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عبّر عن تشجيعه للمبادرات البحثية

ناصر الصباح :األبحاث العلمية تتلمس مواطن اخللل والقصور
أكد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
الشيخ ناصر صباح األحمد ض��رورة وج��ود أبحاث
وخطط علمية واضحة املعالم تتلمس مواطن اخللل
والقصور في مجالي الصحة والتعليم.
ولفت الشيخ ناصر صباح األحمد خالل استقباله
أمس عددا ً من األكادمييني املؤسسني حلاضنة البحث
العلمي (حقائق وأرق���ام) املهتمة ب��ش��ؤون الصحة
والتعليم.
وعبر عن تشجيعه ملثل ه��ذه امل��ب��ادرات البحثية
وجهود منتسبيها خصوصا ما يتعلق منها بشؤون
الصحة والتعليم وم��ا يشكالنه من ركيزة أساسية
وم��ؤش��ر بالغ األهمية ف��ي قياس م��دى تقدم ال��دول
ورفاهية شعوبها.
من جانب آخر فقد ترأس النائب األول لرئيس مجلس
ال���وزراء وزي��ر الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح
األحمد اجتماع املخطط الهيكلي للمنطقة الشمالية
االقتصادية.
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السويط يقترح منح معاشات
تقاعدية لـ «البدون» املشاركني
في حرب حترير الكويت
تقدم النائب ثامر السويط باقتراح بقانون بإضافة
فقرة جديدة إل��ى امل��ادة ( )10من املرسوم بالقانون
رق��م ( )70لسنة  ،1980بشأن العسكريني الذين
استفادوا من أحكام القانون رقم ( )31لسنة  1967في
شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد
للعسكريني على غيرهم م��ن العاملني بتكليف من
احلكومة في مناطق العمليات احلربية لتسري على
العسكريني غير محددي اجلنسية الذين شاركوا في
حرب حترير الكويت.

الشيخ ناصر صباح األحمد يستقبل عددا ً من األكادمييني

وزير «الداخلية» يشكل جلنة حتقيق
في وفاة مقيم كان محتجز ًا في «املرور»
ذك���رت اإلدارة العامة للعالقات
ال��ع��ام��ة واإلع��ل��ام األم��ن��ي ب����وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة أن ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس
ال���وزراء ووزي��ر الداخلية الفريق م.
الشيخ خ��ال��د اجل���راح ،أص���در ق���رارا ً
بتشكيل جلنة حتقيق في واقعة وفاة

مقيم ك��ان محجوزا ً ب���اإلدارة العامة
للمرور الرتكابه مخالفة جسيمة.
وك��ان��ت اإلدارة العامة للعالقات
واإلع�لام األمني ب��وزارة الداخلية قد
ذكرت في بيان توضيحي خلبر متداول
على مواقع التواصل االجتماعي حول

وف��اة مقيم بنظارة امل��رور ،أن الوفاة
وقعت مبستشفى ال��ص��ب��اح ،إذ كان
املقيم موقوف بنظارة املرور الرتكابه
مخالفة جسيمة ،واث��ن��اء ت��واج��ده
باحلجز تعرض لوعكة صحية وعلى
الفور مت طلب سيارة إسعاف ونقله

إلى ط��وارئ مستشفى الصباح ،حيث
مت إدخاله إلى العناية املركزة ،وبعد
م���رور نصف س��اع��ة أبلغنا الطاقم
الطبي أن املذكور وفق التقرير الطبي
األولي قد فارق احلياة نتيجة إصابته
بسكتة قلبية.

األرجنتني تصنف «حزب الله»
منظمة إرهابية وجتمد أصوله

أم��رت السلطات ف��ي األرجنتني بتجميد أص��ول
جماعة حزب الله في البالد أمس اخلميس وصنفت
اجلماعة اللبنانية ،التي تلقي عليها باللوم في
هجومني على أراضيها ،فعليا منظمة إرهابية.
وج��اء اإلع�لان في الذكرى اخلامسة والعشرين
لتفجير مبركز للجالية اليهودية في بوينس أيرس
أدى إلى مقتل  85شخصا.
وتلقي األرجنتني باللوم في الهجوم على إيران
وحزب الله ،وكالهما ينفي املسؤولية عنه.
وكانت وسائل إعالم أرجنتينية ،كشفت اجلمعة
امل��اض��ي ،أن الرئيس ماوريسيو م��اك��ري يستعد
لتوقيع مرسوم رئاسي ،يصنف حزب الله في خانة
التنظيمات اإلرهابية.
وتزامنت اخلطوة مع إحياء األرجنتني لذكرى
مرور  25عاما على تفجير مبنى اجلمعية التعاضدية
اليهودية األرجنتينية (آميا) الذي وقع في  18يوليو
 ،1994وأسفر عن مقتل  85شخصاً وإصابة املئات
بجروح ،في أعنف تفجير حدث بهذا البلد.

الرئيس األرجنتيني ماوريسيو ماكري

«القوى املدنية» في السودان
يتحفظ على االتفاق بني
«العسكري» و«قوى التغيير»
أعلن جتمع القوى املدنية في السودان ،أمس  ،حتفظه
على االتفاق السياسي بني املجلس العسكري وقوى
«إعالن احلرية والتغيير».
جاء ذلك في بيان للتجمع املدني ،أحد مكونات قوى
احلرية والتغيير ،نشره عبر صفحته الرسمية على
“فيسبوك».
وقال إن “االتفاق السياسي مع املجلس العسكري به
نواقص وثغرات يجب إكمالها حلماية الثورة».
وأضاف“ :التوقيع بني جزء من مكونات قوى احلرية
والتغيير مع املجلس العسكري ،ورفض مكونات أخرى
يسجل سابقة غير حميدة».

تراجع فائض الكويت التجاري مع
اليابان للمرة األولى في  3أشهر
أظهرت بيانات رسمية صدرت
أمس أن الفائض التجاري للكويت
مع اليابان تراجع بنسبة 8ر29
باملئة خ�لال يونيو املاضي على
أساس سنوي ليبلغ 8ر 33مليار
ين ( 313مليون دوالر) مسجال
بذلك انخفاضا للمرة األولى خالل
ثالثة شهور.
وذكرت وزارة املالية اليابانية
في تقرير أول��ي أن ذلك يأتي إثر
انخفاض ص���ادرات الكويت الى
اليابان بنسبة 6ر 26باملئة على
أس��اس سنوي لتصل الى 8ر45
مليار ي��ن ( 425مليون دوالر)

لتتراجع بذلك للمرة األولى خالل
ثالثة شهور.
وأوضحت ال��وزارة أن واردات
ال��ك��وي��ت م��ن ال��ي��اب��ان انخفضت
أيضا بنسبة 6ر 9باملئة لتصل الى
 12مليار ين ( 112مليون دوالر)
مسجلة بذلك هبوطا للشهر الرابع
على التوالي.
وأش����ارت إل��ى أن العجز في
امل��ي��زان ال��ت��ج��اري الياباني مع
منطقة الشرق األوسط بشكل عام
انخفض خالل يونيو املاضي.
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هولندا تطبق حظر ارتداء النقاب أول أغسطس
ذكرت وسائل إعالم هولندية أمس أنه
سيتم البدء بتطبيق حظر ارتداء النقاب في
األول من أغسطس املقبل حيث سيتم تغرمي
األش��خ��اص ال��ذي��ن يرتدونه ف��ي امل��دارس
واملستشفيات واملباني العامة  150يورو
( 168دوالر).
وأوضح موقع (دتش نيور) اإلخباري
الهولندي أنه يتعني اآلن على املسؤولني
احلكوميني وعمال النقل العام أن يطلبوا

من األشخاص الذين يرتدون النقاب إزالته
أو مغادرة املكان ،حيث سيتم االستعانة
بالشرطة إذا رفضوا ذلك.
وأش���ار امل��وق��ع إل��ى أن أع��ض��اء مجلس
ال��ش��ي��وخ ال��ه��ول��ن��دي ص��وت��وا ف��ي يونيو
املاضي لصالح مقترح ف��رض خظر على
ال��ن��ق��اب املثير للجدل بعد  13ع��ام��ا من
مناقشة للمرة األولى.
وأوصى مجلس الدولة وهو أعلى هيئة

استشارية في احلكومة الهولندية بعدم
فرض حظر النقاب بحجة أن هناك بالفعل
أحكاما كافية في القانون تطلب من الناس
إظهار وجوههم.
وترتدي حوالي  150امرأة النقاب يوميا ً
في هولندا ويقول النقاد إن تأثير احلظر
سيجعل من املستحيل على هؤالء النساء
ممارسة حياتهن اليومية وسيكون مضيعة
للمال.

بني السطور
محاوالت ترامب الضغط على إيران
للدخول في التفاوض يبعد شبح احلرب
عن املنطقة..
جت��ري��د إي����ران م��ن ب��رام��ج التسلح
النووي مطلب دولي وعربي..
التفاهم السياسي و الدبلوماسي هو
أسلم طريق الستقرار املنطقة و دعم
مشاريع التنمية ..احلرب دمار للشعوب
و الدول !!

مؤشرات البورصة تُغلق على تباين
وسط تراجع وتيرة التداوالت
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غياب احلافز وزي��ادة عدد احملترفني
يؤرقان الالعب الكويتي
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