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بدون نفط.. 
ومجلس الوزراء 

42يوافق عليها

»األنباء« تنشر مشروع القانون الذي يطبق اعتباراً من العام املالي احلالي

500 ألف دينار أقصى دعم لكل ناد رياضي
  تسوية متطلبات العاملني في »النفط« مع مراعاة املصلحة الوطنية

  اعتماد الالئحة التنفيذية اخلاصة بقانون البصمة الوراثية  
  تعديل نظام إجازات قوة الشرطة: يجوز بقرار من الوزير إضافة اإلجازات األخرى املقررة ملوظفي الدولة
  ميزانية عاجلة ملعاجلة الرمال على الطرق السريعة واخلارجية حفاظًا على ممتلكات املواطنني

 مجلس األمة احتضن البرملان الطالبي الثالث
جانب من جلسة البرملان الطالبي الثالث أمس                  )هاني الشمري(
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مريم بندق

ُعرض على مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن 
دعم األندية الرياضية، ينص مش���روع القانون 
على أنه »يخصص 500 ألف دينار دعما س���نويا 
طبقا للقرارات والضواب���ط التي يصدر بها قرار 
من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لكل ناد 
مشهر طبقا ألحكام املرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 
1978«. وتؤخ���ذ االعتمادات املالية الالزمة لتنفيذ 
أحكام هذا القانون لصرف فروق الدعم عن السنة 
املالية احلالية من االحتياطي العام مليزانية الدولة 
وتدرج املبالغ الالزمة للس���نوات املالية القادمة 
مبيزانية الهيئة العامة للرياضة اعتبارا من ميزانية 
 السنة املالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون. 
وال تسري احكام هذا القانون على األندية والهيئات 
الرياضية اخلاصة املش���ار اليها في املادة 38 من 
املرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 املشار اليه. 
ويلغى القانون رقم 7 لس���نة 2007 بشأن األندية 
الرياضية املشار اليه، كما يلغى كل نص أو حكم 

يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
هذا، وتنشر »األنباء« مشروع القانون واملذكرة 

اإليضاحية اخلاصة به.
ووافق املجلس على عدة مشاريع مراسيم منها: 
مشروع مرسوم بالتجديد للوكيل املساعد بوزارة 
الدفاع الشيخ مشعل العبدالعزيز، ومشروع مرسوم 
بتعيني عبداهلل بشارة في مجلس اجلامعات اخلاصة، 

ومشروع مرسوم بتعيني سفيرنا لدى جمهورية 
زميبابوي سفيرا غير مقيم لدى جمهورية زامبيا. 
وردا على سؤال حول متطلبات العاملني في القطاع 
النفطي أجابت املصادر: سيتم من خالل اللقاء مع 
ممثليهم االتفاق الذي يرضي جميع األطراف ويحقق 
املصلحة الوطنية العليا. واعتمد مجلس الوزراء 
الالئحة التنفيذية للقانون رقم 78 لسنة 2015 بشأن 
البصمة الوراثية. وأقر املجلس مش���روع قانون 
بتعدي���ل الفقرة األخيرة من املادة 79 من القانون 
رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة ونص 
التعديل على أنه »يجوز بقرار من الوزير اضافة 
االجازات األخ���رى املقررة ملوظفي الدولة وينظم 
القرار اج���راءات منحها مع مراع���اة أحكام املواد 
التالية«. وكلف املجلس نائب رئيس الوزراء ووزير 
املالية أنس الصالح بتوفير وتعزيز امليزانيات التي 
طلبتها وزارتا الداخلية واألشغال لتنفيذ معاجلة 
عاجلة وأخ���رى وقائية لظاهرة األتربة والكثبان 
الرملية. وأكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة 
ل� »األنب���اء« ان املجلس يولي اهتماما كبيرا بهذا 
املوضوع حفاظا على صحة وممتلكات املواطنني. 
ويأتي قرار املجلس تنفيذا للمتطلبات املعروضة 
من اجلهات املختصة بعد أن قدمت جلنة اخلدمات 
العامة توصية في اجتماع س���ابق بشأن التدابير 
املقدمة من وزارتي الداخلية واألش���غال ملواجهة 
ظاهرة تراكم األتربة والكثبان الرملية على الطرق 

السريعة والطرق اخلارجية.

رسميًا.. شركة البورصة 
تتسلم تشغيل السوق

شريف حمدي 

تسلمت رسميا شركة بورصة الكويت مهام 
تشغيل سوق الكويت لألوراق املالية اعتبارا 
من افتتاح جلسة تداول أمس، وذلك بعد أن 
مت وضع خطة تش���غيلية مفصلة وخارطة 
طريق اس���تراتيجية لضم���ان عملية انتقال 
سلس���ة للبورصة دون التأثير على مصالح 
املتعاملني ومبا يلبي الطموح املأمول. وخالل 
مؤمتر صحافي عقد بهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس املفوض���ني د.نايف احلجرف: »أخذنا 
اليوم أولى اخلطوات على طريق خصخصة 
البورصة«، مش���يرا الى انه ابتداء من اليوم 

)أمس( أصبحت البورصة تدار من قبل القطاع 
اخلاص الكويتي. وب���ني احلجرف أن الهيئة 
ستعمل عن قرب مع إدارة شركة البورصة في 
سبيل االنتقال للخطوة املقبلة والتي تتضمن 
املالي���ة والتصنيف اجلديد  تطوير األدوات 
للس���وق وإعادة النظر في منظومة التداول 
مبا يضمن تطويرها وجاذبيتها للتعزيز من 
تنافسية سوق الكويت واملساهمة في تعزيز 
سيولته وجذب االستثمارات وصوال إلى تهيئة 
السوق لطرح أسهمه في اكتتاب عام للمواطنني 
الكويتيني عالوة على تنس���يق العمل مع كل 
األطراف واملؤسسات احلكومية وإيجاد حصة 

ملشغل عاملي.

د.نايف احلجرف متوسطا خالد اخلالد وخليفة العجيل 

اخلرينج يعلن رفضه وثيقة اإلصالح.. وعبدالصمد: حديث الصالح يتعارض مع املضمون

نواب إلحياء قانون منع القروض اخلارجية إال بقانون

»التجاري« 
يحقق 7.8 ماليني 

دينار أرباحًا 
في الربع األول 

 مجموعة »الراي« 
تربح 1.34 

مليون دينار 
في الربع األول 

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ 
سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل

التزال قضية وثيق���ة اإلصالح االقتصادي 
احلكومية تتفاعل نيابيا وش���عبيا، األمر الذي 
 فتح ش���هية بعض النواب الس���ترجاع قوانني 
لم تتمكن املجالس السابقة من إقرارها وذلك من 

باب املساومة السياسية أو حتقيق املكاسب.
مصدر برملاني كشف ل� »األنباء« عن توجه 
نيابي لتقدمي اقتراح بقانون يلزم احلكومة بأخذ 
موافقة مجلس األمة على اي مساعدات أو قروض 
أو منح مالية أو عينية تنوي احلكومة تقدميها 
ألي دولة في العالم باس���تثناء حاالت اإلغاثة 

واملساعدات الطبية والغذائية.
وأكد املصدر انه يجري التنسيق مع عدد ليس 
بقليل من الن���واب لتقدمي املقترح، موضحا ان 
القانون ال يحتاج الى تشعب في اللجان وتأخيره 
باعتب���ار ان مضمونه واض���ح وصريح بإلزام 
احلكومة ومؤسساتها املالية وهيئة االستثمار 
 بأخذ موافق���ة املجلس على اي منح او قروض
او مس���اعدات او معاهدات مالية لدول العالم. 

وأشار املصدر الى انه سبق وقدم مثل هذا االقتراح 
في املجالس السابقة و»نتيجة احلل واإلبطال« 
حال ذلك دون مناقش���ته أو إقراره، مؤكدا انه 
وحتى اآلن حصل االقتراح على موافقة 11 نائبا. 
وعلى صعيد الوثيقة، أعلن نائب رئيس مجلس 
األمة مبارك اخلرينج رفضه للوثيقة اذا كانت 
مخالفة دستوريا او تتعرض حلقوق ومكتسبات 
املواطنني. من جانبه، قال رئيس جلنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي النائب عدنان عبدالصمد ان 
ما أوضحه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
املالية يتع���ارض متاما مع ما ورد في الوثيقة، 
وبالتال���ي فإن ما قاله يعتبر تعديال لها وليس 
تفسيرا لها، حيث إن ما ورد في الوثيقة حتت 
عنوان »برنامج تخصيص املشروعات العامة« 
هو تعديل قانون التخصيص بهدف الس���ماح 
بتخصيص الصناعات النفطية ومرفقي التعليم 
والصحة، وبالتالي فإن الوثيقة تتضمن تعديل 
املادة )4( من القانون رقم )37( لسنة 2010 التي 
أوجب���ت احلظر وبالتالي ع���دم التزام الوثيقة 
باحلظر الوارد في تلك املادة على عكس ما جاء 

في تصريح الوزير.

عاشور لـ»األنباء«: سأستجوب الصالح لو جتاهل املجلس
ماضي الهاجري

رفض النائب صالح عاشور وثيقة اإلصالح االقتصادي بشكلها 
احلالي دون مناقشتها بشكل تفصيلي مبجلس األمة وجلانه.

وقال عاشور في تصريح خاص لـ»األنباء«: إن الوثيقة التي أتت 
بها احلكومة وتريد مناقشتها »اليوم« تدعو إلى تخصيص ما 

يقارب 8 شركات نفطية وتخصيص التعليم والصحة بشكل غير 
مفهوم، مستغربا أن تطلب احلكومة من املجلس املوافقة الضمنية 

على وثيقة ال يعرف النواب تفاصيلها بل وبعض الوزراء أيضا. 
وأكد عاشور أن استجواب نائب رئيس الوزراء ووزير املالية انس 

الصالح مستحق وسأقدمه له فيما لو جتاهل آراء النواب وأصر 
على مترير وثيقة اإلصالح االقتصادي التي يدعو لها، مشيرا إلى 
أن مجلس األمة لن يكون »طوفة هبيطة للحكومة« لتمرر ما تريده 

دون الرجوع إلى املجلس وأخذ موافقة النواب.

اقتصاد

يعقوب اإلبراهيم
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عربية وعالمية

أوباما من هانوڤر: 
العالم بحاجة ألوروبا 

قوية وموحدة

إلقاء كلمته  اثناء  أوباما  باراك  األميركي  الرئيس 
على هامش افتتاح معرض هانوڤر امس    )أ.پ(

43

فشل الدعوة إلى التظاهر وسط 
احتفاالت حترير سيناء الـ 34

»التربية«: إعادة اختبارات
 الوظائف اإلشرافية 8 مايو

اجلار اهلل: ملسنا إصرارًا مينيًا 
على إجناح مفاوضاتهم في الكويت

القاهرة � وكاالت: بينما قرر الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي اإلفراج والعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد 859 
من نزالء الس����جون مبناسبة االحتفال بالذكرى ال� 34 
لتحرير سيناء، شهد ميدان التحرير والشوارع الرئيسية 
احمليطة بوسط القاهرة امس استنفارا أمنيا وسط توافد 
املئات من املواطنني على امليادين العامة لالحتفال بهذه 
املناسبة الس����نوية والتي ساهمت في إفشال الدعوات 
التي انطلقت اول من أمس من قوى وحركات سياسية 
معارضة وأخرى مؤيدة للنظام، للتظاهر احتجاجا على 
ما أسموه »التنازل« عن جزيرتي »تيران« و»صنافير« 

للمملكة العربية السعودية. 

عبدالعزيز الفضلي 

ح���ددت وزارة التربية ي���وم 8 مايو املقبل موعدا 
إلعادة اختبارات الوظائف اإلش���رافية جلميع املواد 

الدراسية.
وفي هذا الس���ياق، كشفت مصادر تربوية رفيعة 
املس���توى ل�»األنباء« أن اإلعادة ستش���مل جميع من 
تقدم لالختبارات ولم يجتزها باستثناء املدير واملدير 
املساعد الذين لم تتم إعادة االختبارات لهم وسيتم رصد 
درجاتهم في االختبار السابق، مشيرة إلى أن اإلعادة 
س���تكون للمواد العلمية فقط. وأوضحت املصادر أن 
االختبارات ستكون إلكترونية منعا للتالعب وحتى 
يأخذ كل ذي حق حقه، مشيرة إلى انه مت إبالغ التواجيه 
بوضع أسئلة مبستوى املتقدمني وأال تكون تعجيزية 

ومن خارج املنهج.
وأضافت املصادر أن األولوية في الترقي ستكون 
من نصيب الذين اجتازوا االختبارات السابقة، مؤكدة 
أن »التربية« لن تهض���م حق من متكنوا من حتقيق 

درجة النجاح التي تؤهلهم إلى الترقي.

هالة عمران 

أكد نائ����ب وزير اخلارجية الس����فير خالد اجلار اهلل 
أن الكويت ل����م ولن تدخل في تفاصي����ل جدول األعمال 
وال ف����ي تفاصيل اجتماع املباحث����ات اليمنية، مضيفا أن 
مبعوثا من األمم املتحدة يتولى هذه املس����ؤولية ونحن 
نث����ق وندعم دور هذا املبع����وث ونعتقد بأنه يقوم بدور 
إيجابي مهم جدا في التوفيق بني الطرفني. وأوضح اجلار 
اهلل أن االختالف والتباين في وجهات النظر فيما يتعلق 
ببنود جدول األعمال شيء طبيعي جدا، مؤكدا أن »هناك 
أجواء تفاؤلية في هذا االجتماع، وما ملسناه من أشقائنا 
اإلصرار عل����ى النجاح، وأال يخرجوا م����ن هذا االجتماع 
وهذه املشاورات التي تستضيفها الكويت إال بالنجاح«. 
من جهة أخرى، أشاد اجلاراهلل بالتزام الواليات املتحدة 
بأمن الكوي����ت ودول مجلس التعاون والذي أكدته خالل 

القمة األخيرة في الرياض.

صرف األعمال املمتازة ملوظفي الوزارة الشهر املقبل

الدخيل لـ »األنباء«: »منع سفر« وحجز على األموال
للمتأخرين عن سداد مستحقات »العدل« 

»التمييز« : احلكم في  تفجير »الصادق« 30 مايو املقبل

النيابة تقرر حبس دشتي احتياطياً بعد رفع احلصانة عنه

مؤمن المصري

تسدل الدائرة الثانية مبحكمة التمييز برئاسة 
املستشار س���الم اخلضير الستار على قضية امن 
الدولة املعروفة إعالميا ب�»تفجير مس���جد اإلمام 
 الصادق« التي حجزتها للحكم في جلس���ة االثنني

30 مايو املقبل. وكانت الدائرة قد عقدت جلستها 
األخيرة أمس واستمعت خاللها إلى مرافعات هيئة 
الدفاع عن املتهمني الذين متسكوا بطلباتهم التي وردت 
في الطعون التي قدموها، فيما طالب محامو املدعني 
باحلق املدن���ي بقبول الدعوى املدنية ضد وزيري 

الداخلية واملالية ومدير اجلمارك بصفتهم.

مؤمن المصري

أمرت النياب���ة العامة امس بحبس النائب 
عبداحلميد دشتي احتياطيا على ذمة قضية 

امن دولة متهم فيها باإلساءة للمملكة العربية 
السعودية.

جاء قرار النياب���ة بعد رفع احلصانة عن 
دشتي، وصدور قرار بضبطه وإحضاره.

احلجز على األموال في البنوك أو 
السيارات خاصة مع بداية الصيف 
وموسم السفر. وقال الدخيل، في 
ل� »األنباء«، إن صرف  تصريح 
املمتازة ملوظفي وزارة  األعمال 
املقبل، معلنا  العدل خالل مايو 
انتظ����ار موافقة مجلس اخلدمة 
املدنية على صرف مكافأة القضاة 
والعاملني باالنتخابات التكميلية 

للدائرة الثالثة.

أسامة أبوالسعود

دع����ا وكي����ل وزارة الع����دل 
باإلنابة خالد الدخيل، املواطنني 
واملقيمني والشركات إلى املبادرة 
بدفع مس����تحقات ال����وزارة من 
الرس����وم القضائية املس����تحقة 
عن القضايا حتى ال يقعوا حتت 
طائل����ة القانون، وتتخذ ضدهم 
خالد الدخيلإجراءات منها »منع الس����فر« أو 

جاسم مرزوق بودي 

ً

التفاصيل ص45 ٭

التفاصيل ص6 ٭

التفاصيل ص38 ٭

التفاصيل ص5 ٭


