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أو كان بإمكانــه أن يعلــم 
مبخالفة قانــون البيئة أو 
الئحتــه التنفيذية وينجم 
عنها ضــرر بيئي، أن يبلغ 
عنه فورا الهيئة أو النيابة 

العامة أو رجال الشرطة.
وذكرت ان القانون يحظر 
تصريف أي مواد أو نفايات 
أو سوائل من شأنها إحداث 
تلوث في الشواطئ أو املياه 
املجاورة سواء كان بطريق 
إرادي أو غير إرادي، مباشر 

أو غير مباشر.
التفاصيل ص 2 ٭

)شانافاس قاسم( خالد اجلاراهلل يشارك السفير اإلسباني وحرمه قطع كعكة االحتفال  

اجلار اهلل: الصفقات 
العسكرية والتعاون 

العسكري مع الواليات 
املتحدة مستمران  ولن 
يتوقفا .. وصفقة طائرات 

اليوروفايتر مع إيطاليا
على الطريق الصحيح

وزير الدفاع زار هيئة الخدمة الوطنية وأكد حرصه على جاهزية االستعدادات بشكل يتناسب مع المشروع الوطني الكبير

»التجنيد«: االستدعاء 6 نوفمبر وااللتحاق 6 يناير
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد 
اخلالد تعليماته بتسهيل جميع اإلجراءات لدخول الدفعة األولى 
من املشــمولني باخلدمة الوطنية العســكرية، معلنا عن موعد 
التحاقها في 6 يناير ٢٠١8 على أن يكون االستدعاء في 6 نوفمبر 
٢٠١٧ الستكمال بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية واطالعهم 
على التعليمات والتوجيهات لتنفيذ اخلدمة الوطنية العسكرية.
كما بينت هيئة اخلدمة الوطنية العسكرية انها قد اعتمدت 
خطــة استــدعــاء كل املكلفني من مـواليد ١٠ مايـو ١٩٩٩ حتـــى 
6 نوفمبر ١٩٩٩، عدا من شملهم التأجيل أو اإلعفاء طبقا للقانون، 
وذلك متهيدا التخاذ أداء اخلدمة الوطنية العاملة. هذا، وستقوم 
الهيئة بإصدار بيان توضيحي حول آلية استدعاء املكلفني وإجراء 
الفحص الطبي ودخولهم وفقا لقانون اخلدمة الوطنية العسكرية. 
هــذا، وقام وزير الدفاع الشــيخ محمد اخلالد أمس بزيارة 
إلــى هيئــة اخلدمة الوطنية العســكرية، واســتمع إلى إيجاز 
مفصــل ألقاه رئيس الهيئة اللواء الركن إبراهيم العميري عن 
مراحــل اخلدمة الوطنية العســكرية املقــررة والتي تتضمن 
مرحلة التسجيل والفحص الطبي ومرحلة االلتحاق باملعهد ثم 
االلتحاق بالوحدة، كما بني األعداد واإلحصائيات للمشــمولني 

بقانون اخلدمة الوطنية العسكرية. 
وأكد اخلالد حرصه على أن تكون كل االســتعدادات جاهزة 
بشكل يتناسب مع املشــروع الوطني الكبير الستقبال أبنائنا 
امللتحقني بشكل الئق وأجواء مناسبة وتوفير جميع اخلدمات 

الضرورية التي تكفل لهم االستفادة من هذه اخلدمة.
نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد اخلالد يتابع أوراق أحد املتقدمني للخدمة العسكرية التفاصيل ص 3 ٭

إذا كانت موظفة مدنية حكومية أو رُشحت وأعلنت عدم رغبتها في الوظيفة

عاشور: إجازة تفرغ بنصف الراتب 
للكويتية املتزوجة وترعى أوالداً

سامح عبدالحفيظ

قــدم النائب صالح عاشــور 
اقتراحــا بقانون بإضافــة مادة 
جديدة الى املرسوم بشأن اخلدمة 
املدنيــة يجيز للمــرأة الكويتية 
املتزوجــة التي ترعــى أوالدا إذا 
كانت تشــغل وظيفة مدنية في 
جهة حكوميــة أن تطلب منحها 
إجازة تفرغ لرعاية أسرتها مقابل 
مكافأة تعادل نصف املرتب الذي 
تتقاضاه، وذلك طيلة فترة التفرغ.
كما تســتحق املرأة الكويتية 
املتزوجة والتي ترعى أوالدا إذا 
كانت مرشحة لوظيفة مدنية في 
جهة حكومية وأعلنت عدم رغبتها 
في التوظيف مكافأة تفرغ لرعاية 
أســرتها وفق مؤهالتها العلمية 
والعملية، على أن تؤخذ املبالغ 
املالية الالزمة لتنفيذ هذا القانون 

من االحتياطي العام للدولة.
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أميركا و إسرائيل تغادران »اليونسكو«
و»حماس« و»فتح« توقّعان اتفاق املصاحلة

حّل مجالس إدارات جمعيات علم النفس  
والسيلياك واملتقاعدين واإلبداع

بشرى شعبان 

قالت مصادر مطلعة بوزارة الشؤون لـ »األنباء« إنه صدر قرار 
وزاري بحــل مجالــس إدارات ٤ جمعيات نفع عام هي: علم النفس، 
والسيلياك، واملتقاعدين، و»اإلبداع الكويتية للثقافة والفنون لذوي 

االحتياجات اخلاصة«، إضافة الى سحب إشهار األخيرة.
وذكــرت املصادر أنه بشــأن جمعيتي علــم النفس واملتقاعدين 
فقد صدر قرار حل مجلســيهما بقوة القانون عقب تقدمي استقاالت 
جماعية من أعضاء مجلس إدارة اجلمعية األولى، واستقالة 5 أعضاء 

من مجلس ادارة الثانية وفقدان مجلس اإلدارة نصابه القانوني«.
وأضافت أنه فيما يخص جمعية الســيلياك فقد صدر قرار حل 
مجلــس إدارتها القترافه مخالفات وعدم تســليمه التقريرين املالي 
واإلداري اخلاصــني باجلمعية، الفتة إلى أن »قرار ســحب إشــهار 
جمعية اإلبداع جاء عقب كثرة الشكاوى واخلالفات بني األعضاء«.

عواصم - وكاالت: أعلنت كل من واشنطن وإسرائيل أمس انسحابهما 
من منظمة اليونسكو اعتبارا من ٣١ ديسمبر املقبل. وفي مبررات القرار 
اتهمت اخلارجية األميركية املنظمة باالنحياز املســتمر ضد اسرائيل 
ودعت إلى »إجراء إصالحات جذرية في املنظمة« وســط مخاوف من 
تزايد ديون اليونسكو. وفي هذه األثناء، وقعت حركتا حماس وفتح 
»اتفــاق القاهرة« الذي ينص على »متكني حكومة الوفاق الوطني من 
اإلدارة الكاملة لشؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصى 

في األول من ديسمبر ٢٠١٧«.

تخلي اجلبري عن حقيبة »األوقاف«.. إشاعة

أحمد احلصان مديراً عاماً لهيئة الطرق

20.7 مليون دينار زيادة في عالوات 
موظفي »الكهرباء« للعام احلالي

أسامة أبوالسعود 

نفت مصادر وزارية لـ »األنباء« تخلي الوزير 
محمد اجلبري عن منصب وزير األوقاف واالكتفاء 
مبنصب وزير البلدية، مؤكدة أن هذه األخبار مجرد 
شائعات والوزير اجلبري مستمر في منصبه وزيرا 

لألوقاف والشؤون اإلسالمية ووزيرا للبلدية.
ودعت املصادر الوزارية إلى حتري الدقة فيما 
ينشر من أخبار ومعلومات تخص الوزراء، وأال 
يتم ترويج مثل هذه الشــائعات التي ال أســاس 

لها من الصحة.

فرج ناصر

اعتمــد مجلــس الــوزراء 
املرسوم القاضي بتعيني الوكيل 
املســاعد لقطاع الطرق بوزارة 
األشغال م.احمد احلصان مديرا 
عاما للهيئة العامة للطرق والنقل 
البري بدرجة وكيل وزارة، وذلك 
بترشــيح مــن وزير األشــغال 
م.عبدالرحمن املطوع.  وكشفت 
املصــادر أن الوزير املطوع 
أعطى احلصــان صالحيات 
واســعة لتدبيــر األعمــال 

واخلدمات املنوطة به في الهيئة وعدم التدخل 
في االختصاصات التي يراها وهي من األمور 
التي جعلت احلصان يوافق على هذا املنصب.

وقــال انــه مــن املتوقع ان 
يباشر املدير اجلديد عمله في 
الهيئــة خالل األســبوع القادم 
علــى اقل تقديــر وذلك متهيدا 
لنقــل االختصاصــات التابعة 
للهيئــة مــن وزارة األشــغال 
والــوزارات والهيئات االخرى 
ذات الشأن بعمل الهيئة، حيث 
مــن املتوقــع أن تنقــل جميع 
االختصاصات، إال إدارة واحدة 
وهي إدارة الفحص الفني التي 
رفضــت وزارة الداخلية نقلها 
إلى مظلة الهيئة ألسباب فنية 
بحتة رغــم قانونية نقل هذه اإلدارة الى الهيئة 
حســب القانون اجلديد والذي يؤكد ادراج هذه 

اإلدارة حتت مظلة الهيئة.

دارين العلي

بلغــت الزيــادة فــي بنــد العالوات 
المقررة لموظفي وزارة الكهرباء والماء 
٢٠.٧5٩ مليون دينار للعام المالي الحالي 
٢٠١8/٢٠١٧، وذلك بحسب تقرير الميزانية 

الخاصة بالوزارة.
وأوضــح التقرير أن اجمالي المبالغ 
المخصصة لتغطية هذا البند العام المالي 
الحالي بلــغ ٢٤١.٩5٤ مليون دينار، في 
حين كان ٢٢١.١٩5 مليون دينار في ميزانية 
العام المالي الماضي ٢٠١٧/٢٠١6، مشيرا 
الــى ان الزيادة ترجع الــى التغيير في 
الحالة االجتماعية والوظيفية للموظفين 
الكويتييــن ومواجهــة التعيينات التي 
تمت خصما من االعتماد التكميلي والتي 
ستنقل الى الوظائف التي خصصت لهذا 

الغرض بمشروع ميزانية العام الحالي.
وبين التقرير ان نصيب كل نوع من 
انواع هذا البند جاء على النحو التالي: 
6٩ مليــون دينار للعالوات االجتماعية 
بزيادة قدرها 5.666 ماليين دينار، ٢65 
ألف دينار بــدل تمثيــل بــزيادة قــدرها 
٣٠ ألف دينار، ٢٩ مليون دينار بدل طبيعة 
عمل بزيادة قدرها ٤ ماليين دينار، 8.5٠٠ 
ماليين دينار بدل نوبة بزيادة قدرها ٢ 
مليــون دينار، 8٧ مليون دينار عالوات 
وبدالت اخرى بزيــادة قدرها ٤ ماليين 
دينار، ٣6.٣8٠ مليون دينار عالوة غالء 
معيشة بزيادة قدرها ٣.8١٩ ماليين دينار، 
١١.8٠٠ مليون دينار مكافأة خاصة بزيادة 
قدرهــا ١.٢٣5 مليــون دينــــار، ٩ آالف 
دينار بدل سيارة لشاغـلــي الــوظائـف 

االشـــرافية.

م. أحمد احلصان

محضر الهيئة الذي يحّمل شركة نفط 
اخلليج مسؤولية التسرب النفطي

احملضر الذي حررته الهيئة العامة 
للبيئة ضد مؤسسة البترول

»البيئة« حتّمل مؤسسة البترول و»نفط اخلليج«
مسؤولية التسرب النفطي وحتيلهما إلى النيابة

رصدت باملستندات مخالفتهما لقانون حماية البيئة

وجهــت الهيئــة العامة 
للبيئة مخالفــات للجهات 
التســرب  املتســببة فــي 
النفطــي الــذي حصــل في 
أغسطس املاضي وتسبب في 
تلوث مساحات واسعة من 
البيئة البحرية في املنطقة 

اجلنوبية.
الهيئة محضر  وحررت 
ضبط مخالفة بيئية طبقا 
ألحــكام القانــون رقــم ٤٢ 
لسنة ٢٠١٤ لكل من مؤسسة 
البترول الكويتية والشركة 
الكويتية لنفط اخلليج بعد 
التثبت من مسؤوليتهما عن 
حوادث االنسكابات النفطية 
في تلك املنطقة، مبا يصل 
إلــى اإلحالــة إلــى النيابة 

بحسب قانون البيئة.
وجــاء في احملضــر أن 
مؤسسة البترول مسؤولة 
عن مخالفــة املواد 8٠، 86، 
١55، ١58، ١5٩، ١٧٣ من قانون 
البيئة، بينما خولفت شركة 
نفط اخلليج عن املواد 68، 
 ،١55 ،86 ،8٣ ،8٧، ٠5 ،٧٣
١58، ١5٩، و١6٠ من القانون.
»األنبــاء« حصلت على 
نسخة من محضري املخالفة 

املوجهني إلى كلتا الشركتني، 
التأكيد  واللذيــن تضمنــا 
إلزامهمــا بالتعويض  على 
عما حلق بالثروة الطبيعية 
مــن أضــرار، إضافــة إلــى 
مســؤوليتهما عــن نفقات 
التطهيــر وإزالة التلوث أو 
احلــد منــه وإعــادة تأهيل 
البيئة وكذلك مقابل تعطيل 

املرافق العامة.
وتطرقــت الهيئــة فــي 
مخاطبتها للجهتني إلى عدد 
من مواد قانون البيئة، ومنها 
ما يحتم على كل من يعلم 
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استمرار االجتماعات النيابية.. واستجواب جديد في »لقاء اخلميس«
ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل

أعلن النائب عبدالوهاب البابطني أن االجتماعات التنسيقية بني 
النواب مستمرة »للصالح العام سواء في التشريع أو الرقابة«.
وشــدد البابطني، خالل حديثه في مجلس األمة، على أن تلك 
االجتماعات ستكون دون فرض أجندة متفق عليها تشمل اجلميع.
وفي هذا اإلطار، أكدت مصادر لـ »األنباء« أن عددا من النواب 
يجرون مشاورات حاليا للتنسيق حول استجواب جديد لطرح 
الفكرة على االجتماع الذي سيعقد اخلميس املقبل والذي سيكون 

امتدادا الجتماع أمس األول في مكتب البابطني.
وأمس، أعلن مقرر جلنة حقوق اإلنســان النائب د.عبدالكرمي 
الكندري عن إلغاء اجتماع اللجنة الذي كان مقررا أمس للوقوف 
على احلاالت اإلنسانية من فئة املقيمني بصورة غير قانونية 
بسبب اعتذار سمو رئيس مجلس الوزراء عن عدم احلضور، 
مؤكدا ان اللجنة جددت الدعوة للمبارك حلضور اجتماعها املقبل، 
حيث كان مــن املقرر بحث وضع الـ 34 الفا من »البدون« من 

حملة إحصاء 1965.

من جهتها، استمعت جلنة التحقيق في جتاوزات وزارة الصحة 
الى إفادة وزارة الصحة حول ما يتعلق بالتجاوزات الواردة في 
عقود التمريض. وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد ان اللجنة 
قررت االجتماع األســبوع املقبل الستيضاح املزيد من بعض 
املسؤولني في وزارة الصحة إلعداد تقريرها النهائي والتصويت 

عليه وإحالته الى مجلس األمة قبل بداية دور االنعقاد املقبل.
النائبة صفاء الهاشــم ثمنت القرار الذي اتخذه وزير الصحة 
د.جمال احلربي بزيادة الرسوم على عالج الوافدين، وما تبعه 
من إعالن وزارة األشغال العامة عن تبني مقترحها بشأن فرض 

الرسوم على استخدام الطرق.
وقالت الهاشم: سعدت اكثر بالتصريح الصادر من »األشغال« 
عن تبني مقترحي بشأن فرض الرسوم على الطرق، وان هذا 
األمر ســيطبق على املواطنني والوافدين، مستدركة: ولكن انا 
لســت موافقة على هذه الفكرة ومصرة على ان نعمل كالدول 
األخرى في املنطقة بأن يطبق القانون على الوافدين ملدة سنة 

كاملة ثم يطبق على املواطنني.
التفاصيل ص ٩ ٭

محمد اجلبري

ً ترقبوا غدا

ترقبوا

التفاصيل ص ١7 و ١٩ ٭


