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زعماء مجموعة الدول الصناعية الكبرى: إتفاق على رفض حيازة إيران سالحًا نوويًا

»السبع«: جتنب النزاع في اخلليج 

الباب الذي فتحه الرئيس الفرنسي للنظام 
الفارسي إذا وافــقــت عليه أميركا سيسبب 
كــوارث في املنطقة.. هذا يعني فشل احلصار 
األميركي و الهادف إلى تخلي النظام الفارسي 
ــول عــلــى الــســاح  ــص ــي احل ــن بــرنــامــجــه ف ع
النووي.. يبدو أننا سنكون الضحية بني فكي 
الكماشة الصهيونية الفارسية .. ما لنا بعد 
الله إال السعي المتاك أسلحة الردع النووية 

حلماية مقدساتنا و شعوبنا !! 

بني السطور

أكــد الرئيس الفرنسي إميانويل مــاكــرون أن قــادة قمة 
مجموعة الــدول الصناعية السبع الكبرى »جي7« اتفقوا 
على استمرار االتصاالت مع إيران، وأن دوره هو حتديد هذه 
العملية التي تهدف إلى تخفيف حدة التوترات في اخلليج 

وجتنب حدوث نزاع .
جاء ذلك في اجتماعات قمة مجموعة »جي7« التي كلفت 
مــاكــرون بتفسير آخــر التطورات حــول املسألة االيرانية 

الشائكة ولكنه نفى حصوله على أي »تفويض رسمي« . 
واوضــح ماكرون انه بالرغم من عدم امتاكه »تفويض 
رسمي« للعمل على الساحة العاملية فانه يسعى إلى تنسيق 
النهج واإلجراءات السياسية. وحول موقف فرنسا املعارض 
للعقوبات األمريكية ضد إيران قال ماكرون إن قرار الرئيس 
ــران قد شجع طهران على  ترامب بفرض عقوبات على إي
مناقشة قضايا أخرى لم تكن قد وافقت على التحدث عنها 
قبل ضغوط العقوبات. واكد ماكرون ان العقوبات األمريكية 
وانسحاب ترامب من اتفاقيات فيينا لعام 2015 بشأن 
القطاع النووي اإليراني كانت له نتائج عكسية وقد تدفع 

إيران إلى ترك االتفاق.

»التجارة« ُتصدر 1539 ترخيصًا 
ل����ش����رك����ات األش������خ������اص وم���ت���ن���اه���ي���ة 

الصغر واملركبات
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احل���������رس ال����وط����ن����ي ي�����ج�����ري ق���رع���ة 
علنية الختيار دفعة »رقباء أوائل« 
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ال����ع����رب����ي ب���ح���ل���ت���ه اجل�����دي�����دة ي���واج���ه 
االحتاد السكندري

انفجار طائرتني للكيان الصهيوني فوق بيروت  

أحد املقرات التابعة حلزب الله بعد استهدافه

513 معلمًا جديدًا من تونس 
واألردن وفلسطني

أعلن الوكيل املساعد للشؤون 
ـــة فهد الغيص عــن التعاقد  اإلداري
مع 513 معلما ومعلمة من تونس 
واألردن وفلسطني ، كاشفا عن جدول 
زمني لوصول أولى دفعات املعلمني 
اجلـــدد مــن الــتــعــاقــدات اخلارجية 
والتي تبدأ أولهما 4 سبتمبر املقبل 
حيث يبلغ عدد الدفعات األولى التي 
ستصل الكويت 86 معلما ومعلمة 
من دولتي تونس واألردن من أصل 
102 معلم مت التعاقد معهم في كلتا 
الدولتني، مبينا أن عدد املتعاقدين 
من األردن 91 معلما ومعلمة فيما 

بلغ عدد املتعاقدين من تونس 101 
معلما ومعلمة، أما معلمي فلسطني 

فبلغ عددهم 321 معلما ومعلمة. 
وذكر الغيص في تصريح صحفي 
إن القطاع اإلداري أعد خطة استقبال 
دفعات املعلمني اجلدد من التعاقدات 
اخلــارجــيــة الــذيــن سيصلون الى 
ــوع املقبل ووضــع  ــب الــكــويــت األس
برنامجا الستقبالهم من املطار ثم 
نقلهم الــى مركز الضيافة مبنطقة 

الدسمة .

»دخان« الرمثا يستنفر 
احلكومة األردنية

أعربت احلكومة األردنية عن استهجانها ممارسات 
“فئة قليلة” من احملتجني في مدينة الرمثا القريبة من 
احلدود السورية ضد األمن العام على خلفية اجراءات 
جمركية وجتارية اتخذتها حملاربة تهريب املمنوعات 

عبر املنافذ.
وقــالــت احلكومة فــي بيان بثته وكــالــة االنباء 
االردنــيــة )بــتــرا( نحترم جميع وسائل االحتجاج 
السلمي ونحرص على تغليب لغة احلــوار ونتفهم 
النقد البناء واملوضوعي” مستنكرة في الوقت ذاته 
املمارسات املتمثلة بإطاق العيارات النارية في 
الهواء ورشق دوريات األمن العام والدرك باأللعاب 

النارية واحلجارة.

فيما قـــال رئــيــس احلكومة 
ــري إن  ــري اللبنانية سعد احل
الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي تهديد 
لاستقرار اإلقليمي، فقد أكدت 
قــيــادة اجلــيــش اللبناني أمس 
ان طائرتي استطاع تابعتني 
للعدو الصهيوني سقطتا فوق 
منطقة معوض بحي ماضي في 

الضاحية اجلنوبية لبيروت.
واضــافــت مديرية التوجيه 
التابعة للجيش فــي بيان انه 
اثناء خرق الطائرتني لاجواء 
اللبنانية سقطت االولــى ارضا 
وانفجرت الثانية في األجــواء 
متسببة بأضرار إقتصرت على 

املاديات.
ــت الــوكــالــة الوطنية  ــان وك
اللبنانية لــاعــام قــد قالت ان 
ـــــدى الـــطـــائـــرتـــني سقطت  اح
ــز االعـــامـــي حلــزب  ــرك عــلــى امل
الــلــه واصــيــب ثــاثــة اشخاص 
بجروح طفيفة وشهدت اجواء 
بيروت حتليقا كثيفا لطائرات 

االستطاع االسرائيلية 

 187 جامعة الكويت: قبول 
طالبًا من غير الكويتيني      

أعلنت جامعة الكويت قبول 187 
طالباً وطالبة في كليات اجلامعة 
من غير الكويتيني خريجي املرحلة 
الثانوية مــن مختلف اجلنسيات 
والـــذيـــن يسمح لــهــم بــااللــتــحــاق 
باجلامعة ضمن الفئات احملــددة 
ــــدراســــي االول  ــم لــلــفــصــل ال ــه ل

2020/2019. وقالت مديرة إدارة 
القبول في عمادة القبول والتسجيل 
بجامعة الكويت هند السالم في 
تــصــريــح صحفي بـــأن املقبولني 
يشملون أبناء وأزواج أعضاء هيئة 

التدريس .

نقابة »الطيران املدني« 
تنسق لإلضراب

أشار رئيس نقابة الطيران املدني جابر العازمي 
الى انه نظرا لعدم االستجابة ملطالب النقابة من 
قبل رئيس »الطيران املدني« فإنه مت التنسيق مع 
منظمة )ITF( حلضور ممثل لهم في اإلضــراب 
الـــذي سيتم تنفيذه، كما متــت مــراســلــة رئيس 
مجلس الوزراء إلباغه بإضراب للعاملني باإلدارة 

العامة للطيران املدني قريبا.

  األمير يعزي أمير قطر 
بوفاة الشيخ علي آل ثاني  
 بعث سمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية إلى 
أخيه سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر عبر فيها 
سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور له بإذن 
الله تعالى الشيخ علي بن خليفة بن أحمد األحمد آل ثاني سائا 
سموه املولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية الى 
سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ضمنها سموه 
خالص تعازيه وصــادق مواساته سائا سموه املولي تعالى أن 

سمو أمير قطر الشيخ متيم بن حمديتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.  سمو األمير الشيخ صباح األحمد

28.5 مليون دينار لتشجير  الطبطبائي: 
منطقتني .. »أمر مايدش العقل«

استغرب النائب عمر الطبطبائي أن تبلغ 
تكلفة مناقصة لتشجير منطقتني فقط 28.5 
مليون دينار، مؤكدا أن مثل هذا األمر “مايدش 
ــاف الطبطبائي في تصريح  العقل«. واض
صحافي : نحن ندعم توجه التخضير حلماية 
البيئة، فمناخنا قاس، لكن غير املعقول أن 
يتم رصد مثل هذا املبلغ لتشجير منطقتني 
فقط ، مشيرا إلى أن أستراليا زرعــت مليار 

شجرة بتكلفة أقــل بكثير مــن الــرقــم الــذي 
أعلن عنه لتشجير منطقتني فــي الكويت 
ــر اإلعــام  .  إلــى الــوزيــر املختص وهــو وزي
وزير الدولة لشؤون الشباب محمد اجلبري 
للتحقق من دراسة اجلدوى املقدمة ومعرفة 

اخلطة املوضوعة ونوعية األشجار.

الدالل: اإلحاالت للتقاعد 
تصدر بتخبط ودون عدالة

أعلن النائب محمد الدالل تقدمه بأسئلة برملانية لكل الوزراء 
عن اإلحاالت للتقاعد واالستثناءات منذ 2017.

ــاح املــؤســســات واجلــهــات احلكومية مرتبط  وقـــال إن جن
بنجاح أدوار العاملني فيها واستقرارهم وظيفيا، ومن أهم صور 
االستقرار الوظيفي وجود ضوابط محكمة وواضحة وشفافية 

لتقاعد املوظفني في اجلهات احلكومية .
وأضــاف : مازالت اجلهات احلكومية تتخذ قــرارات في شأن 

إحالة موظفني للتقاعد دون أساس من القانون 
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