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ظريف  :ال أحد في املنطقة يظن أنه يستطيع مواجهتنا

إيران :ال نريد احلرب
أمير قطر ضيف عزيز على الكويت
يصل إل��ى البالد
اليوم االح��د الشيخ
مت��ي��م ب���ن ح��م��د آل
ثاني أمير دولة قطر
ال��ش��ق��ي��ق��ة وال��وف��د
امل����راف����ق ل��س��م��وه
ف��ي زي����ارة أخ��وي��ة
ي��ق��دم فيها التهاني
مب���ن���اس���ب���ة ش��ه��ر
رم���ض���ان امل���ب���ارك
ألخيه صاحب السمو
أم��ي��ر ال��ب�لاد الشيخ
صباح األحمد.

الشيخ متيم بن حمد آل ثاني

املطير للروضان  :هل تدقق «الصناعة»
في تعاقدات «أجيليتي» ؟
تقدم النائب محمد ب��راك املطير بأسئلة
لوزير التجارة خالد الروضان عن شركة
امل��خ��ازن العمومية “اجيليتي” ومنطقة
جنوب أمغرة.
وتساءل املطير :هل قامت الهيئة العامة
للصناعة بإجراءات التدقيق واملتابعة وفقا
الشتراطات التعاقد في العقد رقم  157املبرم
بني الهيئة العامة للصناعة وشركة املخازن
العمومية “اجيليتي” مع تزويدي بصورة
م��ن العقد وم��ا يثبت قيام الهيئة العامة

للصناعة مبتابعة تنفيذ بنود هذا العقد؟.»:
وأضاف املطير  ،هل خالفت شركة املخازن
العمومية “اجيليتي” نصوص العقد رقم
 157ولم تلتزم ببنوده؟ مع تزويدي بكافة
اإلج��راءات القانونية التي قامت بها الهيئة
العامة للصناعة حيال هذه املخالفات؟ كما
سأل املطير عن نوع وعدد ومسمى العقود
السارية املبرمة بني الهيئة العامة للصناعة
وشركة املخازن العمومية «اجيليتي» مع
تزويدي بصورة من كافة العقود؟».

استبعد وزي��ر اخلارجية اإلي��ران��ي محمد ج��واد
ظريف  ،حدوث حرب في املنطقة  ،قائال :ال نريد احلرب
وال أحد يظن أنه يستطيع مواجهة إيران في املنطقة .
ونقلت وكالة تسنيم الدولية لالنباء اإليرانية عن
ظريف قوله أمس ،أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب
أكد مؤخرا ً أنه ال يريد احلرب لكن هناك أشخاصا ً حوله
يدفعونه نحو احلرب ،حتت ذريعة أنهم يريدون جعل
أمريكا أقوى أمام أيران.
وأضاف أن ما طرح في أمريكا حتت عنوان سياسة
“أمريكا أوالً” ،على وش��ك التحول إل��ى سياسة
“اسرائيل أوالً” أو بعض حكام املنطقة الرجعيني أوالً
حيث فرضت مصالح هذه الدول على اإلدارة األمريكية
عبر األموال.
ك��ان مرشد ال��ث��ورة اإلس�لام��ي��ة على خامنئي قد
صرح األسبوع املاضي أن ايران والواليات املتحدة ال
تسعيان للدخول في حرب.
كما أبلغ الرئيس ترامب وزي��ر دفاعه بالوكالة،
باتريك شاناهان ،أنه ال يريد الدخول في حرب مع

مراسيم بتعيني وكالء
جدد بعدة وزارات
مب��وج��ب م��راس��ي��م  ،مت تعيني مشعل
الربيع بدرجة وكيل وزارة مبكتب وزير
الدولة لشؤون الشباب ،ومبوجب مرسوم
ث��ان مت تعيني ملياء امللحم ب��درج��ة وكيل
وزارة مساعد بوزارة التعليم العالي ،كما
مت تعيني اسامة جنم بدرجة وكيل وزارة
مساعد ب��وزارة التربية ،وايضا مت تعيني
ناصر محيسن بدرجة وكيل وزارة مساعد
بوزارة اإلعالم ،ومبوجب مرسوم مت تعيني
عبدالعزيزاملطيري بدرجة
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محاولة إنقالب فاشلة في السودان
كشفت موقع «النيلني»
االخ���ب���اري ال��س��ودان��ي،
إحباط محاولة انقالبية
جرت في الساعات األولى
من صباح أمس السبت.
وذك���ر “النيلني” ،أن
احمل��اول��ة دُب��رت بواسطة
ض���ب���اط مت���ت إح��ال��ت��ه��م
إل��ى التقاعد م��ن اجليش
وال���ش���رط���ة ب��ع��د جن��اح
الثورة السودانية.
وكان املجلس العسكري
االنتقالي احل��اك��م ،أصدر
قرارا ً األحد املاضي بإعفاء
ع����د ٍد م��ن ق����ادة ال��ش��رط��ة
ف��ي أك��ب��ر ح��رك��ة إع��ف��اءات
ت��ش��ه��ده��ا ت��ل��ك امل��ؤس��س��ة
األمنية.

دعوات متزايدة للعصيان املدني

ربط إلكتروني بني الكويت
ومصر في مجال العمالة
صدر مرسوم باملوافقة على مذكرة التفاهم بني حكومة الكويت
وحكومة مصر بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بني البلدين
إلكترونيا.
تأتي املذكرة التي ميثل الكويت فيها القوى العاملة ويشرف
عليها وزير الشؤون للتعاون في تنظيم سوق العمل وتسهيل
انتقال األيدي العاملة في حدود األنظمة والقوانني املعمول بها
في كال البلدين.
ونصت املذكرة على تشكيل اللجنة الفنية املصرية -الكويتية
املشتركة وتضم  3من املختصني في مجاالت نظم املعلومات
والتشغيل اخلارجي والعالقات اخلارجية ومن مهامها التشاور
ح��ول املتغيرات التي ق��د تطرأ على بنود البرنامج التخاذ
اإلجراءات املناسبة نحو إضافة أو حذف أي

التتمة 5

فضيحة سياسية تطيح
بنائب مستشار النمسا
تنحى نائب مستشار النمسا وزعيم حزب االح��رار اليميني
املتطرف هاينز كريستيان شتراخه أمس عن منصبيه في احلزب
والدولة بعد نشر شريط فيديو يظهر فيه وهو يناقش التبرعات
احلزبية السرية والعقود التجارية مع ابنة أحد األثرياء الروس.
وج��اء اإلع�لان عن ق��رار التنحي خ�لال مؤمتر صحفي عقده
شتراخه مع قيادة حزبه اعترف فيه مبا ورد في الشريط مبررا
ذلك بانه كان في حالة سكر.
وأعلن شتراخه ترشيح نائبه في حزب االحرار وزير البنية
التحتية نوربرت هوفر خلفا له لكنه ال يعرف بعد إذا ما كان
مستشار النمسا احملافظ سيباستيان كورتس سيقبل به نائبا
له.وهاجم شتراخه وسائل اإلع�لام لنشرها لشريط الفيديو
معتبرا أن��ه “اغتيال سياسي” له دبرته اجهزة مخابرات لم
يحددها باالسم.

إي���ران ،وفقًا ملا ذك��ره العديد من مسؤولي اإلدارة
األمريكية .وتشهد منطقة اخلليج توترا ً على خلفية
التصعيد بني إي��ران وال��والي��ات املتحدة التي دفعت
بتعزيزات عسكرية بسبب تهديد طهران بإغالق
مضيق هرمز الذي مير فيه  40%من ام��دادات النفط
العاملية عقب تشديد العقوبات األمريكية عليها.
وفي الوقت الذي اعلن فيه عن موافقة السعودية
ودول أخرى في مجلس التعاون اخلليجي على طلب
من الواليات املتحدة إلع��ادة انتشار قواتها في مياه
اخلليجي العربي وعلى أراض��ي هذه ال��دول  ،حذرت
مملكة البحرين رعاياها من السفر إلى العراق و إيران
بسبب األوض��اع غير املستقرة وطالبت املوجودين
هناك باملغادرة ف��ورا ً  ،كما ح��ذرت الواليات املتحدة
شركات الطيران املدني التي تنفذ رحالت في منطقة
اخلليج من زي��ادة املخاطر التي تواجهها طائراتها
نتيجة لتصعيد التوتر في املنطقة.
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محمد الغزالي..
املجدد
العالم ِّ

بني السطور
ت���راج���ع ال��ت��ص��ري��ح��ات األم��ي��رك��ي��ة
واإلي��ران��ي��ة ب��ش��أن اح��ت��م��االت نشوب
احلرب في املنطقة يبشر باخلير ..احلرب
خسارة للجميع وأكثر املتضررين منها
الشعوب البريئة ..السلم والتفاوض
هما السبيالن حلل املشكالت..
ْب أ َطْ َفأَهَ ا
«كُ ّلَمَا أ َوْ قَ��دُوا نَ��ارًا ِّللْحَ ر ِ
اللَّهُ».
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«أج � �ن � ��ادي � ��ن» ..
فاصلة في تاريخ
الفتح اإلس�لام��ي
بالشام

 38ألف طالبة وطالبة يخوضون
اختبارات «الثاني عشر»

العقيل :الكويت ال تسمح
بانتهاك حقوق العمالة الوافدة

أكدت وزارة التربية جاهزيتها الستقبال أبنائها طلبة الصف
الـ 12اليوم األحد وذلك ألداء اختبارات الفترة الدراسية الثانية
من العام الدراسي .2019/2018
وقالت ال��وزارة في بيان صحفي أمس إن أعداد طلبة الصف
الـ 12بقسميه العلمي واألدبي في كافة املناطق التعليمية املتوقع
تقدمهم لالختبارات في التعليم العام واخلاص والتربية اخلاصة
والتعليم الديني يبلغ  38383طالبا وطالبة.
وأوضحت أن عدد الطلبة الذين سيتقدمون لالختبارات في
القسم العلمي يبلغ  22049طالبا وطالبة أما في القسم األدبي
فيبلغ عددهم  15094طالبا وطالبة في حني يبلغ عدد املتقدمني
لالختبارات من طلبة التعليم الديني  1240طالبا وطالبة.
وذكرت أن اختبارات طلبة القسم العلمي ستنتهي في  29مايو
احلالي فيما ينهي طلبة القسم األدبي اختباراتهم في  30مايو
احلالي على أن يتم إعالن النتائج فور انتهاء عمليات التصحيح
والتدقيق واملراجعة.

أك��دت وزي��ر ال��دول��ة للشؤون االقتصادية م��رمي العقيل حرص
الكويت على حماية حقوق العمالة الوافدة لديها بشكل عام والعمالة
املنزلية بشكل خاص وال تسمح بأي انتهاك حلقوق اي عامل وافد في
البالد.
وفي معرض تعليقها على تصريحات وزير العمل الفلبيني التي
اعلن فيها إمكانية فرض بالده حظرا على إرسال العمالة الفلبينية إلى
الكويت في أعقاب وفاة خادمة فلبينية في الكويت ،أوضحت العقيل أن
التحقيقات مستمرة ملعرفة تفاصيل حادث الوفاة ومعاقبة أي معتدي
ان ثبت وجود اعتداء.
وأشارت العقيل إلى أنه بني احلني واآلخر قد حتدث بعض احلوادث
التي يروح ضحيتها أي عامل وافد لكنها حاالت فردية ال تعتبر مقياسا
او تقييما ملدى حرص الكويت على رعاية وحماية العمالة الوافدة بها.
الى ذلك اعربت وزارة الشؤون اخلارجية الفلبينية عن تعازيها
لعائلة اخلادمة التي أعلن عن وفاتها في الكويت لدى وصولها إلى
مستشفى الصباح في  14مايو .2019
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