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محليات

أخيرة

حفالت الزفاف...
أول ّ
مطبات الحياة الزوجية!

مدير فرع مصرف
لبناني اختلس
 20مليون دوالر
حسابات الزبائن
من َ ّ
و ...تبخر

 أقل حفل زفاف في الكويت يكلف اآلن ما بني  30و 40ألف دينار العروسان يبدآن حياتهما ببهرجة زائدة ...وبعد شهرين يقع الطالق -التفاخر سيد املوقف والبذخ أدى لصرف الشباب نظرهم عن الزواج

ص4

أقر بأنه «متعب» رغم تفاؤله بانفتاح األطراف على إجراء محادثات مباشرة

تيلرسون :أزمة الخليج طويلة
| واشنطن -
من حسين عبد الحسين |
ً
رغـ ـ ـ ــم إب ـ ـ ــدائ ـ ـ ــه تـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاؤال حـ ـ ــذرًا
بــإم ـكــان ـيــة تـحـقـيــق اخـ ـت ــراق فــي
جدار األزمة الخليجية عبر حوار
مـ ـب ــاش ــر بـ ــني أطـ ــراف ـ ـهـ ــا ،كـشـفــت
مصادر أميركية رفيعة لـ«الراي»،
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أن وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
األميركي ريكس تيلرسون أعطى
ت ـع ـل ـي ـمــات ل ـل ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
بــال ـت ـعــامــل م ــع األزمـ ـ ــة «وكــأن ـهــا

• وزير الخارجية األميركي :نريدهم أن يناقشوا املسائل ...وهي «عاطفية» في بعضها
• اإلمارات :بعيدون كل البعد عن الحل السياسي ونبحث نسقًا مختلفًا من العالقات
• أمير قطر يبرق إلى خادم الحرمني وولي العهد معزيًا بوفاة األمير عبد الرحمن
• وزير خارجية قطر :أميرنا والشعب القطري يعتبران سمو أمير الكويت والدًا
ستطول ملــدة أشهر أو سـنــوات».
(تفاصيل ص )12
وق ـ ــال ـ ــت امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر ال ــرفـ ـيـ ـع ــة،
ً
ن ـقــا ع ــن م ـســؤولــني عــام ـلــني في

وزارة ال ـخــارج ـيــة ،إن تيلرسون
«أع ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــى ت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــات ب ـ ـ ــإع ـ ـ ــداد
الوكاالت الحكومية للعمل وكأن
ال ـخ ــاف الـخـلـيـجــي دائ ــم ألشـهــر

الخليفي لـ «الراي» :نطلب تجاوب الشركات «الصديقة»

| كتب تركي المغامس |
ّ
فجرت كلية الهندسة والبترول
في جامعة الكويت «مفاجأة» من
خال اقتراحها فتح باب التبرع
م ــن ق ـبــل ال ـش ــرك ــات واملــؤس ـســات
الـ ـت ــي أس ـم ـت ـه ــا بـ ـ ـ «الـ ـص ــديـ ـق ــة»
لــدعــم الـكـلـيــة فــي صـيــانــة أجـهــزة
مـ ـخـ ـتـ ـب ــراتـ ـه ــا ،ح ـ ـتـ ــى ال يـ ـ ــؤدي
ع ـ ـ ــدم ص ـي ــان ـت ـه ــا إل ـ ـ ــى ت ـع ـط ـل ـهــا
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«غرقة» نفق املنقف...
دعوى قضائية ضد املقاول
ص3
املشاريع الترفيهية ...تكهربت

لصيانة واستبدال تلك األجهزة
وتأخر الجهات املعنية في الدولة
بــال ـصــرف ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن طلب
الـكـلـيــة وال ـجــام ـعــة ذلـ ــك ،م ــؤك ـدًا:
«ن ـح ــن ت ـحــت رح ـم ــة الـ ـل ــه ،فـعــدم
ص ـيــانــة األجـ ـه ــزة ف ــي مـخـتـبــرات
الكلية يؤثر سلبًا على التحصيل
العلمي للطلبة».
وق ـ ــال ال ـخ ـل ـي ـفــي ف ــي تـصــريــح
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استشهاد  5من األمن في الجيزة بهجوم يحمل بصمات «داعش»

مقتل سائحتني أملانيتني
في الغردقة ...بالسكني

| القاهرة « -الراي» |
ق ـت ـلــت س ــائ ـح ـت ــان أملــان ـي ـتــان
وأص ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــت أربـ ـ ـ ـ ـ ــع سـ ــائ ـ ـحـ ــات
أخـ ــريـ ــات ،أم ـ ــس ،ج ـ ــراء اع ـت ــداء
بــالـســاح األب ـيــض عـلــى شاطئ
ف ـنــدق فــي ال ـغــردقــة عـلــى البحر
األح ـمــر ،بعد ســاعــات مــن مقتل
خمسة من عناصر الشرطة في
هجوم إرهابي على حاجز أمني
فـ ــي الـ ـجـ ـي ــزة جـ ـن ــوب الـ ـق ــاه ــرة.

(تفاصيل ص )13
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
املـصــريــة ،فــي بـيــان ،أن شخصًا
هاجم بسكني ست سائحات من
جـنـسـيــات مـخـتـلـفــة وأصــاب ـهــن
ب ـجــروح ،أثـنــاء تــواجــدهــن ،بعد
ظ ـه ــر أم ـ ــس ،ع ـل ــى ش ــاط ــئ أح ــد
ال ـف ـن ــادق ب ـمــدي ـنــة ال ـغ ــردق ــة في
مـحــافـظــة الـبـحــر األح ـم ــر ،شــرق
م ـ ـصـ ــر ،ف ـي ـم ــا أف ـ ـ ـ ــادت مـ ـص ــادر
أم ـن ـيــة وط ـب ـيــة الح ـق ــًا ع ــن وف ــاة

اثنتني منهن ،تحمان الجنسية
األملانية.
وأض ـ ــاف ال ـب ـيــان أن املـهــاجــم
اع ـت ـق ــل ،مــوض ـحــًا أنـ ــه «ك ـ ــان قد
تسلل إلــى شاطئ أحــد الفنادق
ال ـس ـيــاح ـيــة ع ـبــر ال ـس ـبــاحــة من
ش ــاط ــئ ع ـ ــام مـ ـ ـج ـ ــاور ،وت ـم ـكــن
م ــن ال ــوص ــول إل ــى م ـكــان تنفيذ
الجريمة».
وفي شأن ما إذا كان الحادث
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ضربة قضائية جديدة لـ«الحظر»

في الداخل

في الكويت املقتدرة ماليًا...
كلية الهندسة تريد تبرعات
لصيانة مختبراتها!
وتــأثــر طلبة الكلية ومشاريعهم
الدراسية سلبًا.
فقد دعــا عميد كلية الهندسة
والـ ـبـ ـت ــرول ف ــي جــام ـعــة ال ـكــويــت
الــدكـتــور عبداللطيف الخليفي،
الشركات واملــؤسـســات الصديقة
لـلـكـلـيــة ل ــدع ــم م ـي ــزان ـي ــة صـيــانــة
امل ـخ ـت ـبــرات ف ــي ال ـك ـل ـيــة ،واق ـت ــرح
فتح باب التبرعات لهذا الغرض،
لعدم صرف امليزاينة املخصصة

أو سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات» ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن
«ال ــوك ــاالت األمـيــركـيــة ستجتمع
ل ــرس ــم س ـي ــاس ــة ج ــدي ــدة ف ــي ظــل
تــواصــل األزم ـ ــة» ،وأن «األول ــوي ــة

االمـ ـي ــركـ ـي ــة ه ـ ــي ال ـ ـح ـ ــؤول دون
ان ـ ــزالق ق ـطــر بــات ـجــاه روس ـي ــا أو
إيران».

ص 24

 120صفقة عقارية بـ  56مليون دينار
 2017يبدد أحالم الشركات الناشئة الطموحة
 7...منها أغلقت
ص5
زيادة أسعار الكهرباء واملحروقات في مصر
سترفع التضخم إلى  31في املئة

ص6

واشنطن تطالب كل الدول
بمعلومات شاملة عن املسافرين
تحت طائلة العقوبات
كـشـفــت بــرقـيــة ديـبـلــومــاسـيــة
م ـس ــرب ــة أن وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
األميركية ستلزم جميع الــدول
بتقديم «معلومات شاملة» عن
املسافرين للمساعدة في فحص
طلبات التأشيرات ،وتحديد ما
إذا كــان املسافر يشكل «تهديدًا
إرهابيًا».
وقـ ـ ـ ــد تـ ـ ــواجـ ـ ــه الـ ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـت ــي
تـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاع ـ ـ ــس ع ـ ـ ـ ـ ــن االمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـث ـ ـ ــال

ل ـل ـبــروتــوكــوالت ال ـجــديــدة ،غير
املـسـبــوقــة ،أو ال تتخذ خطوات
لـ ــام ـ ـت ـ ـثـ ــال خ ـ ـ ـ ــال  50يـ ــومـ ــًا،
عقوبات تتعلق بالسفر.
وال ـبــرق ـيــة ال ـت ــي أرس ـل ــت إلــى
جميع البعثات الديبلوماسية
األم ـي ــرك ـي ــة ،األرب ـ ـعـ ــاء امل ــاض ــي،
ون ـ ـ ـشـ ـ ــرت مـ ـضـ ـم ــونـ ـه ــا وكـ ــالـ ــة
«روي ـ ـتـ ــرز» ل ـيــل أول م ــن أم ــس،
هـ ــي م ـل ـخ ــص مل ــراجـ ـع ــة عــامل ـيــة

إلج ـ ـ ــراءات ال ـف ـحــص طــالــب بها
األمـ ـ ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي املـ ـع ــدل ال ــذي
أص ــدره الرئيس دونــالــد ترامب
في السادس من مارس املاضي،
الذي حظر سفر غالبية مواطني
س ــت دول ذات غــالـبـيــة مسلمة
إلى الواليات املتحدة.
وت ـ ــوض ـ ــح املـ ـ ــذكـ ـ ــرة س ـل ـس ـلــة
م ــن امل ـعــاي ـيــر ال ـتــي س ـت ـلــزم بها
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