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محمد الوسمي لـ «الراي»:
ُ
كنت أترجم أفكاري...
ِباسم مستعار!
ص 32

«الراي»:
منى
واصف لـ ُ ِّ
ْ
نجاح «الهيبة» ...يذكرني
بفيلم «الرسالة»

ص 33

ُصناع الكويت« ...بشت»
وجاهة في إصدار «سيليكت»
و«ڤان كليف آند آربلز»
ص 40

«التمييز» ألغت حكم «االستئناف» بإعدام املتهم األول وحكمت عليه بـ ّ
«املؤبد»

ال أبرياء في« ...خلية العبدلي»

إلغاء براءة  15متهمًا
في القضية وحبسهم
 10سنوات

| كتب أحمد الزم |
أل ـغ ــت م ـح ـك ـمــة ال ـت ـم ـي ـيــز ح ـك ــم مـحـكـمــة
االستئناف بإعدام املتهم األول في قضية
«خلية العبدلي» وقضت بحبسه باملؤبد
عما أسند اليه من اتهام.

وقضت املحكمة بإلغاء براءة  15متهمًا
في القضية املتهم فيها  25موطنًا وإيراني
هـ ــارب ،وق ـضــت بحبسهم  10س ـنــوات عن
تهمة التخابر ،وبحبس متهمن آخرين 15
سنة عما أسند إليهما من اتهام ،كما قضت
بحبس  3متهمن  5سنوات وتأييد الحكم

إعطاؤهم األفضلية في التعيني بعد الكويتيني يوجب إيضاح آلية تسجيلهم

 24600من أبناء الكويتيات
راغبون في الوظيفة الحكومية
لتحقيق معايير تراعي
• مطلوب تعديل مرسوم التعيني ّ
الظروف االجتماعية ملنتظري الترشح وتضمن الشفافية
| كتب علي العالس |
قـ ــالـ ــت م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة فــي
ديوان الخدمة املدنية لـ «الراي»
ان لـجـنــة ش ــؤون الـتــوظـيــف في
الديوان املكلفة بوضع واعتماد
آلـ ـي ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ مـ ــرسـ ــوم ت ـعــديــل

نـ ـظ ــام الـ ـخ ــدم ــة امل ــدنـ ـي ــة ،الـ ــذي
أعطى األفضلية واألولوية بعد
الكويتين ألبناء الكويتيات في
الـتـعـيــن بـ ــالـ ــوزارات وال ـج ـهــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،م ـل ــزم ــة ب ــإي ـض ــاح
اآللـ ـي ــة ال ـت ــي س ـي ـتــم بـمــوجـبـهــا
تسجيل أب ـنــاء الـكــويـتـيــات قبل

اإلع ـ ــان ع ــن امل ــوع ــد ،خصوصًا
وان ع ـ ــدد امل ــوظـ ـف ــن ف ــي إدارة
التسجيل لـيــس كــافـيــًا ،مقارنة
بالعدد املتوقع ان يتم تسجيله
وهـ ـ ـ ـ ــو  24600راغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ،وفـ ـق ــًا
للمصادر.
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اللقاء األول سيكون مع رئيس مجلس األمة لالطالع على ما لديه من معلومات

«الداخلية والدفاع» تباشر بعد العيد
التحقيق في تزوير الجناسي
• خورشيد :سنطالب وزارة الداخلية بإطالع اللجنة على الحاالت
التي َّتم الكشف عنها وتناقلتها وسائل اإلعالم
| كتب وليد الهوالن |
كشف عضو لجنة الداخلية
وال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع الـ ـب ــرمل ــانـ ـي ــة امل ـك ـل ـفــة
بــال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي م ــا أثـ ـي ــر ح ــول
قـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـ ـ ــزوي ـ ـ ـ ــر الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة

ال ـ ـك ـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ــة ،ال ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ص ـ ــاح
خ ــورشـ ـي ــد لـ ـ ـ «الـ ـ ـ ـ ـ ــراي» عـ ــن أن
ال ـل ـج ـن ــة س ـت ــوج ــه ب ـع ــد إج ـ ــازة
العيد مباشرة دعوة إلى رئيس
م ـج ـلــس األم ـ ــة مـ ـ ــرزوق ال ـغــانــم،
ل ــاط ــاع عـلــى امل ـع ـلــومــات الـتــي

لديه في شأن هذه القضية.
وأوضح خورشيد أن اجتماع
لـجـنــة الـتـحـقـيــق الـ ــذي ك ــان من
املفترض أن ينعقد خــال شهر
رمـ ـ ـض ـ ــان ،تـ ـ ـ َّـم ت ــأج ـي ـل ــه بـسـبــب
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ال تريد توسعًا روسيًا  -إيرانيًا على حسابها

أميركا حائرة في كيفية
مواجهة األزمة الخليجية

| واشنطن -
من حسين عبدالحسين |
وصـ ـل ــت األزم ـ ـ ـ ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
إلــى ما كانت وزارت ــا الخارجية
والدفاع األميركيتان تخشيانه،
فــي ظــل عــدم ب ــروز أي مــؤشــرات
على خرق قريب.
ويـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد املـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤول ـ ـ ـ ــون
األم ـي ــرك ـي ــون أن أزم ـ ــة الـخـلـيــج

• الحل والربط بني يدي تيلرسون وماتيس...
وال مؤشرات على خرق كبير

تحولت واقـعــًا يــومـيــًا ،مــن دون
ق ـ ـ ـ ــدرة أي م ـ ــن االطـ ـ ـ ـ ـ ــراف ع ـلــى
ال ـح ـس ــم ،وأن األم ـ ـ ــور سـتـســود
عـ ـل ــى مـ ــا هـ ــي ع ـل ـي ــه فـ ــي املـ ــدى
امل ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــور ،م ـ ـ ــع م ـ ـ ــا لـ ـ ــذلـ ـ ــك م ــن
انعكاسات سلبية على مسيرة

مجلس التعاون الخليجي.
وبسبب غرق الرئيس دونالد
تـ ــرامـ ــب وف ــريـ ـق ــه فـ ــي فـضـيـحــة
الـ ـت ــورط م ــع مــوس ـكــو ،وبـسـبــب
مـ ــواج ـ ـهـ ــة تـ ـ ــرامـ ـ ــب ت ـح ـق ـي ـق ــات
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خارجيات

طالئع القوات التركية تصل الدوحة
صواريخ من غرب إيران على شرق سورية ...
انتقامًا لهجوم طهران املزدوج

السعودية تحظر
استيراد الفراولة
املصرية
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــس امل ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس
التصديري للحاصات الزراعية
املصرية عبدالحميد الدمرداش
أمس ،إن الرياض أبلغت القاهرة
بحظر صادرات الفراولة اعتبارًا
م ــن  11ي ــول ـي ــو امل ـق ـب ــل ،بـسـبــب
متبقيات املبيدات.
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اقتصاد
زخور :البنوك املحلية سترفع الفائدة
على الودائع بالدينار
العجمي لـ «الراي» :هذه مشاريع «البترول الوطنية»
إجمالي «الصفقات الخاصة»
قارب  200مليون دينار
ص 23
 0.4تريليون دوالر ثروات خاصة بالكويت

ص 24

املستأنف في ما عدا ذلك.
وكانت النيابة العامة وجهت في األول
مــن سبتمبر  2015إل ــى ع ــدد مــن املتهمن
في القضية ،تهمة ارتكاب أفعال من شأنها
املـســاس بــوحــدة وســامــة أراض ــي الكويت،
وتـهـمــة الـسـعــي والـتـخــابــر للقيام بأعمال

العزب لـ «الراي»:
اعتماد قبول  550خبيرًا
| كتب ناصر المحيسن |
كشف وزي ــر الـعــدل وزي ــر الــدولــة لـشــؤون مجلس األم ــة الــدكـتــور فالح
العزب في تصريح لـ «الراي» ،عن «قبول  550خبيرًا جديدًا للعمل في إدارة
الخبراء بوزارة العدل» ،مشيرًا إلى أنه «تم اعتماد النتائج من قبل معهد
الكويت للدراسات القضائية والقانونية صباح أمس» ،متمينًا أن تساهم
هذه الدفعة في اإلسراع واإلنجاز لتحقيق العدالة.

ع ــدائـ ـي ــة ضـ ــد ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،مـ ــن خـ ـ ــال جـلــب
وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع
رشــاشــة وأسـلـحــة نــاريــة وذخــائــر وأجـهــزة
تـنـصــت بـغـيــر تــرخ ـيــص ،وبـقـصــد ارت ـكــاب
الجرائم بواسطتها.
وجــاءت إدانــة املتهمن «وفقًا لحيثيات

ح ـ ـكـ ــم مـ ـحـ ـكـ ـم ــة االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـن ـ ــاف» ب ـ ـعـ ــد أن
اطمأنت املحكمة لصحة تحريات إدارتــي
اسـتـخـبــارات الجيش وأم ــن الــدولــة ،والتي
كشفت تجسسًا وتنسيقًا بن املتهم األول
وموظف السفارة اإليرانية ،باإلضافة إلى
ضلوع بقية املتهمن املدانن بالقضية.

أعلنت وقف صرف بدل اإليجار لـ  1316مواطنًا

«السكنية» :لم نسمح بالتنازل عن قسائم
مقابل الحصول على أخرى في «خيطان»
| كتب محمد صباح |
نفت املؤسسة العامة للرعاية
الـسـكـنـيــة م ــا ي ـشــاع ع ــن الـسـمــاح
لـ ـلـ ـح ــاصـ ـل ــن ع ـ ـلـ ــى ق ـ ـسـ ــائـ ــم فــي

مناطق مختلفة بــالـتـنــازل عنها
مقابل الحصول على قسائم في
خ ـي ـط ــان ،ف ـي ـمــا أس ـف ــر الـتـنـسـيــق
والربط اإللكتروني بن املؤسسة
وال ـج ـهــات املـخـتـلـفــة ف ــي ال ــدول ــة،

عن وقف صرف بدل اإليجار عن
 1316مــواطـنــًا ،نتيجة ُّ
تغير في
ال ـحــاالت االجـتـمــاعـيــة لبعضهم،
وص ـ ـ ـ ـ ــرف ب ـ ـ ـ ـ ــدالت م ـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
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