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«التشريعية البرملانية» أقرت املقترح بجعله  %10بدال من ربع الراتب و«املالية» تدرسه

خفض قسط قرض الـ  7رواتب للمتقاعد
عبدالصمد 12.5 :مليار دوالر خسائر توقف اإلنتاج في املنطقة املقسومة
إقرار اقتراح
بمنح املوظف
الكويتي رصيدًا
نقديًا كبدل
إجازة

كتب الفي النبهان وعبداهلل المجادي

الشعلة :ال تهاون في عقود التنظيف
وسنحيل املخالفني إلى النيابة

اعلن النائب علي الدقباسي موافقة اللجنة التشريعية على خفض
قيمة القسط الشهري لقرض السبعة رواتب من ربع املعاش الى 10%
منه ،داعيا اللجنة املالية الى اق��راره تمهيدا ملوافقة املجلس عليه من
اجل التخفيف على املتقاعدين.
من جهته أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي إق��رار
مقترح منح املوظف الكويتي رصيدا نقديا كبدل اجازة ،واحالته الى
اللجنة املالية.
وق��ال ان التشريعية ستدعو النائب عبدالكريم الكندري لبحث مدى
دستورية استجوابه سمو رئيس مجلس الوزراء.
ال ��ى ذل ��ك ق ��ال رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د ان وزي��ر
النفط خالد الفاضل أبلغ اللجنة بوجود مبادرات إلع��ادة االنتاج في

أك��د وزي��ر االوق��اف وزي��ر الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة ان��ه لن يتساهل او يتهاون مع اي
تقصير من جانب شركات التنظيف ،داعيا اياها الى تنفيذ عملها الى اخر يوم في عقودها،
كما طلب من لجان استالم اآلليات واملعدات الجديدة التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية،
واالستعداد الحتماالت تعثر اي شركة لضمان سير التظيف بالشكل املطلوب .وطالب خالل
ت��رؤس��ه ام��س اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق بسرعة االن�ت�ه��اء م��ن تحديد مواقع
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كتب فايز الزعل

«الدفاع» :ال حسابات
للنائب األول في
«السوشيال ميديا»

العقيل 27 :تحديًا تعيق نمو الكويت وتطورها
دعا مجلس الوزراء في اجتماعه االسبوعي امس الى ايجاد الحلول ل�
 27تحديا رئيسيا تعيق نمو البالد وتطورها.
وكانت وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية مريم العقيل عرضت على
املجلس تقري��ر خط��وات خط�ة التنمي�ة الوطني�ة لع��ام ،2020/2025
واملتضمن مستجدات إعداد الخطة بما يتماشى مع قانون التخطيط
س�ع�ي��ًا ل�ت�ح�ق�ي��ق ن �ت��ائ��ج أف �ض��ل ،ك �م��ا ع��رض��ت ال �س �ي��اس��ات ال��رئ�ي�س��ة
لتحليل ال��وض��ع ال��راه��ن ولصياغة خطة التنمية وتقييم جودتها

وزير الصحة :تطبيق إضافات
«عافية» منتصف يوليو املقبل
كتب شايع النبهان

أعلن وزي��ر الصحة د .باسل الصباح توزيع أكثر
من  8آالف بطاقة من بطاقات «عافية  »2من خالل
 46مركز ت��وزي��ع .وق��ال في تصريح صحافي على
هامش افتتاح مركز الشيخة سلوى صباح األحمد
للخاليا الجذعية والحبل السري امس إن برنامج
التأمني الصحي للمتقاعدين الذي شهد إضافات
جديدة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من  15يوليو املقبل
ويستمر سنتني.
وبشأن تشغيل مستشفى الجهراء الجديد أفاد بأن
الوزارة تسعى إلى إيجاد مشغل عاملي له بالتوازي
م��ع خطتها لتشغيله .وب��ني أن تشغيل مستشفى
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«التربية» :افتتاح  20مدرسة
جديدة سبتمبر املقبل
كتب عبدالرسول راضي

أع�ل�ن��ت وزارة ال�ت��رب�ي��ة اف�ت�ت��اح  20م��درس��ة ج��دي��دة
س�ب�ت�م�ب��ر امل �ق �ب��ل ،م ��ؤك ��دة ان �ه��ا م�س�ت�ن�ف��رة الن �ج��از
ال�ص�ي��ان��ة ال�ش��ام�ل��ة ل �ل �م��دارس وم �س��اك��ن املعلمات
 ،ف�ض��ال ع��ن االس� ��راع ف��ي إج � ��راءات ط�ب��اع��ة الكتب
ال��دراس �ي��ة .ودع ��ا وك �ي��ل وزارة ال�ت��رب�ي��ة د .س�ع��ود
الحربي خ��الل ترؤسه اجتماعا للجنة التخطيط
واملتابعة للعام ال��دراس��ي  2020/2019ال��ى انجاز
ك��ل األع� �م ��ال ال �خ��اص��ة ب��ال�س�ن��ة ال �ج��دي��دة وت��الف��ي
ك��ل امل�ش�ك��الت ،مشيرا ال��ى أن امل�س��ؤول�ي��ة جماعية
وتحتاج إلى تضافر كل الجهود .من جانبه ،حدد
ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د للتعليم ال�ع��ام أس��ام��ة السلطان،
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«الزراعة» :حملة لـ«خصي» ذكور
الكالب للحد من تكاثرها
أك��د رئ�ي��س مجلس اإلدارة وامل��دي��ر ال �ع��ام للهيئة
العامة ل�ش��ؤون ال��زراع��ة وال�ث��روة السمكية الشيخ
م�ح�م��د ال �ي��وس��ف ض� ��رورة وض ��ع آل �ي��ات م��دروس��ة
واس� �ت� �خ ��دام ط� ��رق «إن �س ��ان �ي��ة» مل��واج �ه��ة ان �ت �ش��ار
ال�ح�ي��وان��ات السائبة وال�ض��ال��ة ف��ي بعض املناطق
والحد من خطورتها.
وب ��ني ال �ي��وس��ف ف��ي ت�ص��ري��ح ل� � (ك��ون��ا) ام ��س بعد
اجتماعه م��ع جمعية ال��رف��ق بالحيوان وناشطني
ح��رص الهيئة على سالمة املواطنني من هجمات
الحيوانات السائبة والضالة كالكالب االم��ر الذي
أدى إل ��ى ارت �ف��اع ن�س�ب��ة ح� ��وادث ت �ع��رض امل��دن�ي��ني
لهجمات من تلك الحيوانات.
وأوض � ��ح أن ت �ع��رض أي ش �خ��ص ل �ه �ج��وم ال �ك��الب
ال�ض��ال��ة يعد أم��را ف��ي منتهى ال�خ�ط��ورة ويتطلب
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ح�ي��ث ت��م ت�ح��دي��د « »27ت�ح��دي��ًا رئ�ي�س��ًا تعيق ن�م��و وت �ط��ور ال�ك��وي��ت،
والعمل الجاد إليجاد الحلول املناسبة لها.
ومن جانب آخر أشاد مجلس الوزراء باملمارسة الديموقراطية خالل
جلسة مناقشة االس�ت�ج��واب امل�ق��دم ل��وزي��ر املالية د .ن��اي��ف الحجرف
من النائبني د .ب��در امل��ال وري��اض العدساني ،وال��ذي بني فيه ردوده
على بنود االستجواب موضحا جميع التفاصيل املتعلقة بمحاوره
الخمسة ،وم��ا تميز ب��ه أداؤه م��ن ك�ف��اءة واق�ت��دار عبر ردوده الوافية

ع�ل��ى م �ح��اور االس �ت �ج��واب ،م��ؤك��دا أن ال �ه��دف امل�ش�ت��رك ه��و املصلحة
العامة وتكريس املمارسة النيابية السليمة التي تتطلب التعاون
البناء بني السلطتني التشريعية والتنفيذية .وقد هنأ مجلس الوزراء
وزير املالية د .نايف الحجرف بتجديد الثقة من قبل أعضاء مجلس
األم��ة منوهًا باملمارسة الديموقراطية الراقية التي جسدت الوجه
ً
ال�ح�ض��اري للكويت الغالية س��ائ��ال امل��ول��ى تعالي أن ي��وف��ق الجميع
لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

أعلنت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة
بالجيش أن النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء
وزي� ��ر ال ��دف ��اع ال �ش �ي��خ ن��اص��ر ص �ب��اح األح �م��د ال
ي�م�ل��ك ح �س��اب��ًا ش�خ�ص�ي��ًا ف ��ي ب��رام ��ج ال �ت��واص��ل
االجتماعي .وقالت في بيان لها بثته ام��س عبر
موقعها ف��ي «ت��وي �ت��ر» :ان م��ا ينسب ال��ى النائب
األول من أخبار أو تصريحات من خ��الل بعض
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شددت على ضرورة ردع كل من تسول له نفسه تهديد النظام التجاري العاملي

الكويت تدعو املجتمع الدولي لحماية خطوط املالحة

دع� ��ت ال �ك ��وي ��ت امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي
إل ��ى ات �خ ��اذ اإلج � � ��راءات ال�س��ري�ع��ة
وال � �ح� ��اس � �م� ��ة ل� �ح� �م ��اي ��ة خ� �ط ��وط
امل ��الح ��ة ال ��دول � �ي ��ة ،وردع ك ��ل م��ن
ت �س ��ول ل ��ه ن �ف �س��ه ت �ه��دي��د ال �ن �ظ��ام
ال� � �ت� � �ج � ��اري ال � �ع� ��امل� ��ي وت� �ع ��ري ��ض
االق �ت �ص��اد ال �ع��امل��ي ل�ل�خ�ط��ر ،وك��ل
م��ا م��ن شأنه حفظ األم��ن والسالم
اإلقليمي والدولي في هذه املنطقة
الحيوية من العالم.
وك��ان مجلس ال��وزراء اع��رب خالل
اجتماعه االسبوعي امس عن إدانة

ال�ك��وي��ت واس�ت�ن�ك��اره��ا الشديدين
للهجوم التخريبي الذي استهدف
ناقلتي نفط في خليج عمان يوم
الخميس املاضي ،مؤكدًا ما يمثله
ه � ��ذا ال �ع �م��ل اإلره � ��اب � ��ي م ��ن خ��رق
ل�ك��ل امل��واث �ي��ق وال �ق��وان��ني ال��دول�ي��ة
وت �ه��دي��د م �ب��اش��ر ل �ح��رك��ة امل��الح��ة
ال �ب �ح��ري��ة وإم � � � � ��دادات ال� �ع ��ال ��م م��ن
الطاقة.
وبحث املجلس التقارير املتعلقة
ب� �م� �ج� �م ��ل ال � � �ت � � �ط� � ��ورات ال� ��راه � �ن� ��ة
ف � ��ي ال � �س� ��اح� ��ة ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ع �ل��ى

ال �ص �ع �ي��دي��ن ال� �ع ��رب ��ي وال� ��دول� ��ي،
م �ع ��رب ��ا ع� ��ن إدان � �ت� ��ه واس �ت �ن �ك ��اره
ال� �ش ��دي ��دي ��ن ل �ل �ه �ج��وم اإلره� ��اب� ��ي
امل� � �ش � ��ني م� � ��ن ق � �ب� ��ل امل� �ي� �ل� �ي� �ش� �ي ��ات
الحوثية الذي استهدف مطار أبها
ال ��دول ��ي ج �ن��وب امل �م �ل �ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
السعودية وال��ذي أسفر عن وقوع
عدد من الجرحى املدنيني األبرياء.
واك � ��د امل �ج �ل��س أن ه� ��ذه ال�ج��ري�م��ة
اإلره� ��اب � �ي� ��ة ت� �ت� �ع ��ارض م� ��ع ال �ق �ي��م
اإلس��الم�ي��ة واإلن�س��ان�ي��ة وال�ق��ان��ون
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صباح الخالد بحث مع نظيريه
األميركي والعراقي تطورات املنطقة
ب �ح��ث ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وزي ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد مع كل من وزير
خارجية الواليات املتحدة مايك بومبيو ووزير
خ��ارج �ي��ة ال �ع ��راق د .م�ح�م��د ال�ح�ك�ي��م وج �ه��ات
النظر حيال التطورات األخيرة على الساحتني
اإلقليمية وال��دول�ي��ة وال �ت �ط��ورات ال�ت��ي تشهدها
املنطقة ،كما ناقش معهما ع��ددا من القضايا

محل االهتمام املشترك.
وكان الخالد تلقى اتصالني هاتفيني منفصلني
من بومبيو والحكيم تناول خاللهما مع نظيريه
األم �ي ��رك ��ي وال� �ع ��راق ��ي أط� ��ر ت �ع��زي��ز ال �ع��الق��ات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة واالس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �ت��ي ت��رب��ط ال�ك��وي��ت
بالبلدين واس�ت�ع��رض معهما أوج ��ه ال�ت�ع��اون
الوثيق على املستويات كافة.

إيران تتجاوز عتبة تخصيب اليورانيوم خالل  10أيام

روحاني :ال وقت إلنقاذ االتفاق النووي
باقري :إذا قررنا إغالق هرمز فلن يستطيع شيء العبور ال ناقلة نفط وال بارجة حربية
ع ��واص ��م  -ال � ��وك � ��االت :ح� ��ذر ال ��رئ �ي ��س االي� ��ران� ��ي ح�س��ن
روحاني اوروبا من انه لم يعد امامها متسع من الوقت
النقاذ االتفاق النووي في وقت تعتزم فيه طهران تجاوز
«عتبة االتفاق» الحتياطات اليورانيوم املخصب اعتبارا
من  27يونيو بينما اعلن الجيش االيراني انه «في حال
اتخذ ق��رارا ب��اغ��الق مضيق ه��رم��ز» االستراتيجي فانه
سيفعل ذلك علنا( .....طالع ص .)18
وح ��ذر ال��رئ �ي��س االي ��ران ��ي ح�س��ن روح��ان��ي ام ��س م��ن ان
انهيار االتفاق النووي لن يكون في صالح احد ،وأشار
ال ��ى «ف �ت��رة ق �ص �ي��رة ل �ل �غ��اي��ة» ام� ��ام االوروب � �ي� ��ني الن �ق��اذ

وفاة محمد
مرسي أثناء
محاكمته
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القاهرة« -النهار»

أعلن التلفزيون املصري ،أمس ،وفاة
ال ��رئ� �ي ��س األس � �ب ��ق م �ح �م��د م��رس��ي،
ب �ن��وب��ة ق�ل�ب�ي��ة ح � ��ادة ،أث �ن ��اء جلسة
محاكمته في قضية التخابر.
وق ��ال ��ت م� �ص ��ادر إن م �ح �م��د م��رس��ي
ط�ل��ب ال�ت�ح��دث أم ��ام ال�ق��اض��ي خ��الل
جلسة املحكمة في القضية املتعلقة
ب ��ال �ت �خ ��اب ��ر ،وق � ��د س �م ��ح ل� ��ه ب ��ذل ��ك.
وأض ��اف ��ت أن� ��ه ع �ق��ب رف� ��ع ال�ج�ل�س��ة،
أصيب مرسي بإغماء وت��وف��ي على
أث��ره ،الفتة إل��ى أن��ه تم نقل جثمانه
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ترامب :غزو العراق «ورطة»
استنزفت الجيش األميركي
واش�ن�ط��ن  -ال��وك��االت :انتقد ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي دون��ال��د ترامب
ال�ت��دخ��ل العسكري ف��ي ال�ش��رق األوس ��ط وت�ح��دي��دا غ��زو ال�ع��راق
باعتباره «يفتقر للمبررات» مشيرا ال��ى أن��ه «استنزف الجيش
األميركي كليا» .وأضاف ترامب في لقاء مطول مع محطة «أي بي
سي» اإلخبارية األميركية أمس أن «العراق لم يقف وراء تدمير
مركز التجارة العاملي عام  2001وأن الفاعلني أشخاص آخرون
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