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طهران رفضت اإلفراج عن ناقلة النفط احملتجزة في ميناء بندر عباس

بريطانيا: إيران سلكت طريقًا خطيرًا

ممارسات النظام اإليراني االستفزازية كأنه 
يريد أن تقوم حرب سيكون هو اخلاسر األكبر 
فيها وسيدمرنا معه.. حتدي الــدول العظمى 
كــارثــة غير محسوبة الــنــتــائــج.. استغالل 
حاجة الــدول للنفط والتحكم باملضيق لعب 
بالنار.. إلنهاء احلصار يجب عليهم الدخول 
في التفاوض السلمي مع الدول الكبرى ودول 
ــادة األمــن واالســتــقــرار وإيقاف  التعاون إلع

البرامج النووية..
العقل زينة!!

بني السطور

»اللجنة العليا« 
تسحب اجلنسية

59 شخصًا من 
ُنشرت في جريدة »كويت اليوم« قــرارات للجنة 
العليا لتحقيق اجلنسية التي يرأسها نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح.
وقضت القرارات بـ »فْقد« اجلنسية الكويتية من 
59 رجالً وامرأة وفقا للمواد 9 و10 و11 من املرسوم 
ــم 15 لسنة 1959 بقانون اجلنسية  األمــيــري رق

الكويتية والقوانني املعدلة له.

استدعت اخلــارجــيــة البريطانية 
ــس، القائم باألعمال اإليــرانــي في  أم
لندن، بعد احتجاز الناقلة البريطانية، 

مبضيق هرمز. 
ونصحت اململكة املتحدة السفن 
البريطانية بالبقاء خـــارج منطقة 
ــز لــفــتــرة مــوقــتــة بعد  ــرم مــضــيــق ه

احتجاز إيران للناقلة التي ترفع العلم 
البريطاني. وقال ناطق باسم احلكومة 
البريطانية في بيان :مــا زلنا نشعر 
بقلق عميق من حتركات إيــران غير 
املقبولة، التي تشكل حتديا واضحا 
للمالحة الــدولــيــة.. نصحنا السفن 
البريطانية بالبقاء خــارج املنطقة 

لفترة موقتة . و قال وزير اخلارجية 
البريطاني جيرميي هنت، إنه يخشى 
أن تكون إيــران سلكت طريقا خطيرا 

بعد احتجازها الناقلة  .
ــرك  وكــتــب هــنــت عــلــى تــويــتــر :حت
األمــس فــي اخلليج يبعث بــإشــارات 
ــران رمبــا تختار طريقا  مقلقة بــأن إي

خطيرا من سلوك غير قانوني ومزعزع 
لالستقرار، بعد االحتجاز املشروع 
لنفط متجه إلى سورية في جبل طارق، 
وأضاف : كما قلت أمس سيكون ردنا 

مدروسا لكن قويا.

»ستاندرد آند بورز« تثبت تصنيف 
الكويت السيادي »A.A« مع نظرة 
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الكويت األبرز  في سوق االنتقاالت.. 
وكاظمة حاضر غائب

ملشاهدة الصفحات
PDF

السفير األميركي: يوم ثان للتأشيرات 
6 أغسطس املقبل الطابية 

سيلفرمان خالل اليوم األول الستخراج التأشيرات

النصف: إنقاذ الشركات 
واملكاتب الهندسية لن يكون 

على حساب املواطنني 
ــد عضو مجلس األمـــة النائب  أك
راكان النصف، في تصريح صحفي ، 
أن إنقاذ الشركات واملكاتب الهندسية 
من املسؤولية لن يكون على حساب 

املواطنني واملال العام. 
وطالب النصف جلنة التظلمات 
الــتــابــعــة ملجلس الـــــوزراء بسحب 
تقريرها بشأن تظلمات الشركات 
واملكاتب الهندسية املوقوفة، وإعادة 
النظر في قرارها بحيادية، خاصة 

ــوان احملاسبة  بعد صــدور تقرير دي
الفني والقانوني واملالي.

ــال النصف إن تقرير اللجنة   وق
ـــرار “املناقصات” بوقف  انــتــقــد ق
الــشــركــات، وشكك فــي تقرير جلنة 
تقصي احلقائق احلكومية فيما لم 
يبد رأيا في أعمال الشركات واملكاتب 
ــررت نتيجة  ــض الهندسية الــتــي ت

األمطار والسيول.

الهاشم تؤكد اعتماد 
الدينار الكويتي 

مبطارات السعودية
قــالــت النائبة صــفــاء الهاشم عبر حسابها 
في »تويتر«: للتو.. تواصل معي سفير اململكة 
العربية السعودية لدى الكويت األمير سلطان بن 
سعد وأبلغني باهتمامه الشديد مبوضوع اعتماد 

الدينار الكويتي في مطارات اململكة .
وأضافت الهاشم أن السفير أكــد لها تواصل 
السلطات السعودية مع هيئة املطارات والطيران 
املدني بهذا الشأن ، معربا عن سعادته باعتماد 
الدينار الكويتي في السوق احلرة لدى مطارات 

اململكة قبل موسم احلج.

ــدى  أعــلــن الــســفــيــر األمـــريـــكـــي ل
الــبــالد لــورانــس سيلفرمان أمــس ان 
السفارة االمريكية ستنظم يوما ثانيا 
الستخراج التأشيرات الطالبية في 
الــســادس مــن اغسطس املقبل نظرا 
لالقبال الكبير الذي شهده اليوم االول.

وأضـــاف سيلفرمان فــي تصريح 
ــهــاء الــيــوم  ــت صــحــافــي مبــنــاســبــة ان
الــســنــوي االول لتأشيرات الطالب 
ان تشجيع الــطــالب الكويتيني على 
الدراسة في الواليات املتحدة يعد من 

أهم أولويات السفارة.
وقال ان القسم القنصلي في السفارة 
اجنز مئات املواعيد احملددة لتأشيرات 
الطالب الراغبني في استكمال دراستهم 
ــات الــــواليــــات املــتــحــدة  ــع ــام فـــي ج

االمريكية.

 »F35« بومبيو وأوغلو يبحثان أزمة
بحث وزيــر اخلارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو مع نظيره األمريكي مايك 
بومبيو في اتصال هاتفي أمس قضايا عدة 
أبرزها شراء أنقرة منظومة صواريخ )اس 
400( للدفاع اجلوي الروسي وما يتعلق 
بعضويتها في برنامج مقاتالت )اف 35( 

األمريكية.
ونقلت وكالة أناضول التركية لألنباء 
عن مصادر دبلوماسية القول ان جاويش 
أغلو وبومبيو ناقشا أيضا األزمة السورية 

خــاصــة مــا يرتبط بــإنــشــاء منطقة آمنة 
ــب و)منبج(  واألوضـــاع في مدينتي )إدل

السوريتني.
وتصاعدت حــدة التوتر بني الواليات 
املتحدة وتركيا في الشهور األخيرة على 
خلفية شــراء تركيا منظومة )اس 400( 
التي تعتبرها واشنطن تهديدا ألنظمة 
حلف الشمال األطلسي )ناتو( ومقاتالت 

)اف 35( األمريكية.
ــات املــتــحــدة األربــعــاء  ــوالي وأعــلــنــت ال

املــاضــي أنــه سيتم استبعاد تركيا من 
برنامج املقاتالت )اف 35( بسبب شراء 

أنقرة منظومة )اس 400(.
وحاولت تركيا مــرارا شــراء صواريخ 
)باتريوت( األمريكية بيد أن الصفقة لم 
يكتب لها النجاح ما دعــا أنقرة الــى عقد 
اتفاقية مع موسكو عام 2017 لشراء )اس 
400( ما أثار قلق حلف )ناتو( وواشنطن 
التي هددت بفرض عقوبات على أنقرة إذا 

لم تلغ الصفقة. 
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