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غير مخصص للبيع

جلان األولويات وامليزانيات واملالية أبدت استعدادها إلقرار جميع التشريعات املطلوبة لتسريع عملية التنفيذ

اجتماع نصف شهري للسلطتني إلزالة معوقات املشاريع
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يوفر ضمانات وتسهيالت للمستثمرين

احلكومة املصرية تقر مشروع قانون االستثمار اجلديد 
قبل أيام من مؤمتر »شرم الشيخ«

صفحات متخصصة لألطفال.. إبداع ـ هل تعلم؟ ـ قصص شيقة.. براعم ومواهب 
قصة وعبرة.. ألعاب ـ قصة مثل ـ مفردات من اللهجة الكويتية

القاهرة ـ رويترز: قبيل القمة 
االقتصادية التي تعقد في شــــرم 
الشــــيخ في مارس اجلاري، أقرت 
احلكومة املصرية مشروع قانون 
الذي  املنتظر  االســــتثمار املوحد 
يتضمن تعديالت حتمي املستثمرين 
 وتقدم لهم ضمانات وتســــهيالت 

مبا يعزز ثقتهم.
وقال مجلس الوزراء املصري في 
بيان صحافي، إن مشروع القانون 
الذي أحاله إلى رئيس اجلمهورية 
للتصديق عليه يشمل »حزمة من 
التعديالت احملفزة لالســــتثمار« 
أبرزها حماية املستثمر من اخلضوع 
للعقوبات اجلنائية عن أي مخالفات 

يرتكبها فرد في الشركة.
وذكر البيــــان أن هذا التعديل 
يوفر »حماية للمستثمر املسؤول 
الفعلية من اخلضوع  عن اإلدارة 
للعقوبات اجلنائية املقيدة للحرية 
عن األفعال املرتكبة باسم الشركة أو 
املنشأة«. ووفقا للبيان فإن مشروع 
القانون يوســــع نطاق الضمانات 
التي يتمتع بها املستثمر »مبا يكفل 
له إنشاء مشــــروعه االستثماري 
ومتويله ومتلكه وإدارته والتصرف 
فيه وتصفيته دون قيود عليه في 
ذلك واحترام نفاذ العقود املبرمة 

بني الدولة واملستثمر«.
التفاصيل ص 41 ٭

الكويت تدعم األمن العربي املشترك 
ملواجهة أيديولوجية اإلرهاب

العبيدي: املختبر املركزي  في الكويت يحصل
 على تقييم 100% من »الصحة العاملية«

حنان عبدالمعبود

أعلن وزير الصحة د.علي العبيدي حصول 
مختبر الصحة العامة في الكويت على تقييم 
100% في اختبار الكفاءة الذي أجرته منظمة 
الصحة العاملية في اطار البرنامج السنوي 

لتقييم كفاءة املختبرات املرجعية لڤيروس 
شــــلل األطفال. وأضاف العبيدي أن التقييم 
أجرته املنظمة على عينات غير معروفة لتقييم 
كفاءة الفحص املخبري للڤيروســــات ومتت 
مبشاركة جميع املختبرات املرجعية االقليمية 

ومنها الكويت.

ً »األشغال«: تدوير رؤساء األقسام قريبا

الشايع: هيئة أسواق املال 
في جلسة 24 اجلاري

الغامن يتقدم بشكوى إلى النيابة العامة 
تتعلق مبقاطع صوتية نسبت إليه

بيان عاكوم

في سياق زيارة األمني العام جلامعة الدول 
العربية نبيل العربي الى الكويت للتحضير 
للقمة العربية املرتقب عقدها في مصر نهاية 
الشهر اجلاري لفتت مصادر مطلعة لـ»االنباء« 
الى ان املباحثات التي اجراها االمني العام في 
البالد تصب في اطار التحضير للقمة العربية 
وتناولت املباحثات االزمات التي تعصف بالدول 
العربية مثل االوضاع في سورية واليمن وليبيا 
الى جانب تعزيز العمل العربي املشترك وتعديل 

ميثاق جامعة الدول العربية. وبخصوص موقف 
الكويت من انشاء قوة عسكرية عربية موحدة 
لفتت املصادر الى ان »الكويت مع العمل العربي 
املشـــترك ودعمه ومع اي صيغة يتفق عليها 
العرب لدعم االمن العربي املشترك«. وأشارت 
في الوقت نفســـه الى ان »دعم االمن العربي 
يدخل ضمن نطاقه امور كثيرة مثل مواجهة 
الفكر االرهابي وحتصني الشـــباب ومواجهة 
ايديولوجية االرهاب والتطرف وان التحالف 
الدولي يقوم بعمله عسكريا ولن نكون افضل 

منه في هذا املجال«.

فرج ناصر

أعلن مصدر مسؤول بوزارة األشغال أن الوزارة ستشهد 
خالل األيام املقبلة حركة تدوير وتعيينات لعدد من رؤساء 

االقسام في قطاعات الوزارة املختلفة.
وأضـــاف املصـــدر أن هناك ما يقارب 32 رئيس قســـم 
سيشملهم التدوير، وذلك لسد الشواغر بالوزارة بعد ترك 
عدد من املوظفني لوظائفهم بسبب االستقاالت والتقاعدات 
التي تشهدها الوزارة. وكشف املصدر أن من أبرز القطاعات 
التي تشـــهد مناصب شاغرة لرؤساء االقســـام هو قطاع 

الهندسة الصحية. 
وأشـــار إلى أن الوزارة تنسق مع ديوان اخلدمة املدنية 
لوضع الشـــروط واللوائح اخلاصة ومن لهم االولوية في 
ذلك. من جانب آخر، رصدت الوزارة ميزانية لقطاع الهندسة 
الصحية لعام 2015- 2016 بلغت 18 مليون دينار تشـــمل 

جميع العقود في القطاع.

قال رئيس اللجنة املالية فيصل الشايع ان قانون هيئة أسواق 
املال سيكون مدرجا على جدول أعمال جلسة 24 اجلاري، موضحا 
انه من الصعوبة مناقشــــته في جلسة 10 اجلاري خصوصا ان 

جدول اجللسة متخم مبوضوعات عدة. 
ولفت الى ان هناك تعديالت عدة قدمت من اجلهات احلكومية 
والنواب على القانون وقد متت مناقشــــة 33 مادة من أصل 165 
مادة، مؤكدا انه كان هنــــاك توافق حكومي ـ نيابي حول املواد 
التي نوقشت أمس. وبني الشــــايع ان جهوزية القانون حتتاج 
الى اجتماعني حتضرهما اجلهات احلكومية واجلهات ذات الصلة 
حتى نســــتطيع االنتهاء من التقرير السيما ان هناك تعديالت 
على غالبية املواد في القانون. وبســــؤاله عن وجود أي تعديل 
على املواد املرتبطة باالنسحاب االختياري لبعض الشركات من 
السوق وكذلك املواد املرتبطة بعقوبات املضاربني أجاب الشايع 
بأننا لم نصل للمادة املتعلقة بهذا الشــــأن، مشــــيرا الى انه مت 
األخذ ببعض التعديالت احلكومية وتعديالت النواب ووضعت 

في جدول مقارنة.

قال رئيـــس مجلس 
الغامن  األمـــة مـــرزوق 
انه تقـــدم اليوم )أمس( 
العامة  بشكوى للنيابة 
تتعلق مبقاطع صوتية 
منسوبة له مبا تشمل من 
تنصت وتركيب وتالعب 
تقني، اميانـــا منه بأن 
القضاء الشامخ هو مالذ 

كل صاحب مظلمة. 
التفاصيل ص16 ٭

صاحب السمو األمير رعى حفل تكرمي 
املتفوقني  من خريجي »التطبيقي«

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مكرما إحدى اخلريجات

الوزير يعقوب الصانع وأحمد القراوي ومستشار اإلدارة العامة الزميل يوسف عبدالرحمن والشيخ علي املكيمي
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»البلدية«: تسليم 4 مشاريع طرق رابطة 20 اجلاري

بدء تدوير »العدل«: اخلميس لـ »اخلبرة والتحكيم« والدخيل لـ »اإلدارية واملالية«

الصانع: قانون احلج يحدّ من احلمالت غير املرخصة

سلطان العبدان

علمت »األنباء« مــــن مصادر مطلعة ان 
جلنة األولويات ناقشت مع وزيرة الشؤون 
التخطيط  االجتماعيــــة والعمل ووزيــــرة 
والتنمية هند الصبيح املشــــاريع التنموية 
الكبرى اخلاصة بوزارتي التربية والتعليم 
العالي والشؤون االجتماعية والعمل بحضور 
رؤساء جلان األولويات وامليزانيات واملالية 
وذلك بناء على طلب من الوزيرة الصبيح.

وأوضحت املصادر ان الصبيح ستواصل 
اجتماعاتها مع رؤســــاء جلــــان األولويات 
وامليزانيــــات واملالية بحضور مســــؤولني 
وممثلــــني عن جهات مختصــــة تعنى بهذه 

املشاريع. وكشفت املصادر عن االتفاق على 
عقد اجتماع دوري كل أسبوعني مع كل وزارة 
معينة لالستماع من مسؤولي هذه اجلهات 
حول املعوقات التي تواجه تلك املشــــاريع 
واإلجراءات املتخذة وحتديد مواعيد إجناز 
املشاريع وإزالة أي عراقيل ومعوقات حتول 
دون تنفيذ هذه املشــــاريع، مشيرة الى انه 
مت االتفاق على محاسبة كل مسؤول تسبب 
في تأخير التنفيذ في املواعيد احملددة لتلك 

املشاريع.
وأضافت املصادر ان اللجان املعنية أبدت 
استعدادها إلقرار جميع التشريعات املطلوبة 
للمضي بتلك املشاريع والتي من شأنها تسريع 

عجلة تنفيذ املشاريع.

بداح العنزي

أعلنت بلدية الكويت انها ستسلم أربعة 
مشاريع طرق رابطة بني املدن اجلديدة في 
الكويت الى وزارة األشــــغال في 20 مارس 
اجلــــاري لتذليــــل العقبات أمام املشــــاريع 
التنموية واملساهمة في حل جميع العوائق 
التي تعترض تنفيذ الطرق احليوية في البالد. 
وقال املدير العام للبلدية باإلنابة ومساعد 
املدير العام لشؤون قطاع التنظيم واملخطط 

الهيكلــــي م.أحمد املنفوحي ان اجلهود التي 
يبذلها الفريق الفني تأتي حلصر العقبات 
التي تعترض مســــارات كل طريق وازالتها 
لتتالءم مع تثبيتها وتسليمها لـ »األشغال«. 
وأضاف ان املجلس البلدي قدم دعما للجهاز 
التنفيذي من خالل تفويضه بإزالة التعارضات 
والعوائق بهدف سرعة اإلجناز ملشاريع الطرق 
احليوية التي ستساهم في ربط املدن اجلديدة 
وحل االزدحام املروري وتســــهيل احلركة 

وانسيابيتها.

أسامة أبوالسعود

شدد وزير العدل ووزير األوقاف يعقوب 
الصانع على ســــعيه الى تطبيــــق القانون، 
والتعامل مع اجلميع مبسطرة واحدة، الفتا 
الى انه لن يســــمح بوجود فكر متشــــدد أو 
غلو في الطرح داخل مركز الوسطية. حديث 
الوزير الصانع جاء على هامش حفل التكرمي 
الــــذي أقامته حمالت احلج الكويتية للوزير 
ولألوقاف تثمينا لدورهما في إقرار قانون احلج 

والعمرة، وقال الصانع: إن القانون سيحد من 
احلمالت الوهمية وغير املرخصة. من جهة 
ثانية، أصدر الوزيــــر الصانع قرارا بتدوير 
وكالء مساعدين في العدل ونص القرار على 
تكليف فيصل اخلميس وكيال مساعدا لشؤون 
اخلبرة والتحكيم وخالد الدخيل وكيال مساعدا 

للشؤون اإلدارية واملالية.
وأكدت مصادر لـ »األنباء« ان القرار يأتي 
متهيدا للتدوير املتوقع ان يجريه الصانع في 

العدل واألوقاف قريبا.

مرزوق الغامن

إعالن أسماء  2000 ـ 3000  مرشح 
للتوظيف في اجلهات احلكومية  اليوم

عادل الشنان

أكدت مصادر لـ »األنباء« انتهاء ديوان 
اخلدمة املدنية من اعداد دفعة من املرشحني 
للعمــــل باجلهات احلكومية املختلفة بعد 
حصــــر احتياجــــات مؤسســــات الدولة 
ووزاراتها قبل إغالق السنة املالية خالل 
شهر مارس اجلاري حيث سيتراوح عدد 

املرشــــحني بني ألفني وثالثة آالف مواطن 
ومواطنة للعمل فــــي اجلهات احلكومية 
املختلفة. وأشارت املصادر إلى أن حتديد 
الرقم الفعلي للمرشحني سيقرر بعد اطالع 
املسؤولني في الديوان صباح اليوم ومن 
ثم تفويض ادارة العالقات العامة واالعالم 
للنشر عبر وكالة االنباء الكويتية )كونا( 

والصحف احمللية باليوم نفسه.

»إفتاء مصر« رداً على »داعش«: زواج »الڤيديو« باطل
القاهرة ـ وكاالت: فند مرصد فتاوى التكفير واآلراء الشاذة التابع لدار اإلفتاء 

املصرية دعوات أطلقها تنظيم داعش املتطرف، عبر مواقعهم اإللكترونية ومواقع 
التواصل االجتماعي، وجهوها للفتيات للزواج من عناصر متطرفة بالتنظيم عن طريق 

»الڤيديو كونفرانس«، متهيدا لسفرهن إلى مناطق تواجد التنظيم اإلرهابي.
وأكدت دار اإلفتاء املصرية في فتوى لها أن الزواج ال ينعقد بطريق الڤيديو 

كونفرانس، فهو باطل، النه يكتنفه الكثير من أوجه العيوب التي يتعيب بها العقد مما 
يتصل مببدأ الرضا على وجهه احلقيقي الذي دلت عليه نصوص الشرع، فضال عن 

حضور الشهود ومعاينتهم لكل مقومات العقد.

التفاصيل ص 6 ٭

غدًا اجلمعة وكل جمعة في »األنباء«
»أبنائي الصغار«
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