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رئيــس البعثــة اللبنانية ماهر خيــر يقدم هدية تذكارية للكاثوليكــوس آرام األول خالل
)قاسم باشا( حفل غداء على شرفه في السفارة اللبنانية أمس  
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جدول أعمال جلسة مجلس األمة المقبلة مزدحم بالقضايا الشعبية أبرزها مكافآت العسكريين المتقاعدين.. والعدساني أحال رسالة عن أرقام المستهلكين

80 حالة حرمان و2557 متغيباً في اختبار »اإلنجليزية«

طلبت من »األدلة« بيان حقيقة تعرضهم للتعذيب

مطالبات نيابية مبواجهة ارتفاع األسعار

»استقدام العمالة« نهاية أغسطس

نتائج الثانوية في مؤمتر صحافي 28 اجلاري

»اجلنايات«: محاكمة دواعش »سعد العبداهلل« 13 يوليو

ماضي الهاجري

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير املالية 
أنس الصالح، أن بداية عمل شركة استقدام 
وتشــغيل العمالة املنزلية ســتكون في 
نهاية شهر أغسطس املقبل. حديث الصالح 
جاء بناء على رد الهيئة العامة لالستثمار 
على ســؤال للنائب د.وليد الطبطبائي. 
وقالــت املذكرة إنه: ال يحتاج تأســيس 
الشركة إلى صدور الئحة تنفيذية ألنه 
يرجع في إجراءات تأسيس الشركة إلى 

قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
التفاصيل ص14 ٭

عبدالعزيز الفضلي

أعلن أمس كنترول اختبارات الثانوية العامة 
بقسميه العلمي واألدبي واملعهد الديني عن تسجيل 
80 حالة حرمان من اختبار مادة اللغة االجنليزية 

للقسمني وغياب 2557 طالبا وطالبة.
وذكــرت مصادر تربوية ان النتائج النهائية 
ستكون جاهزة يوم االحد 28 اجلاري، الفتة إلى 
ان وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد 

الفارس سيقوم باعتمادها واعالنها بشكل رسمي 
خالل مؤمتر صحافي يعقده في مسرح الوزارة 
بالشويخ. إلى ذلك، أكدت املوجهة الفنية العامة 
ملادة الرياضيات اميان املنصور تصحيح اختبار 
الصف الثاني عشر علمي، مشيرة إلى أن نتائج 
حتليــل معامل الصعوبة جــاءت وفق املعدالت 
الطبيعية، وبلغ عدد املتقدمني 18544 طالبا وعدد 

الناجحني 15233 بنسبة جناح تزيد على %82.
التفاصيل ص ٧ ٭

عبدالكريم أحمد

طلبت محكمة اجلنايات نــدب خبير من اإلدارة 
العامــة لألدلة اجلنائية لبيان حقيقة إصابات ادعى 
محامــو املتهم العائد من الفلبني وشــركائه األربعة 
الذين ألقي القبض عليهم في منطقة سعد العبداهلل 
انها حلقت بهم جراء تعرضهم للتعذيب بغية انتزاع 
اعترافات منهم باإلكراه، كما طلبت استدعاء ضابط 

الواقعة املتهمني بها باالنضمام الى تنظيم »داعش«، 
الســتجوابه بتقرير اتهاماته، وذلك خالل اجللســة 
املقبلة التي حتدد لها يوم 13 يوليو املقبل.والتفتت 
احملكمة عن طلب دفاع املتهمني بإخالء سبيلهم بعد أن 
حضروا جلسة األمس وأنكروا االتهامات املسندة إليهم 
واملتعلقة باالنضمام الى تنظيم محظور والشروع في 
تفجير مسجد جعفر بن أبي طالب وكنيسة ومضايف.

التفاصيل ص34 ٭

الكويتيون سواسية  في مكافأة نهاية اخلدمة

»الكهرباء«: ال تدوير 
حاليًا.. و»املمتازة« في 

حسابات املوظفني 
األسبوع املقبل

»املالية«: صرف رواتب 
يونيو  قبل عيد الفطر

صــدر تعميم مــن وزارة 
املاليــة بتقدمي صرف رواتب 
شــهر يونيو املقبل للعاملني 
احلكوميــة،  اجلهــات  فــي 
وذلك مبناسبـة عيـد الفطــر 
املبــارك، وسيكـون الصرف 

يوم 15 يونيو املقبل.

قّدم النــواب ماجد املطيري وعبداهلل 
فهــاد وفيصل الكندري وثامر الســويط 
وفراج العربيــد اقتراحا بقانون لتعديل 
املكافآت املالية للخاضعني لقانون التأمينات 
االجتماعية وقانون معاشــات ومكافآت 
التقاعد للعسكريني جلهة حتقيق املساواة 

بني كل الكويتيني العاملني في الدولة.
وجــاء التعديل ليســري على املؤمن 
عليهــم اخلاضعــني لقانــون التأمينــات 
االجتماعية واملستفيدين اخلاضعني لقانون 
معاشــات ومكافآت التقاعد للعسكريني، 
على ان يستثنى من تطبيق هذا القانون 
املؤمن عليهم العاملون في القطاع احلكومي 

واملؤمــن عليهم العاملون في الشــركات 
اململوكة للدولــة بالكامل واملؤمن عليهم 
العاملون الكويتيون لدى القطاع النفطي.

واستند التعديل الى ضرورة املساواة، 
حيــث ال يســتقيم األمر أال تكــون هناك 
مساواة بني العمال وبعضهم البعض الذين 
يعملون لدى صاحب عمل واحد وفي ظروف 
واحدة ويؤدون العمل نفسه، فسنجد منهم 
من يستحق املكافأة املنصوص عليها في 
القانــون أو لوائح صاحب العمل ومنهم 
من ال يتم صرفها لهم استنادا ملا ورد في 

نص املادة املراد تعديلها.
التفاصيل ص14 ٭

دارين العلي

وزارة  وكيــل  كشــف 
الكهربــاء واملــاء م. محمــد 
بوشهري عن موافقة وزارة 
املالية أمس على املبالغ التي 
ســيتم صرفهــا للموظفني 
املشــمولني مبكافأة األعمال 
املمتــازة، متوقعا أن تكون 
فــي حســاباتهم األســبوع 
املقبل. وقال بوشــهري في 
تصريــح للصحافيني عقب 
رعايته ندوة »لتكن مبانينا 
خضراء«، التي نظمتها أول 
من أمس املجاميع الشبابية 
»كفاءات« في مركز تنميـــة 
مصـــادر امليــــاه، إنـــــه ال 
تدوير مرتقبا خالل املرحلة 
احلالية في الوزارة كما يشاع 

بني أروقتها.
التفاصيل ص 13 ٭

سامح عبدالحفيظ - بدر السهيل

بــات جدول أعمــال مجلس 
األمة للجلســة املقبلة مزدحما 
باملواضيع املهمة التي ال حتتمل 
التأجيل، أبرزها طلبات املناقشة 
املؤجلة حول القضايا الشعبية، 
باإلضافــة الــى تقريــر اللجنة 
املاليــة حول صرف املعاشــات 
االســتثنائية لضبــاط الصف 
واألفراد املتقاعدين مع 13 ميزانية 
لعدة جهات. باإلضافة الى ذلك، 

أحال النائب رياض العدســاني 
امس رســالة إلى مجلس األمة 
لعرضهــا علــى بند الرســائل 
الــواردة فــي اجللســة املقبلة 
تتعلق بغالء األسعار واألرقام 
القياسية للمســتهلك. ونصت 
رسالة العدســاني على انه مع 
اقتراب شــهر رمضــان من كل 
سنة تســتغل بعض الشركات 
املواسم لرفع أسعار منتجاتها 
في سبيل حتقيق الربح الفاحش 
على حساب املستهلك، ما يسهم 

فــي ارتفــاع أســعار املنتجات 
باألســواق املركزيــة والفــروع 
التابعة للجمعيــات التعاونية 
واألســواق املوازيــة وجتــارة 
التجزئــة وغيرها، ويؤدي ذلك 
إلــى زيادة األعبــاء املالية على 
املستهلكني بصفة عامة.وأضاف 
العدساني أنه من خالل بيانات 
اإلدارة املركزيــة لإلحصاء على 
فئات اإلنفاق الشــهري لألسر، 
تبــني أن األغذية واملشــروبات 
والســلع واخلدمات الشخصية 

املتنوعة استحوذت على النسبة 
األكبر من إنفاق األسر، وسنويا 
سجل الرقم القياسي العام ألسعار 
املستهلكني في شهر مارس 2017 
ارتفاعا مبقــدار 2.63% مقارنة 
بشهر مارس 2016. طالبا عرض 
هذه الرسالة على مجلس األمة 
في جلسة الثالثاء املقبل املوافق 
23 اجلاري لكي تتخذ احلكومة 
كل اإلجراءات والتدابير الالزمة 
ملواجهة قضية ارتفاع األسعار.

التفاصيل ص14 ٭

محمد بن سلمان: »السعودية للصناعات العسكرية« 
تستهدف توطني 50% من اإلنفاق العسكري

الرياضـ  واس: قال صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
السعودي: إن اململكة تتطلع إلى أن تصبح 
»الشركة السعودية للصناعات العسكرية« 
التي أعلن عن تأسيسها في مصاف أكبر 
25 شركة عاملية متخصصة مع حلول العام 
2030. وأوضح األمير محمد بن سلمان، 
الذي يتولى رئاسة مجلس إدارة صندوق 
االستثمارات العامة، أن هذه الشركة ستكون 
داعما لنمو القطاع العســكري السعودي 
ليصبح قادرا على توطني نســبة 50% من 
إجمالي اإلنفاق احلكومي العســكري في 

اململكة بحلول العام 2030.
وبني أن الشركة ستطرح منتجاتها وخدماتها 
في أربعة مجاالت حيوية، هي: األنظمة اجلوية، 
واألرضية، واألسلحة والذخائر والصواريخ، 

إضافة إلى اإللكترونيات الدفاعية.
هذا، وذكر صندوق االســتثمارات العامة 
أن الشــركة اجلديدة متثل مكونا مهما من 
مكونات رؤية اململكة 2030، متوقعا أن تبلغ 
مساهمتها املباشرة في إجمالي الناجت احمللي 
للمملكة أكثر من 14 مليار ريال ســعودي، 
كما ستوفر أكثر من 40.000 فرصة عمل 

في اململكة.
التفاصيل ص24 ٭

ستنتج األنظمة اجلوية واألرضية واألسلحة والذخائر واإللكترونيات الدفاعية

بطريرك األرمن األرثوذكس 
الكاثوليكوس آرام األول: 

الكويت بلد التسامح 
واإلنسانية.. وصاحب السمو 

»رجل السالم«

األمير  امللكي  السمو  صاحب 
محمد بن سلمان

ال عالقات طبيعية مع إيران ما لم تتخلَ عن أجندتها الطائفية

اجلبير: إطالق مركز دولي ملكافحة اإلرهاب 
في ختام القمة األميركية - اإلسالمية

الريــاض - وكاالت: أكــد وزير اخلارجية الســعودي 
عــادل اجلبير أولوية محاربة اإلرهاب الى جانب التعاون 
لــردع إيران ووقف سياســتها العدوانية في القمم الثالث 
التي تستضيفها الرياض ابتداء من الغد. وقال »لن تكون 
لدينــا عالقات طبيعية مع إيران ما دامت تواصل أجندتها 
الطائفية«. وأضاف ان الزيارة التاريخية التي يبدأها الرئيس 
األميركي دونالد ترامب للسعودية غدا للمشاركة في هذه 
القمم، ســتعزز الشــراكة، معتبرا أن اختياره السعودية 

كأولى زياراته اخلارجية يرجع ملكانة اململكة لديه.
وتوقــع اجلبير حضــور نحو 37 من القــادة بني ملك 
وأمير ورئيس، إلى جانب رؤســاء حكومات 6 دول للقمة 
األميركية - اإلسالمية، معتبرا انه مؤشر على الرغبة في 
شــراكة اســتراتيجية وحوار إيجابي. وكشف عن إطالق 
مركز دولي ملكافحــة اإلرهاب في الرياض في ختام القمة 
اإلســالمية - األميركية. ولفت الى ان القمة اخلليجية - 
األميركية التي تستضيفها الرياض ايضا هي مؤشر على 

العالقة االستراتيجية بني اجلانبني.
التفاصيل ص 24 ٭

حملة ترامب أجرت 18 اتصااًل 
سرياً مع الروس

عواصم - وكاالت: ال يكاد مير يوم دون الكشف عن »فضيحة« 
أو صفعة جديدة إلدارة الرئيــس االميركي دونالد ترامب، الى 
حد دفعه للشــكوى مما وصفه بـ»أكبر حملة اضطهاد وظلم 
يتعرض لها سياسي في التاريخ األميركي!«، منتقدا تعيني وزارة 
العدل املدير السابق ملكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر، 
كمستشار خاص لترؤس التحقيقات بشأن ارتباطات محتملة 
لروسيا بإدارته. أما جديد التسريبات، فهو ما نقلته »رويترز«، 
عن مســؤولني أميركيني بأن مايكل فلني ومستشارين آخرين 
حلملة ترامب أجروا اتصاالت عبر ما ال يقل عن 18 مكاملة هاتفية 
ورســالة إلكترونية لم يكشف عنها، مع الروس خالل الشهور 

السبعة األخيرة من السباق الرئاسي.

تقارير

محليات
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300 ألف رجل أمن في حالة تأهب.. واالقتراع في 102 دولة

االنتخابات الرئاسية اإليرانية الـ 12.. بني 4 مرشحني اليوم
عواصم - وكاالت: مع دخول إيران مرحلة 
»الصمت االنتخابي« امس، استعدادا لالنتخابات 
الرئاســية اليوم، دعــا رئيس مجلس خبراء 
القيادة وأمني مجلس صيانة الدستور آية اهلل 
أحمد جنتي الشعب مبختلف طوائفه ومذاهبه 

إلى التوجه لصناديق االقتراع.
ويتنافس أربعة مرشحني في االنتخابات 
الرئاســية اإليرانية الـ 12 اليوم وهم: حسن 
روحانــي وإبراهيــم رئيســي ومصطفــى 

ميرسلسيم ومصطفى هاشمي طبا، وبالتزامن 
مع االنتخابات الرئاسية ستجرى انتخابات 
املجالــس البلديــة والقرويــة واالنتخابــات 
التكميلية البرملانية. وعلى هذا الصعيد، أعلن 
نائب قائد قوى األمن الداخلي لشؤون العمليات 
العميد حســن بتولي عن استعداد 300 ألف 
عنصــر من قوى األمن الداخلي للحفاظ على 

أمن االنتخابات اليوم.
التفاصيل ص 26 ٭

إيرانية متر أمام حائط يحمل ملصقات انتخابية للرئيس االيراني حسن روحاني في طهران أمس  )أ.ف.پ(

فريحة األحمد: أثق بقدرة املرأة 
الكويتية  على جتاوز التحديات

»السجينة والسجان« في إريتريا!
بقلم : يوسف عبد الرحمن

تسللوا فجراً على متن طراد وهاجموا دورية لخفر السواحل
القبض على 4 مسلحني عراقيني مبياهنا اإلقليمية

متّكن رجال خفر السواحل فجر أمس من 
السيطرة على طراد عراقي بعد تسلله إلى املياه 
اإلقليميــة الكويتية والقبض على جميع من 
كانوا على متنه بعد أن تبني أنهم مسلحون. 
جاء ذلك بعــد أن رصدت املنظومة الرادارية 
التابعة لإلدارة العامة خلفر السواحل الطراد 

العراقي داخل مياهنا اإلقليمية لتنتقل بعدها 
دورية تابعــة خلفـر السواحل ويتبني أن الطراد 
على متنه أربعة أشخاص عراقيني مسلحني 
قاموا بتهديــد الدورية ومحاولة الســيطرة 

عليها حتت تهديد السالح.
التفاصيل ص34 ٭

حادثا دهس في نيويورك
نيويــورك ـ وكاالت: قتل شــخص واحد على 
األقل وأصيب نحو 1٩ آخرين في حادث دهس وقع 
في ســاحة »تاميز سكوير« في نيويورك. ونقلت 
»رويترز« عن شــهود عيان ومن بني املصابني أن 
الســيارة كانت مسرعة بشــكل كبير وأن السائق 
تعمد دهس املارة الذين كانوا على الرصيف، لكن 
شرطة املدينة ذكرت حسب تقارير أولية أن احلادث 
عرضي وليس إرهابيا. إلى ذلك، أصيب 5 أشخاص 
أمس في حادث دهس جديد مبنطقة ستاتن آيالند 
في والية نيويورك. ذكرت ذلك قناة »سكاي نيوز« 
اإلخباريــة، مســاء أمس، في نبأ عاجــل لها، دون 

صورة للسيارة التي ارتكب قائدها حادث الدهس في »تاميز سكوير« في نيويورك أمس  التطرق إلى املزيد من التفاصيل.

دخول رئيسي غّير قواعد اللعبة وترشحه يعتبر اختبارًا 
لشعبيته كونه خليفة محتماًل خلامنئي

روحاني األوفر حظًا يواجه عقبات تقف أمام إعادة 
انتخابه.. واالنتخابات ستكون استفتاء على أدائه

املنافسة متكافئة وجولة إعادة محتملة بعد أسبوع

املعركة حصرت بني مرشحني وتيارين: روحاني 
و»اإلصالحيني«- رئيسي و»احملافظني«

تقرير إخباري
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