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قالــت وزارة املاليــة ان مذكــرة التفاهم 
املوقعة مع موريتانيا تعنى باسترداد مديونية 
الكويت لدى موريتانيا مع إمكانية استبدال 
فوائد القروض بفرص استثمارية حصرية 

للكويت داخل موريتانيا.

ونفــت الوزارة في بيــان صحافي أمس 
ما يتداوله عدد من وســائل اإلعالم بشــأن 
»إعفــاء الكويت جلمهوريــة موريتانيا من 
فوائد الديون« مؤكدة أن »ما يتم تداوله في 

هذا الشأن غير صحيح«.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

مكافأة ربات البيوت عند  بلوغ 50 عاماً
سامح عبداحلفيظ ـ سلطان العبدان

شّكلت وال تزال قضية التزوير في اجلناسي محور احلديث خالل 
الفترة األخيرة، وأمس، اعتبر النائب شعيب املويزري أن احلديث 
عن إنشاء هيئة ملعاجلة األمر سيؤدي إلى ابتزاز املواطنني، مشددا 
علــى أن القضاء يجب أن يكون هو الفيصل في حســم املوضوع. 
مــن جهتــه، عبر النائب د.عــادل الدمخي عن رفضه إنشــاء هيئة 
لفحص اجلناســي، مطالبا احلكومــة بضرورة اإلعالن عن موقفها 
فــي هذا األمر. إلى ذلك، أعلن النائــب محمد املطير تأجيل التجمع 
في ساحة اإلرادة والذي كان مخصصا لقضية العفو الشامل والذي 
ارتفع عدد النواب املوقعني على طلب استعجاله إلى ١8 »إلى موعد 
انســب تكون فيه األمــور اكثر وضوحا«. من جانبــه، أكد النائب 
 محمــد هايــف أن التهويل حول قانــون احلقوق املدنيــة للبدون

ال عالقة له بالتركيبة السكانية، متهما جهاز معاجلة أوضاعهم بأنه 
ال يريد حل القضية، من جهة ثانية، دعا النائب أسامة الشاهني إلى 
استعجال نظر تقارير جلنة الشؤون الصحية بشأن العمل اخليري، 
والعمل بالقطاع األهلي، واملساعدات االجتماعية وإدراجها في جدول 
أعمال اجللسة املقبلة والتصويت عليها. وأوضح الشاهني، أن أحد 
التقاريــر يتعلق بتعديل جزئي يثمر الفائدة على اآلالف من ربات 
 البيوت بخفض سن استحقاق مكافأة ربات البيوت من 55 سنة إلى
5٠ ســنة. وأوضح أن الثاني بشــأن التعديالت على قانون العمل 
اخليري حيث عليه شبه إجماع. وأشار إلى أن التقرير الثالث حول 
قانــون العمل بالقطاع األهلي والذي ســبق أن وافق عليه املجلس 

باإلجماع في مداولته األولى.

رفض نيابي لهيئة التحقيق في تزوير اجلناسي ومطالبة بحصرها في القضاء وتأجيل جتمع »اإلرادة«.. و»احلقوق املدنية للبدون« ال يؤثر على التركيبة السكانية

 سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد لدى وصوله وفي استقباله مرزوق الغامن والشيخ جابر العبد اهلل 
والشيخ مبارك الفيصل  
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استمع لألنباء  

العفاسي: إدراج قانون مهنة احملاماة 
على جدول أعمال مجلس األمة إلقراره

»ديوان اخلدمة«: إيداع »املمتازة« في البنوك

ال تغيير ملوقع »جنوب مدينة سعد العبداهلل«

تكليف وتدوير مديرين بهيئة الطرق والنقل البري
فرج ناصر

أصدرت مديرة الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري م.سهى اشكناني عدة قرارات 
تقضي بتكليف محمــود رمضان مديرا 
إلدارة الطرق الســريعة ورئيس قســم 
التنفيــذ بالهيئة، وتكليف هاني بوحمد 
بالعمل رئيس قســم التخطيط وتنفيذ 
الطــرق، وتولي محمــد القزويني مديرا 
إلدارة تنفيذ الطــرق الداخلية بالهيئة، 
وتكليف خالد ضاوي العصيمي بالعمل 
مديرا إلدارة صيانة الطرق السريعة ومدير 
اإلدارة بالتكليــف، وكذلــك نقل ضاري 
خليفة الى قطاع الدراسات بالهيئة بعد ان 
كان يشغل مديرا إلدارة التنفيذ والطرق 

السريعة.
وأضــاف مصــدر أن هنــاك تدويــرا 
وتنقالت مرتقبة للهيئة خالل األسابيع 

القادمة، وذلك لسد الشواغر في القطاعات 
واإلدارات بالهيئة. 

وكشــف املصدر أن هــذا التدوير هو 
تدوير مؤقت حلني البت في قرار الهيئة 
من عدمه في حال إلغائها او عدم إلغائها، 
مؤكــدا أنه في حال عدم إلغائها ســتتم 
إعادة تشكيل هيكل جديد للهيئة، سيتم 
من خالله توزيع املناصب وتنظيم آلية 
العمل بها، وتسكني الوظائف اإلشرافية 

وفقا لألولويات واملستحقني.
من جانب آخر، أوضح مصدر مسؤول 
بالهيئة أن الهيئة بانتظار اجلهاز املركزي 
للمناقصــات لالعتمــاد واملوافقــة على 
عدد من االتفاقيات واملمارسات اخلاصة 
مبشاريع الطرق بالهيئة متهيدا لتنفيذها 
وتأهيل الشركات املنفذة لها والتي تقدمت 
بعطاءاتهــا للجهاز املركزي للمناقصات 

وبإشراف من ديوان احملاسبة.

عادل الشنان

أكدت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
استمرار العمل في إجناز تخطيط وتصميم 
مشــروع جنــوب مدينــة ســعد العبداهلل 
اإلســكاني واســتكمال إجراءات تأســيس 
الشركة مع اجلانب الكوري، والتي ستتولى 
أعمال املشــروع وإدارته وصيانته. ونفى 

املتحدث الرسمي للمؤسسة ابراهيم الناشي 
في تصريح صحافي نقله بيان للمؤسسة ما 
تردد عن نقل املشروع ملوقع آخر، مؤكدا »أنه 
عار عن الصحة ولم يتم عرض أي فكرة عن 
نقل موقع املشروع على اجلانب الكوري«. 
وأضاف الناشــي ان املؤسســة ماضية في 
تنفيذ املشروع الذي يعتبر أول مدينة ذكية 

صديقة للبيئة.

السودان: العسكر يحتفظون بـ »السلطة السيادية« 
ويهبون احلكومة وكل السلطة التنفيذية للمدنيني

عواصم ـ وكاالت: لبى عشرات اآلالف 
من السودانيني دعوة قادة احلراك الشعبي 
للمشــاركة فــي املســيرة املليونية أمام 
قيــادة وزارة الدفــاع، ملواصلة الضغط 
على املجلس العســكري احلاكم لتسليم 

السلطة إلى إدارة مدنية.
وفي مبادرة جديدة المتصاص غضب 
احملتجني، أعلن شــمس الدين الكباشي، 
املتحدث باســم املجلس العســكري، أنه 
ســيحتفظ بالســلطة الســيادية فقــط، 
وأن املدنيني ســيتولون رئاسة الوزراء 

وكل الــوزارات احلكومية وكل الســلطة 
التنفيذية.

جاء ذلك بعد تســريبات كشــفت أن 
»املجلس الرئاســي« كان أبرز اخلالفات 
بني قــادة االحتجاجات والعســكر خالل 
اجتماعهم في وقت متأخر مساء أول من 
أمس، والذي متخض عن تشــكيل جلنة 
مشــتركة للدراســة والتوصية وحتديد 
اخلطوات املقبلــة، وتأجيل قادة احلراك 
االعالن عن اسماء أعضاء املجلس االنتقالي 

املدني.

أسامة أبو السعود 

أكد وزيــر العدل ووزيــر الدولة لشــؤون مجلس األمة 
املستشــار د. فهد العفاسي ان قانون مهنة احملاماة يحتاج 
الى املراجعة وتطوير بعض االحكام اخلاصة به، مضيفا انه 
يجري حاليا التنســيق مع جمعية احملامني إلعداد مشروع 
بقانون بهذا الشــأن ليرى النور قريبا. وقال العفاســي في 
تصريح للصحافيني عقب افتتاحه للمرحلة الثالثة من مركز 
احملامي خلدمات التقاضي التابع جلمعية احملامني:»لقد أخذنا 
باالقتراحات واملالحظات النيابية التي قدمت حول القانون 
وقدمت للجنة التشريعية البرملانية، وقطعنا شوطا كبيرا 
العتماده من قبل اللجنة وإدراجه على جدول اعمال مجلس 

األمة إلقراره«.

افتتح املرحلة الثالثة من مركز احملامي خلدمات التقاضي

»املالية« تنفي إعفاء موريتانيا من فوائد الديون

دراسة زيادة نسبة تكويت العقود النفطية.. ونتائج التنسيق بني سوق العمل 
واحتياجات القطاع اخلاص على املدى املنظور 

الوزير د. فهد العفاسي وعبد اللطيف السريع خالل 
)زين عالم(  جولة باملركز   

املطوطح لـ»األنباء«: 
ضبط 478 عاماًل مخالفًا 

في جليب الشيوخ 
خالل 13 جولة تفتيشية

التدقيق على رخص القيادة 
الصادرة بعد 2014 

واحتماالت سحبها واردة

بشرى شعبان

كشــف نائب املديــر العام 
لقطاع حماية العمالة عبداهلل 
املطوطــح أنه ضمن إجراءات 
ضبط سوق العمل واحلد من 
العمالة املخالفة قامت اللجنة 
املشتركة عبر مكتبها في منطقة 
جليب الشــيوخ بـــ ١3 جولة 
تفتيشية في املنطقة أسفرت 
عن ضبط ٤78 عامال مخالفا.

وقال في تصريح لـ»األنباء« 
إن العمالــة املخالفة منها ١٩8 
مسجلون على القطاع األهلي 
و١8 التحاق بعائل و٢٦٠ عمالة 
منزلية )خــدم( وعامل واحد 

زيارة وعامل غير محدد.

بدأت إدارات املرور في جميع 
محافظات الكويت التدقيق على 
كل رخص القيادة الصادرة عقب 
صدور القرار الوزاري الصادر 
عام ٢٠١٤ بشــأن اشــتراطات 
إصدارها. وذكــر مصدر أمني 
لـــ »األنباء« ان القرار املشــار 
إليه مت من خالله رفع ســقف 
راتب الوافد من ٤٠٠ الى ٦٠٠ 
دينــار، وقصر اســتصدارها 
على اجلامعيني بشــرط مرور 
عامني على دخولهم الى البالد. 
وأوضح املصدر ان التعليمات 
التي تلقتها إدارات املرور بهذا 
الشــأن تتضمــن التأكــد من 
انطباق الشروط، والبحث عن 
صاحب أي استثناء إذا وجد، 
مؤكدا ان التعليمات تضمنت 
أيضا سحب الرخص إذا تبني 
استخراجها بعد جتاوز القرار 

الوزاري. 

فريق»مذكرات بحار« في مركز جابر الثقافي..  شكراً من القلب

مرمي بندق 

علمــت »األنبــاء« أن وزارة املاليــة 
أبلغت ديوان اخلدمة املدنية بأنه متت 
أمس إحالة مبالغ املكافآت املمتازة إلى 
احلسابات الشخصية للعاملني في ديوان 

اخلدمة املدنية. 
هذا، واســتمزاجا مع قــرار مجلس 
الوزراء بزيادة نسبة العمالة الوطنية 
في القطاع اخلاص، علمت »األنباء« أن 
املقترح النيابي بزيادة نسبة التكويت 
في العقود النفطية يخضع للدراسة اآلن. 
وأكدت مصــادر حكومية مطلعة ان 
املقترحات التي تصب لتوفير فرص عمل 
للمواطنني تخضع للدراســة للوصول 
إلى النسبة التي حتقق املصلحة العامة، 
والتــي من شــأنها توفير فــرص عمل 
جديــدة. وذكرت املصــادر أن التحدي 

احلقيقي أمــام احلكومة اآلن هو إيجاد 
فرص عمل جديدة للمواطنني في القطاع 

اخلاص.  
وأوضحــت املصــادر ان اجلهــات 
املختصــة تواصل جهودهــا من خالل 
التنســيق مع اجلهــات املمثلة للقطاع 
اخلــاص واجلهات املختصــة بالتعليم 
والبعثات لتحقيق التناســق والتناغم 

بني التخصصات واالحتياجات. 
واستطردت قائلة: ان حتقيق نتائج 
ملموسة في هذا اجلانب لن يتم بني يوم 
وليلــة »فنحن بدأنا وســنحقق نتائج 

إيجابية على املدى املنظور«. 
ودعــت املصادر اجلميــع مبن فيهم 
أولياء األمور واإلعالم والهيئات التعليمية 
إلــى توعية الطلبة بالتخصصات التي 
مــازال يحتاجها ســوق العمل ســواء 

احلكومي أو اخلاص.
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