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العراق يسعى الحتواء األزمة بني أميركا وإيران

توتر اخلليج يرفع أسعار النفط
أصدر بيان ًا بشأن التطورات األمنية والسياسية والعسكرية في املنطقة

مجلس األمة :تقوية اجلبهة
الداخلية ملواجهة األخطار
اكد نواب مجلس األمة دعمهم اخلطوات
واالج��راءات كافة التي يقوم بها سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد واحلكومة
لتعزيز أمن الكويت وشعبها ووقوفهم صفا
واح��دا مع القيادة السياسية في مواجهة
األخطار واألزمات القائمة والقادمة.
ج��اء ذل��ك ف��ي بيان ص��ادر ع��ن مجلس
األم���ة أم��س ب��ش��أن مستجدات ال��ظ��روف

األم��ن��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة في
املنطقة  ،وشدد النواب على ضرورة مضي
احلكومة قدما في استكمال أدوار الوزارات
واجل��ه��ات احلكومية املختصة بالدفا ع
امل��دن��ي وال��ط��وارئ وإط�ل�اع املجلس أوال
بأول بتلك االستعدادات على مبدأ الشفافية
واملكاشفة مع دع��وة املواطنني واملقيمني
إلى أهمية تدعيم وتقوية اجلبهة الداخلية

وتعزيز الوحدة الوطنية التي هي “سور
الكويت األول” بعد الله سبحانه ملواجهة
التحديات واألخطار مؤكدين ان املجلس
ت��اب��ع باهتمام ب��ال��غ ال��ت��ط��ورات األمنية
والعسكرية والسياسية بالغة اخلطورة
التي استجدت في نطاق منطقة اخلليج
العربي .

ريا�ض عواد

أشار عضو جلنة الداخلية والدفاع النائب
خالد العتيبي عإالى تأجيل التصويت على
“جتنيس زوجات الكويتيني”.
وق���ال العتيبي ع��ق��ب ان��ت��ه��اء اجتماع
اللجنة :أجلنا التصويت على القانون
اجلديد لتجنيس زوج��ات الكويتيني ألن ما

اجلنسية حسب تصريح رئ��ي��س احلهاز
املركزي .2012
وأض����اف :امل��ش��روع احل��ك��وم��ي اجلديد
اخلاص بتجنيس زوجات الكويتيني ينص
على عدم منحهن اجلنسية إال بعد مضي 18
عاما من ال��زواج مع متتعهن مبزايا لتيسير
حياتهن .

حراسة «قوش» متنع القبض عليه

قوى احلرية والتغيير في السودان
تدعو للعصيان املدني

أفاد نادي أعضاء النيابة العامة
في ال��س��ودان ،أن القوة املكلفة
بحراسة منزل مدير جهاز األمن
السابق ص�لاح عبد الله صالح
ق��وش منعت تنفيذ أم��ر القبض
عليه وتفتيش منزله بتهمة قتل
“متظاهرين سودانيني” خالل
االحتجاجات األخيرة .سياسيا
 ،يستعد حتالف قوى االحتجاج
في السودان ،إلى إعالن إضراب
س��ي��اس��ي ع���ام ،ردا ع��ل��ى تعثر
مفاوضاته مع املجلس العسكري
احلاكم االنتقالي للبالد في شأن
تسليم السلطة للمدنيني.
وق���ال ب��ي��ان ص���در أم���س عن
جت��م��ع امل��ه��ن��ي�ين ال��س��ودان��ي�ين،
الركيزة األساسية ف��ي حتالف
قوى احلرية والتغيير الذي قاد
االحتجاجات في ال��س��ودان من
أج��ل مت��ام ال��وص��ول لالنتصار
نفتح دف��ت��ر احل��ض��ور ال��ث��وري
لإلضراب السياسي العام.

عدد من املعتصمني يتناولون طعام اإلفطار في الشارع

(طالع صفحة )6

«الشؤون» 73 :مخالفة جلمع
تبرعات في رمضان
كشفت وكيل وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية
باإلنابة ،هناء الهاجري ،أن إجمالي الزيارات
امليدانية التي قامت بها فرق التفتيش امليداني
علنا للعمل اخليري منذ اليوم األول من رمضان
وح��ت��ى ي��وم ال��راب��ع عشر بلغت  744زي��ارة
ميدانية بهدف مراقبة ومتابعة تنفيذ مشروع
جمع التبرعات اخليرية خالل شهر رمضان .

وأوضحت في تصريح صحافي ،أن إجمالي
املخالفات املرصودة من قبل فرق التفتيش على
اجلمعيات اخليرية املشاركة في مشروع جمع
التبرعات بلغت خ�لال األسبوعني األول�ين من
رمضان  73مخالفة بينها  60مخالفة تتعلق
بأكشاك جمع تبرعات مخالفة

التتمة 5

«التربية» :اختبارات الثانوية
في متناول الطالب املتوسط
أك��د ع��دد م��ن موجهي وزارة التربية بأن
اخ��ت��ب��ارات ال��ص��ف الثاني عشر تتناسب مع
مستوى الطالب املتوسط وأن كل طالب سيحصل
على الدرجات التي يستحقها.
وقالت املوجهة األول��ى ملادة العلوم مبنطقة
األح��م��دي التعليمية رئيسة اللجنة الفنية
املشتركة للكيمياء منى األنصاري في تصريح

صحفي ان االختبار النهائي ملادة الكيمياء هو
اختبار قام التوجيه الفني العام للعلوم بدراسته
وصياغته جيدا ليتناسب مع مستوى الطالب
املتوسط .من جهته أكد املوجه الفني األول ملادة
التربية اإلسالمية مبنطقة اجلهراء التعليمية
عبدالرحيم السرحان في

التتمة 5

بني تأكيد الرئيس اإليراني حسن روحاني أن الرئيس
األميركي دونالد ترامب تراجع عن تهديداته بعد أن رأى
وح��دة اإليرانيني ،وق��ول وزي��ر خارجيته ج��واد ظريف إن
واشنطن متارس لعبة خطيرة تستهدف أمن املنطقة عبر
زيادة وجودها العسكري ،وأنه ال تفاوض مع واشنطن طاملا
أنها ال حتترمنا وال تلتزم بتعهداتها في االتفاق النووي .
فقد ارتفعت أسعار النفط أمس بفعل تصاعد التوترات
بني إيران والواليات املتحدة وفي ظل توقعات بأن “أوبك”
ستواصل كبح اإلم��دادات هذا العام ،فبلغت العقود اآلجلة
خلام القياس العاملي برنت  72.18دوالر للبرميل مرتفعة
 21سنتا أو  0.3باملئة مقارنة مع سعر اإلغالق السابق،
وص��ع��دت العقود اآلج��ل��ة خل��ام غ��رب تكساس الوسيط
األميركي  31سنتا أو  0.5باملئة إلى  63.41دوالر للبرميل.
ال��ى ذل��ك ق��ال رئيس ال���وزراء العراقي الدكتور ع��ادل
عبداملهدي إن ب�لاده ترسل فرقا إل��ى ط��ه��ران وواشنطن
الحتواء التوتر بينهما .وأض��اف :ليس هناك طرف عراقي
يريد دفع توترات أميركا وإيران نحو احلرب.

(طالع صفحة )4

تأجيل التصويت على جتنيس «زوجات الكويتيني»
قدمته احلكومة مسودة واملشروع لم يقدم
بشكل رسمي ألنه ينتظر اعتماده من مجلس
ال���وزراء .ب��دوره ق��ال مقرر جلنة الداخلية
والدفاع البرملانية النائب نايف امل��رداس:
نتطلع إل��ى إق���رار ق��ان��ون جتنيس  4آالف
شخص بعد العيد وهناك  34الف شخص
م��ن حملة اح��ص��اء  65ال��ب��دون يستحقون
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بني السطور
الرئيس األميركي «الدفش» ال يعلم
أنه باتخاذ بعض اإلجراءات االقتصادية
ضد الصني سيعطي األخ��ي��رة فرصة
للتفرد ب��ال��س��وق ال��ع��امل��ي��ة ..الصني
دولة ذاهبة إلى السيطرة على العالم
اق��ت��ص��ادي��اً وع��ل��ى جميع األص��ع��دة..
سيكون مصير الشركات األميركية مثل
مصير نوكيا وموتوروال !!!

قطر 5 :فئات تستحق اللجوء السياسي
أص��در مجلس ال���وزراء القطري ق���رارا ً غير
مسبوق باملنطقة حدد فيه الفئات التي لها احلق
في طلب اللجوء السياسي لديها ،وكشف عن
املزايا التي يتمتع بها الالجئ.

ونظم القرار ،الذي نشر في اجلريدة الرسمية
استنادا ً لقانون أصدره أمير قطر الشيخ متيم بن
حمد آل ثاني في سبتمبر املاضي،

التتمة 5

اإلمارات :إقامة دائمة لـ  6800مستثمر
أعلن نائب رئيس دول��ة اإلم���ارات العربية
املتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي
محمد ب��ن راش��د آل مكتوم أم��س إط�لاق نظام

اإلقامة الدائمة في ب�لاده ،وال��ذي سيسفيد منه
 6800شخص كدفعة أولى.

التتمة 5

ف � � � � � �ت� � � � � ��وح� � � � � ��ات إس � �ل � ��ام� � � � �ي � � � ��ة 10
«ال��دون��ون �ي��ة»...
آخ � ��ر ان� �ت� �ص ��ارات
األندلس

«الزراعة» :توزيع القسائم
واجلواخير يتم بضوابط
أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن عملية
توزيع القسائم الزراعية واجلواخير يتم وفق ضوابط خاصة نافية
ما يتم تداوله بشأن توزيع مجموعة من اجلواخير اذ سيتم االعالن في
الصحف اليومية الرسمية في حال قيام الهيئة بأي توزيع.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس ان ما يتم تداوله أيضا بشأن
تشكيل جلنة مع وزارة الصحة ووفد متخصص من هولندا لدراسة
األضرار الناجتة عن شجرة الكوناكاربس عار عن الصحة داعية إلى
الرجوع للمصادر الرسمية في الهيئة للتاكد من صحة املعلومة.
وذك��ر البيان انها منتشرة في جميع مناطق الكويت ولها آثار
إيجابية وأخرى سلبية وذلك عندما يتم زراعتها بشكل خاطئ أو عند
إهمالها وعدم رعايتها بطريقة صحيحة.

