال ترامب للصحافيني أمس: “إذا نظرمت إلى 
ما يفعلونه، وأنــا ال أحتــدث عن األسبوع املاضي 
فحسب، بل أحتــدث عن سنوات طويلة. إنها بلد 

إرهاب«.
وفــي مقابلة مــع مجلة تــامي ، قــال تــرامــب إنه 
ــاذ عــمــل عــســكــري ملــنــع إيــــران من  ــخ مستعد الت
احلصول على قنبلة نووية، لكنه ترك االحتمال 
مفتوحاً بشأن إن كان سيلجأ للقوة حلماية إمدادات 

النفط في اخلليج«.

أشاد باملوقف الفلسطيني املوحد جتاه رفض هذه الصفقة

بري: »صفقة القرن«
ال متر دون »ريق حلو«

اعتبر رئيس البرملان اللبناني نبيه بــري أمــس أن »صفقة 
القرن« ال ميكن أن متر من دون ما وصفه بـ«ريق حلو عربي«، 

منوها باملوقف الفلسطيني املوحد جتاه رفض هذه الصفقة.
ــالل لقائه األســبــوعــي بــالــنــواب فــي مقره  ــري خ وأوضـــح ب
بــبــيــروت، أن موقفنا ثــابــت وواضـــح بــرفــض هــذه الصفقة 

ومواجهتها.
وأضاف أن هذه الصفقة ال ميكن أن متر إالّ إذا كان هناك “ريق 

حلو” من العالم العربي، أي إبداء رغبة أو موافقة مبدئية.
وأثنى بــري على املوقف الوحيد الــذي صــدر عن القيادات 

الفلسيطينية بكل فصائلها، وهو موقف موحد ضد هذه الصفقة.

»امليزانيات« تنهي مناقشة 
ميزانية »الصناعات البترولية«

أكــد رئيس جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي النائب عدنان 
سيد عبدالصمد أن اللجنة أنهت مناقشة ميزانية الشركة الكويتية 
للصناعات البترولية املتكاملة للسنة املالية اجلديدة 2019/2020 
ومالحظات ديــوان احملاسبة على الشركة والـــواردة في تقريره 

السنوي عن السنة املالية 2017/2018.
وأوضح عبدالصمد أن اللجنة ناقشت ما سجله ديوان احملاسبة من 

مالحظات، حيث تبني أن 75 % منها على املشاريع والعقود.
وقال إن الشركة مسؤولة عن إنشاء ومتلك وتشغيل وإدارة مجمع 
التكرير والبتروكيماويات والتي يقدر حجم أعمال تلك املشاريع بنحو 
7.9 مليارات دينار. وأضاف أن مشروع مصفاة الزور يستحوذ على 
النسبة الكبرى من التكلفة بواقع 4.9 مليارات دينار ويليه مشروع 
مجمع البتروكيماويات بتكلفة ملياري دينار وأخيًرا مشروع استيراد 

الغاز الطبيعي بتكلفة 1 مليار دينار.
وبني أن مشروع مصفاة الــزور كان يعد أكبر مصفاة في العالم 
بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل وفًقا لبيانات شركة البترول 
الوطنية الكويتية واملسؤولة آنــذاك عن تلك املصفاة قبل تأسيس 

الشركة الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة ونقل املشروع إليها.

الكويت تدخل رسميًا قائمة 
أعلى درجات احلرارة القياسية 

 )WMO( أعلنت جلنة خبراء املنظمة العاملية لــأرصــاد
التابعة لأمم املتحدة أن الكويت دخلت رسمياً سجل قائمة أعلى 

درجات احلرارة القياسية في العالم.
وأوضح مراقب املناخ في إدارة األرصــاد اجلوية في اإلدارة 
العامة للطيران املدني الدكتور حسن دشتي أن اللجنة اعتمدت 
ــراراً رسمياً يفيد بأن أعلى درجــة حرارة  في اجتماعها أمس ق
سجلت كانت في محطة )مطربة( شمال غــرب البالد وبلغت 

9ر53 درجة مئوية في 21 يوليو 2016.
وذكر دشتي أنه مت اعتماد درجة احلرارة هذه بناء على قرار 
جلنة )التحقق لنتائج ظواهر الطقس القاسية( التي شكلتها 
املنظمة العاملية لأرصاد اجلوية من 18 خبيراً دولياً ومن ضمنها 
الكويت. وأشار إلى أن هذه الدرجة هي األعلى في قارة آسيا على 
اإلطالق والثالثة عاملياً بعد منطقة صحراء وادي املوت شرقي 
كاليفورنيا األمريكية التي جاءت في املرتبة األولى في ترتيب 
درجــات احلــرارة األعلى مسجلة 7ر56 درجة عام 1913 فيما 
جاءت صحراء والية قبلي التونسية ثانية ب55 درجة مئوية 

سنة 1931.

حذر من إطالة أمد تشكيل حكومة االنتقالية 

»العسكري السوداني«:  
مسستعدون ملواصلة 

التفاوض مع قوى التغيير 
أعلن رئيس املجلس العسكري االنتقالي عبدالفتاح البرهان 
أمــس استعداد املجلس ملواصلة التفاوض مع قــوى احلرية 

والتغيير دون إقصاء ألحد.
ــذر رئيس املجلس العسكري االنتقالي فــي لقاء نقله  وح
التلفزيون السوداني من إطالة أمد تشكيل حكومة إنتقالية في 

السودان.
وقال إن إنحياز القوات املسلحة للثورة جاء من أجل حتقيق 

رغبات وتطلعات الشعب في التغيير 

الرئيس العراقي برهم صالح مرحباً بسمو األمير )طالع صفحة 3(

)تتمة 5 و طالع صفحة 4(

)طالع صفحة 9(
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