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    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

»تنفيذية« القوانني أولوية أمام مجلس الوزراء
مرمي بندق 

علمت »األنباء« أن احلكومة 
ستلقي بيانا في جلسة اعتماد 
ميزانية الدولة يتضمن معاجلة 
القضايــا التي طرحــت أثناء 
اجتماعها مع جلنة امليزانيات 
البرملانية بحضور سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ جابر 
املبــارك، والــذي حضره عدد 
من الــوزراء، وبصفة خاصة 
مــا مت إجنــازه علــى صعيد 
تسوية حساب العهد في أغلب 
الوزارات. وكشفت املصادر أن 
احلكومــة جنحت في حلحلة 
هذا امللف بجهود املتخصصني 
الذين أرسلتهم إلى الوزارات، 
حيث عقدوا اجتماعات مكثفة 
مع املســؤولني عن القطاعات 
املالية وتوصلوا إلى تسويات 

قانونية مللف العهد. 
وثمنــت املصــادر جهود 
جلنة امليزانيات التي أثمرت 
املوافقة على اعتماد امليزانيات 
اإلضافية التي شكلت محور 
االرتــكاز فــي معاجلــة ملف 

العهد. 
هذا، وكشفت مصادر أخرى 
أن إجناز اللوائــح التنفيذية 
للقوانني ميثل أولوية ملجلس 
الوزراء، موضحة أن مسؤولية 
بلورة هذه اللوائح يقع بعضها 
علــى اجلهة املنوط بها تنفيذ 
القانون، وليس على مجلس 
الوزراء.  واستدركت قائلة: من 
جانبنا ســنعمل على تسريع 
اخلطــوات املطلوبــة لتمكني 
اجلهة من إصدار الالئحة والتي 
منها على سبيل املثال تشكيل 
مجلــس إدارة هيئــة مكافحة 

املنشطات.
ومــن األهميــة التوضيح 
أن املهلــة القانونيــة إلصدار 
الالئحــة تنتهي خالل شــهر، 
وتقع مسؤولية إصدارها على 
اقتراح يقدم من مجلس إدارة 
هيئة مكافحة املنشطات الذي 

لم يشكل حتى اآلن.

احلكومة جنحت في تسوية أغلب التراكمات في الوزارات.. بالتعاون مع »امليزانيات« بإقرار االعتمادات اإلضافية

صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني  

أمير قطر في الكويت 
اليوم األحد

يصــل إلــى البــالد اليوم 
األحد، صاحب السمو الشيخ 
متيم بن حمــد آل ثاني أمير 
دولة قطر الشــقيقة والوفد 
املرافــق لســموه فــي زيارة 
أخوية يقدم فيها التهاني إلى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، مبناسبة شهر 

رمضان املبارك.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد واملستشار يوسف املطاوعة 

)قاسم باشا( رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن يتسلم كأس الفريق الفائز من سمو الشيخ جابر املبارك   

األمير أقام مأدبة إفطار على شرف رئيس وأعضاء املجلس األعلى للقضاء 

النواب للحكومة: غلبناكم
»حقوق اإلنسان« تبحث اليوم اجلوازات املزورة لـ »البدون«

»التربية«: 6 دوريات تؤمّن نقل أسئلة امتحانات الثاني عشر

»األشغال« تعيد خطتها إلصالح الطرق 
بتكلفة 400 مليون دينار

القوات األميركية تعيد انتشارها  في اخلليج 
وحتذيرات للطيران.. وطهران: »ال حرب«

فرج ناصر

كشــف مصدر مسؤول بوزارة األشغال أن 
الوزارة بصدد إعادة خطتها بخصوص إصالح 
الطرق املتضررة بالكويت، وذلك بسبب األخطاء 
الفنية التي حدثــت باملرحلة األولية من عدم 
إصالح الطــرق وفقا للبرنامج الزمني وكذلك 

املشكلة القائمة مع مقاول الدائري السادس.
وقال ان الوزارة بصدد االتفاق مع شركات 
محلية على اعتماد املادة التي سيتم بها فرش 

الطرق لتفادي مشكلة تطاير احلصى مستقبال 
خاصــة في فتــرة الشــتاء املقبلــة، مؤكدا ان 
أمام الوزارة عدة عروض من شــركات محلية 
لالستفادة من هذه املادة اجلديدة. وأشار إلى أن 
الوزارة ستخاطب اجلهاز املركزي للمناقصات 
بتأهيل شركات جديدة لتقدمي عطاءاتها لتنفيذ 
وإصالح الطرق املتضررة. وقال إن إصالح هذه 
الطرق ســيكلف الوزارة حوالــي ٤٠٠ مليون 
دينار، وذلك بالتنسيق مع وزارة املالية وديوان 

احملاسبة.
عواصم - أسامة دياب ووكاالت

أكد السفير اإليراني لدى البالد محمد إيراني 
ان بالده لم ولن تكون بصدد احلرب. لكنه أكد 
أنه في حال تعرضها ألي اعتداء فهي ستجند 
كل طاقاتهــا للدفاع عن شــعبها وأراضيها. 
وحذر في تصريحات لـ »األنباء« أنه في حال 
نشوب حرب »لن يكون أي طرف في مأمن«. 
تصريحات إيراني واكبها تأكيد وزير اخلارجية 
محمــد جواد ظريف، الذي قال إن احلرب لن 
تندلع في املنطقة ألن طهران ال تريد الصراع، 
وقال: »ال متلــك أي دولة وهما بأن بإمكانها 
مواجهــة إيران«. لكن وســائل إعالم عربية 
وغربية أفادت بأن السعودية ودول خليجية 
وافقت على طلب من واشنطن إلعادة انتشار 
القوات العســكرية األميركيــة، لردع إيران. 

تزامن ذلك مع إصدار إدارة الطيران االحتادية 
األميركية حتذيرا للخطوط اجلوية تنصح 
فيه بتوخي احلذر أثناء حتليق الطائرات فوق 
مياه اخلليج وخليج عمان، بسبب »تزايد في 
األنشطة العسكرية والتوترات السياسية«. 
وفي هذه األثناء، حتدثــت تقارير أميركية، 
عن خالفات في إدارة الرئيس دونالد ترامب 
بني مستشاره جون بولتون ووزير خارجيته 
اللذين يضغطان التخاذ موقف متشدد حيال 
إيران، وآخرين فــي اإلدارة يعارضون ذلك، 
ما دفع الرئيس األميركي دونالد ترامب الى 
إصدار نفي شديد اللهجة، في حني نقل عنه 
مسؤولون أنه أبلغ مستشاريه ومنهم القائم 
بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان بأنه ال 

يريد الدخول في حرب مع إيران.

رشيد الفعم

تناقش جلنة حقوق اإلنسان البرملانية 
اليــوم األحد قضيــة اجلــوازات املزورة 
اخلاصة بفئة املقيمني في البالد بصورة 
غير قانونيــة »البدون« باعتبارها جلنة 
حتقيــق. مصــدر نيابي مــن اللجنة قال 
لـــ »األنباء« إنه ســيتم بحــث املوضوع 
على شــقني، األول من خالل االجتماع مع 
اجلهــات املعنية وأبرزها اجلهاز املركزي 
ثــم وزارة الداخلية، باإلضافة إلى جهات 

أخرى. وأضاف: ستتم مناقشة املوضوع 
داخل اللجنة نفســها واستعراض اآلراء 
النيابية حول املوضوع باإلضافة إلى بحث 
نتائج التحقيقات واملعلومات الواردة حول 
القضية مع عدم إغفال الشق اإلنساني مع 
احلــرص على إيجاد حل ينهي املشــكلة 
ويساعد اجلهات الرســمية على إنهائها. 
وزاد بقولــه: إن النــواب حريصون على 
إيجاد مخرج لهذه القضية والوصول إلى 
نقطة التقاء مشتركة مع احلكومة حتفظ 
حقوق الناس وتراعي متطلبات حياتهم.

عبدالعزيز الفضلي

وســط اســتعدادات مكثفة قامت بها وزارة 
التربية بالتعاون مع اإلدارات واملناطق التعليمية 
ووزارة الداخلية، يتوجه 3838٤ طالبا وطالبة 
من الصف الثاني عشر بقسميه العلمي واألدبي 
صباح اليــوم األحد إلى جلان اختبارات نهاية 
العام لتأدية امتحاناتهم، حيث يبدأ طلبة القسم 

العلمي باختبار مادة الرياضيات، بينما يؤدي 
طلبة األدبي امتحان اللغة الفرنسية. وكشفت 
مصادر تربوية مطلعة لـ»األنباء« أن نقل صناديق 
االختبارات سيتم في الساعة اخلامسة والنصف 
فجرا من املطبعة السرية إلى املناطق التعليمية 
مع تأمني كامل، وذلك بالتنســيق مع الداخلية 
التــي قامت بتوفير 6 دوريات أمنية ســترافق 

سيارات االختبارات. 

السفير اإليراني: في حال نشوب الصراع لن يكون أي طرف مبأمن
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ة خاصة عندي.. وعالقات  الكويت وشعبها لهم معَزّ
األخوة ممتدة مع الكثيرين من أهلها.. وأنا على 

تواصل مع الشيخ صباح.. والكويت اليوم لها دور 
فّعال ومتوازن في العالم العربي واخلليج

أبلغت بالغزو فجر 2 أغسطس.. وكانت صدمة.. 
وكان عندي الشيخ زايد وعاد إلى أبوظبي بطائرة 
الرئاسة املصرية.. تخوفًا من ضرب صدام لطائرته

قلت للشيخ جابر إن صدام أبلغني أنه ال ينوي 
االعتداء عسكريًا.. لكن الزم الكويت تاخد 

احتياطاتها..  وأنا على استعداد أبعت أي مساعدات 
دفاعية تطلبها

بعد موافقة مجلس الشعب أرسلت قوات مصرية 
للسعودية ضمن قوات التحالف لتحرير الكويت.. 

وأرسلت لواء صاعقة للشيخ زايد حلماية آبار 
البترول كما طلب مني

الرئيس املصري األسبق حسني مبارك لفجر السعيد:
غداً في »األنباء«  في حوار هو األول من نوعه 


