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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

الديوان األميري: نخضع جلميع اجلهات الرقابية
 مشروع رياضة احملركات طرح كمزايدة للشركات احمللية املتخصصة.. و٥٠ مليون دينار اإليراد املقدر له يدخل خزينة الدولة

أكد تشكيل جلنة وزارية عليا للقيام بأعمال تسريع وتصميم وإجناز إنشاء املدينة الترفيهية وإسناد التنفيذ للقطاع اخلاص دون حتمل »الديوان« أي مبالغ أو مصروفات

سمو الشيخ ناصر احملمد خالل قص شريط االفتتاح بحضور طالل جاسم اخلرافي ود.محمد الصفار وعلي اجلمعة  صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتسلم كتابا من د.سعاد الصباح 

األمير تسّلم من د. سعاد الصباح كتاب »الكويت في عهد عبداهلل بن صباح الصباح 
03احلاكم اخلامس )1866 ـ 1892(« 

ملشاهدة الڤيديو

صرح مصدر مسؤول في الديوان 
األميري بأنه بناء على رغبة سامية 
من صاحب الســمو األمير الشــيخ 
صبــاح األحمــد، مت تشــكيل جلنة 
وزارية عليا للقيام بأعمال تسريع 
وتصميم وإنشــاء وإجنــاز املدينة 
الترفيهيــة بهدف أن يــوكل تنفيذ 
أعمال هذا املشروع للقطاع اخلاص 
من دون أن يتحمل الديوان األميري 
أي مبالغ مالية أو مصروفات خاصة 

بهذا املشروع.
وأضاف املصــدر أنه بالنســبة 
ملشــروع إنشــاء وإجناز وتشغيل 
وصيانة واستغالل املنطقة احمليطة 
ملدينة الكويت الرياضية في نشاط 
رياضــة احملــركات، مت طــرح هــذا 
املشروع كمزايدة للشركات احمللية 
املتخصصة في هذا املجال، علما بأن 
اإليــراد املقدر هو 5٠ مليون دينار، 
حيث يعتبر إيرادا خلزينة الدولة.

هذا، وقد أفاد املصدر بأن الديوان 
األميــري يخضــع جلميــع اجلهات 
الرقابية في الدولة وحسب اإلجراءات 

القانونية املتبعة.

اجلراح يصدر قرارات وزارية بتعيني 
قيادات وسطى في »الداخلية« 4 جلان حتقيق.. و»السجل العيني« و»الغش التجاري«.. مداولة أولى 

عبداهلل قنيص 

 أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
خالد اجلراح عدة قرارات وزارية تضمنت تعيينات جديدة 
لقيادات وسطى أمنية وتضمنت تلك القرارات تعيني العقيد 
محمد سالم اخلضير مساعدا ملدير اإلدارة العامة للجنسية، 
والعقيد منصور بندر العنزي مديرا ملرور اجلهراء، واملقدم 
محمــد صالــح النمش مديــر إدارة مكتب الوكيل املســاعد 

لشؤون اجلنسية.

 ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ 
 رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل

١6 قــرارا خرجــت بها جلســة مجلــس األمة 
العادية أمس تنوعت اختصاصاتها حسب اللجان 
واهتمامات مقدميها. اجلانب الالئحي والدستوري 
كان مسيطرا على مجريات اجللسة لتتخللها بعض 
املشادات النيابية خالل بند األسئلة وقبلها على 
 بند الرسائل الواردة. وأمس، قرر املجلس تكليف

٤ جلــان بالتحقيق في قضايــا عدة، حيث جرى 
تكليف اللجنة املالية بالتحقيق في التضخم وغالء 
األسعار، وتكليف جلنة حقوق اإلنسان بالتحقيق 
في قضية اجلوازات املزورة لفئة »البدون«، وتكليف 
جلنة الشــباب والرياضــة بالتحقيق في التفرغ 
الرياضي، باإلضافة الى تشكيل جلنة حتقيق في 
ضوابط القبول في »الفتوى والتشريع«، وتزكية 
النواب مبارك احلريص وعبداهلل فهاد ود.خليل 
عبداهلل لعضويتها. وقرر املجلس تأجيل مناقشة 

قانون العمل اخليري إلى اجللسة القادمة، كما مت 
االتفاق على تأجيل مناقشة إجراءات احلكومة بشان 
قضية املقيمــني في البالد بصورة غير قانونية، 
واالقتــراح بقانون بشــأن احلقــوق االجتماعية 
واإلنسانية لهذه الفئة إلى اجللسة املقبلة املقررة 
3٠ اجلــاري. ووافق مجلس األمة على املشــروع 
بالقانون بشأن السجل العيني باإلجماع في مداولته 
األولى، كما متت املوافقة على قانون النظام املوحد 
ملكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية فــي مداولته األولى أيضا. ومن 
املقرر أن يســتهل املجلس جلسته اليوم بطلبي 
مناقشــة عن قضيتي التوظيف والبطالة. وقبل 
انتهاء اجللسة أعلن النائب رياض العدساني عزمه 
اســتجواب وزير اإلعالم ووزير الدولة لشــؤون 
الشباب محمد اجلبري األسبوع املقبل، عن التفرغ 
الرياضي، واحليازات الزراعية، كما أعلن النائب 
د.عادل الدمخي مشاركته في االستجواب بإضافة 

محور عن وزارة اإلعالم. 

املجلس قرر مناقشة »العمل اخليري« و»البدون« في جلسة 3٠ اجلاري

اجلاراهلل: املنطقة دفعت كلفة
الصراعات واحلروب دماراً وتشتتاً وتأخراً

البرملان املصري يُقرّ نهائياً حتديد مدة الرئاسة بـ 6 سنوات
القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ووكاالت

في جلسة تاريخية خصصها مجلس النواب املصري للتصويت 
على مقترح التعديالت الدستورية في صيغتها النهائية، أقر البرملان 
امس برئاســة د.علي عبدالعال تعديل املادة ١٤٠ من دستور ٢٠١٤، 
وفقا لصياغتها التي وردت في تقرير جلنة الشــؤون الدستورية 
والتشريعية، بأن تكون مدة رئاسة اجلمهورية 6 سنوات بدال من 
٤ سنوات. وجاء نص املادة كما وافق عليها املجلس كالتالي: مادة 
١٤٠/ الفقرة األولى: ينتخب رئيس اجلمهورية ملدة ســت ســنوات 
ميالدية تبدأ من اليوم التالي النتهاء مدة سلفه، وال يجوز أن يتولى 
الرئاسة ألكثر من مدتني رئاسيتني متتاليتني. ورفض املجلس اقتراحا 
مقدمــا من النائب محمد صــالح عبدالبديع بأن »يضاف للمادة أال 
يجوز أن يتولى الرئاســة ألكثر من مدتني رئاسيتني متتاليتني أو 
منفصلتني«، حيث أضاف كلمة »منفصلتني«. كما وافق األعضاء على 
املادة )٢٤١ مكررا( مضافــة: تنتهي مدة رئيس اجلمهورية احلالي 
بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعالن انتخابه رئيسا للجمهورية 
في ٢٠١8، ويجوز إعادة انتخابه ملرة تالية. وبشأن املادة االنتقالية، 
أكــد عبد العال أن املادة االنتقالية ٢٤١ مكررا ســتطبق بأثر فوري 
مباشــر، واملدة التالية حتقق العدالة السياسية، وبالتالي يتحقق 
االســتقرار الالزم، وهذا الغرض من هــذه املادة. وأوضح أن املادة 
)٢٢6( من الدستور لم حتظر زيادة املدد لكن حظرت زيادة الفترات 

وأبقت على فترتني رئاسيتني.

ً العفاسي: افتتاح مبنى النيابة العامة قريبا

موسكو - »كونا«: أكد نائب وزير اخلارجية 
خالد اجلــاراهلل أهمية التعاون والتنســيق مع 
اجلانب الروسي حلل املشكالت والتحديات التي 
تواجــه دولنا، الفتا الــى ان املنطقة دفعت كلفة 
الصراعات واحلروب دمارا وتشتتا وتأخرا.  وقال 
اجلاراهلل في كلمته أمام الدورة اخلامسة ملنتدى 
التعاون العربي- الروسي مبوسكو، إن اإلرهاب 
وجد في النزاعات واحلروب باملنطقة بؤرة للتواجد 
ومالذا لالنطالق لتهديد أمننا واستقرارنا، الفتا 
الــى أن الطريق مازال طويال لتحقيق ما نتطلع 
اليه من انتصارات شاملة تضع النهاية احملتومة 
لسنوات من املواجهة مع قوى الشر والظالم. ودعا 
اجلانب الروســي الى االســتجابة لنداء الشعب 
السوري ودعم احللول السلمية للصراع هناك، 
مشــيرا الى ان اجلهود الدوليــة باليمن مازالت 
متعثرة، موضحا ان التطورات األخيرة في ليبيا 
عصفت بجهود املبعوث الدولي وفرص عقد املؤمتر 

الوطني الشامل. 

أسامة أبوالسعود

أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة املستشار 
د.فهد العفاسي أنه سيتم افتتاح مبنى النيابة العامة مبنطقة 
الشــويخ قريبا، أما مبنى اإلدارة العامة للخبراء فاليزال لدى 
وزارة األشغال، ولم تتسلمه »العدل« حتى اآلن، متوقعا تسلم 
املبنى خالل العام احلالي إذا مت االنتهاء منه حسب املواصفات. 
وفيما كشف العفاسي في تصريح على هامش االحتفال باليوبيل 
الفضي ملعهد الكويت للدراسات القضائية عن أن وزارة العدل 
بصدد إنشــاء مجمعي محاكم كبيرين مبحافظة مبارك الكبير 
ومدينة صباح األحمد الســكنية، ذكر أن نادي القضاء ومجمع 

محاكم حولي أصبحا في »املراحل األخيرة«.

أكد أن الطريق مازال طويالً في املواجهة مع قوى الشر والظالم

في جلسة تاريخية خصصها للتصويت على مقترح التعديالت الدستورية في صيغتها النهائية

 خالد اجلاراهلل خالل ختام منتدى االعمال العربي ـ الروسي 

املستشار د.فهد العفاسي واملستشار يوسف املطاوعة 
واملستشار فيصل املرشد والنائب خالد الشطي وعدد 
من احلضور خالل تقطيع كعكة احلفل  )محمد هاشم(

جانب من جلسة تصويت مجلس النواب املصري على التعديالت الدستورية أمس

منصور الرشيدي

الرشيدي: ذهبية العالم 
إجناز كبير للرماية

الرامــي منصــور  أهــدى 
الرشــيدي فــوزه بامليداليــة 
الذهبية مبسابقة رماية »سكيت« 
في بطولة العالم لرماية األطباق 
الطائرة باإلمارات وتأهله إلى 
دورة األلعاب األوملبية »طوكيو 
٢٠٢٠« الى صاحب السمو األمير. 
ووسط استقبال حافل بالبطل، 
أعلن رئيس نادي الرماية دعيج 
العتيبــي أن النادي ســيضع 
خطة إعداد مميزة للرشــيدي 
وكل الرماة الذين ســيتأهلون 

إلى الدورة األوملبية.
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ماضي اخلميس ووليد اخلشتي ولولوة السالم وحسام 
الصالح ومروان البلوشي وفايز العنزي خالل املؤمتر 
الصحافي            )متني غوزال(

هند الناهض

مسلسل »أنا عندي نص«

 هند الناهض لـ »األنباء«:
3.9 ماليني مستخدم 
لـ »السوشيال ميديا« 

في الكويت 
و»فيسبوك« يتصدر 
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امللتقى اإلعالمي العربي يقيم دورته الـ 16 
»اإلعالم .. متغيرات الصناعة« األحد املقبل
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»الراي قمرنا«.. 
سلة رمضانية دسمة
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