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34 ألف طالبًا وطالبة اختبروا في الكيمياء والتاريخ

متابعة داخل إحدى اللجان

قالت وزارة التربية ان عدد املتقدمني الختباري 
مادتي الكيمياء وتاريخ العالم احلديث واملعاصر 
للصف الثاني عشر بلغ 34068 طالبا وطالبة 
مؤكدة ان الطلبة قدموا االختبارات بكل سهولة 
ويسر. وقال املوجه الفني ملادة الكيمياء مبنطقة 
العاصمة التعليمية عضو جلنة تقدير الدرجات 
فــي كنترول القسم العلمي عيسى الــقــاف في 
تصريح صحفي أمس انه مت البدء بتصحيح ورقة 
اختبار الكيمياء للصف الثاني عشر علمي لطاب 

الفترة الصباحية واملنازل واملسائي.
من جانبه قــال رئيس جلنة كنترول اختبار 
مــادة تاريخ العالم احلديث واملعاصر املوجه 
األول ملادة االجتماعيات مبنطقة حولي التعليمية 
ــادل الــشــراح ان عــدد املتقدمني الختبار مــادة  ع
تاريخ العالم احلديث واملعاصر بلغ 14 ألف طالب 
وطالبة مت توزيعهم على 17 جلنة بنني و18 

جلنة بنات.

وزير الصحة يعفي املقيمني من 
رسوم »القسطرة الطارئة«

أصــدر وزيــر الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قــرارا 
بإعفاء املرضى غير الكويتيني املصابني بحاالت اجللطة القلبية 
ــادة من رســوم القسطرة القلبية الطارئة أثناء وجودهم  احل

مبستشفيات ومراكز وزارة الصحة.
وأوضح القرار في مادته الثانية أن حتديد احلاالت يتم وفق 
النموذج املعد بشأنها واملعتمد من الطبيب املعالج ورئيس 

الوحدة ورئيس القسم الطبي املختص

2.15 مليون دينار 
للتأمني على »اإلطفائيني«

وقــع مدير عــام اإلدارة العامة لإلطفاء الفريق 
خالد املكراد، عقد التأمني الصحي اجلديد لعاج 
رجال اإلطفاء في املستشفيات اخلاصة مع مجموعة 
اخلليج للتأمني، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة 
طارق الصحاف، بتكلفة بلغت نحو 2.143 مليون 
دينار ملدة 28 شهر ويشمل 4375 من رجال اإلطفاء 

ليبدأ العمل به اعتبارا من يوليو املقبل.
وقال املكراد: عند توقيع العقد أنه وبتعليمات من 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء، أنس الصالح، الذي يولي اهتمامه 
البالغ برجال اإلطفاء ، طلبنا من الشركة تسهيل 
إجـــراءات العاج وسرعة إجنــاز املعامات وذلك 
تقديرا لدور رجل اإلطفاء الذي يواجه املخاطر في 

عمله.
ويشمل التأمني الصحي رجال اإلطفاء في جميع 
املستشفيات اخلاصة ، بحيث يدفع املؤمن عليه 10 

في املئة فقط من الرسوم.

باكستان تختبر بنجاح
صاروخًا باليستيًا

قال اجليش الباكستاني أمس انه اجــري تدريبات ناجحة على 
إطاق صاروخ باليستي أرض - أرض من طراز )شاهني 2( قادر على 

حمل الرؤوس احلربية التقليدية والنووية.
وذكـــرت هيئة الــعــاقــات العامة للخدمات الداخلية للجيش 
الباكستاني في بيان ان الصاروخ )شاهني 2( “عالي القدرة يفي متاما 
باحتياجات باكستان االستراتيجية نحو احلفاظ على استقرار الردع 

املطلوب في املنطقة”.
واضافت ان الصاروخ قــادر على حمل رؤوس حربية تقليدية 

ونووية يصل مداها إلى 1500 كيلومتر.
واوضحت ان إطــاق التدريب كان يهدف إلى ضمان االستعداد 
التشغيلي لقيادة القوات االستراتيجية للجيش بعد إطاقها في بحر 

العرب.
وشهد اإلطــاق ضباط عسكريون كبار وعلماء ومهندسون من 

املنظمات االستراتيجية الباكستانية.
ــارف علوي ورئــيــس الـــوزراء عمران  وهنأ رئيس باكستان ع
خان القيادة العسكرية والعلماء واملهندسني على اإلطاق الناجح 

للصاروخ

املعارضة التركية: جلنة 
االنتخابات فشلت في إثبات 

»مخالفات اسطنبول«
قــال حــزب الشعب اجلمهوري أكبر أحــزاب املعارضة 
التركية أمس ان جلنة االنتخابات العليا “فشلت” في اثبات 
املخالفات “املزعومة” باالنتخابات احمللية التي جرت في 

أواخر مارس املاضي.
واعتبر نائب رئيس احلــزب محرم إركيك في مؤمتر 
صحفي بعد اعــان اللجنة العليا لانتخابات التركية 
النتائج النهائية أمــس األول ان قــرار اللجنة له دوافــع 
سياسية مضيفا ان احلكم التفصيلي الصادر في اعان 
ــوات  اللجنة لم يتضمن حتى سطرا واحــدا بشأن األص

املسروقة”.
وأشار الى ان الطعن املقدم من حزب العدالة والتنمية 
احلاكم ضد نتائج انتخابات بلدية اسطنبول الكبرى 
التي فاز فيها مرشح حزبه تضمن مشاركة أكثر من 40 
ألف ناخب غير مسجلني بيد ان احلكم الصادر أمس كشف 
تسجيل 706 ناخبني فقط “ال يشكلون تأثيرا على النتائج 

بأكملها”.
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الدالل : استعدادات »الدفاع املدني« للطوارئ ضعيفة ومراكز اإليواء ال تتسع ل�50 ألف شخص

الكويت با ماجئ

إعان منظمة التحرير الفلسطينية عدم 
مشاركتها فــي املــؤمتــر االقــتــصــادي الــذي 
دعــت لــه الــواليــات املتحدة  فــي البحرين 
موقف يحترم ، ونابع من إميــان الشعب 
الفلسطيني بأن ما يسمي “صفقة القرن” 
مــشــروع صهيوني ، فيه تفريط حلقوق 
الفلسطينيني املعلنة في القرارات األممية 
ــي الفلسطينية مبقدساتها ليست  ..األراض

للبيع !!

بني السطور

�صمري خ�رض وريا�س عواد

ــدالل ضعف استعدادات احلكومة  أكــد النائب محمد ال
لألوضاع اإلقليمية احمليطة، مشيرا الى عدم وجود ماجئ،  
بل مراكز إيــواء يلجأ إليها الناس في حالة حدوث كوارث 
طبيعية، كما انها ال تتسع لـ 50 ألف شخص رغم أن عدد 

سكان الكويت 4 مايني!
ــي تــصــريــح صــحــفــي: الحــظــنــا ضعف  ـــال الــــدالل ف وق
استعدادات الدولة وخصوصا الدفاع املدني بشأن تطورات 
األوضــاع اإلقليمية، ولدينا حتفظ واستفسارات إزاء ذلك 
ما دعانا إلى تخصيص ساعتني من اجللسة املقبلة ملناقشة 

التطورات .
ــود ماجئ بــالــبــاد.. وما  وأضـــاف: فوجئنا بعدم وج
يوجد عندنا هي مراكز إيواء ومخابئ ال تقي وإمنا تستعمل 
في حــاالت الــكــوارث الطبيعية ، متسائا : ملــاذا ال توجد 
لدينا ماجئ وفق املعايير الدولية، وأين دليل التعامل مع 

األزمات.. ليس تخويفا وإمنا شفافية وحرصا على البلد.

إيران جتدد رفض التفاوض مع أميركا
ــران أمــس رفضها التفاوض  جــددت إي
مــع الــواليــات املتحدة فــي ظــل الظروف 
السائدة بني البلدين داعية في الوقت نفسه 
واشنطن الى تغيير سلوكها جتاه طهران. 
وأشار خسروي في تصريح نقلته وكالة 
االنباء الرسمية االيرانية )ارنا( الى زيادة 
الوفود األجنبية الــى طهران في الفترة 
االخــيــرة قائا “معظمها كانت مفوضة 
من اجلانب االمريكي حيث مت الكشف عن 
بعض هذه الزيارات عبر وسائل االعام 
والبعض اآلخر بقيت سرية”. واضاف انه 

مت اباغ الوفود برسالة إيران املبنية على 
االقتدار والصمود.

ويأتي هذا في خضم تقارير إخبارية 
حول إيفاد رئيس الــوزراء العراقي عادل 
عبداملهدي وفدا رسميا الى طهران يحمل 
ـــة بــني ايــران  ــادرة ألنــهــاء االزم ــب معه م

والواليات املتحدة.
ــارة الوزير  كما يأتي بعد ايــام من زي
ــؤون اخلــارجــيــة في  ــش ــؤول عــن ال ــس امل
سلطنة عمان يوسف بن علوي لطهران 
لبحث الــعــاقــات الثنائية والقضايا 

االقليمية والدولية.
وقالت الرئاسة االيرانية ان مبادرة 
بــعــض الـــــدول لــلــتــوســط بـــني طــهــران 
وواشنطن “ال تعني القبول” بالتفاوض 

مع اجلانب االمريكي.
وكان الرئيس االمريكي دونالد ترامب 
قــال في مؤمتر صحفي “ما ينبغي على 
االيرانيني فعله هو ان يتصلوا بي وجنلس 
وبوسعنا التوصل الى اتفاق عادل.. وكل 
ما نريده هو عدم امتاك طهران اسلحة 

نووية. 

4 يونيو فلكيًا..  السعدون: عيد الفطر 
5 يونيو   وحسب »الرؤية« 

ــــؤرخ الــكــويــتــي عضو  قـــال الفلكي وامل
اجلمعية امللكية البريطانية للفلك عادل 
السعدون أمــس إن “انقساما فلكيا كبيرا 
سيحدث بني الدول اإلسامية حول غرة شهر 

شوال وإثبات عيد الفطر السعيد”.
وأضــاف السعدون أن القمر اجلديد أو 
االقتران سيتم في الساعة الواحدة ودقيقتني 

ظهر يوم االثنني 3 يونيو املقبل ويغيب القمر 
في الكويت بعد مغيب الشمس بدقيقة واحدة 
وكذلك احلــال في الــدول العربية حوالي 5 
دقائق وهي مدة مكث غير كافية لرؤية الهال 
وكذلك لن تتحق الشروط األخرى للرؤية في 

أي دولة عربية.
وقال السعدون : هناك دوال ستفطر يوم 

الثاثاء بناء على حسابات القمر ألنه اقترن 
مع الشمس وغــاب بعد مغيب الشمس ولو 
بعدة دقائق وليس حسب الرؤية الشرعية 
ألنــه لن يــرى أمــا بحسب الــرؤيــة فــإن شهر 
شــوال يبدأ يــوم األربــعــاء 5 يونيو ويكون 
الشهر قد اكتمل 30 يوما لذا من املتوقع أال 

تفطر الكثير من الدول يوم الثاثاء.
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