
أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهلل
في العام
1976

www.alanba .com .kw

28كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة صفحة100 فلس

الثالثاء
   Tuesday June 4, 2019 - Issue No.15552غرة شوال ١٤٤٠ املوافق ٤ يونيو ٢٠١٩

غير مخصص للبيع

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ترامب.. استقبال ملكي 
في »باكنغهام« وتالسن 

مع عمدة لندن
لنــدن - وكاالت: حظــي 
الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامب باســتقبال ملكي في 
مســتهل زيارة الدولة التي 
يقوم بها إلى بريطانيا، حيث 
استقبل مع زوجته ميالنيا، 
مــن قبــل امللكــة اليزابيث 
الثانية وولــي العهد األمير 
تشــالز في قصــر باكنغهام 
وسط مظاهر حفاوة رسمية 
رفيعة. غير ان ترامب الذي 
أعرب عن تطلعه ألن يكون 
»صديقــا رائعــا للمملكــة 
املتحــدة«، اســتهل زيارته 
بتوجيه انتقادات حادة الى 
عمدة لندن املســلم صديق 
خان، واصفا إياه بأنه »فاشل 
متامــا«، وذلك علــى خلفية 
دعــوة خان إلــى عدم فرش 
»السجادة احلمراء« للرئيس 

االميركي.
وفي املقابل، وصف خان 
هجوم ترامب بأنه »إهانات 
صبيانية«، محــذرا من أنه 
ميثل »أبشــع منوذج خلطر 
اليمني املتطرف املتنامي حول 

العالم«. 
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استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت

العيد اليوم.. كل عام وأنتم بخير.. 
و»األنباء« تواصل الصدور

مع إعالن هيئة الرؤية الشرعية أمس 
ثبــوت رؤية هالل شــوال يكــون اليوم 
الثالثاء هو أول أيام عيد الفطر السعيد، 
وبهذه املناســبة تتقدم »األنباء« بأسمى 
آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد، ورئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن، وسمو رئيس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك، وإلى الشعب 
الكويتي الكرمي واإلخوة املقيمني، داعية 
اهلل أن يعيد مثل هذه املناسبة على الكويت 
باخلير واليمن والبركات. هذا، وتواصل 
»األنباء« الصدور كاملعتاد طوال أيام العيد، 

كل عام وأنتم بخير.

مصليات العيد في مختلف احملافظات ص٤صالة العيد: ٥:٠٣ ص

إجراءات استثنائية إلجناز املشروعات املتعثرة 

اعتماد بدل موظفي مطار الكويت قريباً
فرج ناصر

أكد مصدر مســؤول باإلدارة العامــة للطيران املدني أن 
اإلدارة العامــة للطيران املدني وافقــت على اقتراح مجلس 
الــوزراء باعتمــاد البدل املوحــد )بدل موظفــي مطار دولة 
الكويــت( والذي يشــمل جميع العاملني فــي مطار الكويت 
الدولي والبالغ عددهم ٢٠٠٠ موظف هم إجمالي العاملني بهذا 
املرفق. وأضــاف أن ادارة الطيران واإلدارة العامة للطيران 
املدنــي ومجلس الــوزراء بانتظار مجلس اخلدمــة املدنية 
العتمــاده بشــكل نهائي خــالل األيام القادمة بعد دراســته 
القانونية واالستحقاقية والبنود اخلاصة به. وقال إن دوام 
الفترة الصباحية سيكون البدل اخلاص بهم ٢5٠ دينارا فيما 

سيكون بدل الدرجة الرابعة ٤5٠ دينارا.

مرمي بندق 

اســتعدت احلكومــة مبكرا 
جللسات مجلس األمة املخصصة 
إلقرار ميزانيات اجلهات امللحقة 
واملستقلة وميزانية الدولة التي 
تبدأ عقب عطلة عيد الفطر وسط 
تفاهم وتنسيق كاملني مع األغلبية 
النيابية.  وجهزت احلكومة بيان 
احلالة املالية للدولة الذي ستلقيه 
في جلســة ســرية مع إجنازات 
 الــوزارات وتصــورات معاجلة 
امليزانيــات  مالحظــات جلنــة 
البرملانية. هذا، وكشفت مصادر 
مطلعة فــي تصريحات خاصة 
لـ»األنبــاء« عــن أنه ال شــروط 
مسبقة مطروحة إلقرار ميزانية 
الدولــة. وشــددت املصادر على 
وجود توافق كامل مع األغلبية 
النيابيــة على متريــر ميزانية 
الدولة وفــض دور االنعقاد في 
املوعــد املقــرر.  وحــول رفض 

توصيات جلنة التحقيق البرملانية في تظلمات »الفتوى« محل تقدير وأي متظلم وقع عليه ظلم سيتم قبوله .. و٣ معاجلات موضوعية لرفض 6 ميزانيات

حمد العميري وفهد املخيزمي خالل اجلمعية العمومية 
لشركة االستثمارات الوطنية          )محمد هاشم(

»االستثمارات«: توجه نحو االستثمار بالعقار اخلارجي 
23في أميركا وبريطانيا.. والعمومية تقر توزيع 8% نقداً

»احلسابات« ترفض ميزانيات 6 جهات
ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ  

 رشيد الفعم 
 سلطان العبدان  -  بدر السهيل

قــدم النائب محمــد هايف 
اقتراحا بقانون بشــأن إنشاء 
وإدارة املساجد األميرية بحيث 
تنشأ ٩ مساجد جامعة تسمى 
»املســاجد األميريــة« في مدة 

أقصاهــا 5 ســنوات من تاريخ 
سريان القانون على أن يطلق 
على املســاجد األميرية أسماء 
الكويت  أصحاب السمو حكام 
بــدءا من عهــد الشــيخ مبارك 
الكبير والعهود الالحقة وصوال 
إلى عهد صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
من جانب آخر، قدم النائب 

ماجــد املطيــري اقتراحا لعمل 
تطبيق يحمل اســم »ســهالة« 
يسهل على ذوي اإلعاقة تقدمي 
 PDF األوراق للهيئة على شكل
عــن طريــق التطبيــق للهيئة 
وبعد التحقيق ترســل رسالة 
تفيد بتسلم األوراق ورقم خاص 
بتتبــع املعاملــة، وبعدها يتم 
إرسال رسالة مبوعد املراجعة، 

وذلك لتخفيــف الزحمة ومنع 
ضياع األوراق وإراحة املعاقني 
وذويهــم. وأمس كشــف مقرر 
جلنــة امليزانيــات البرملانيــة 
النائب رياض العدســاني عن 
رفض اللجنة مليزانية 6 جهات 
لعــدم تقيدهــا بقواعــد ونظم 

امليزانيات. 

هايف إلنشاء 9 مساجد جامعة تسمى »املساجد األميرية«.. واملطيري يقترح »سهالة« إلجناز معامالت املعاقني
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ملشاهدة الڤيديو

مجلس الوزراء يجدد ٤ سنوات
للعبداهلل والفوزان وبوشهري

م. محمد بوشهري الشيخ يوسف العبداهلل يوسف الفوزان

جلنــة امليزانيــات 6 ميزانيات، 
قالت مصــادر برملانيــة: عمليا 
وواقعيا، من الصعب للمجلس 
لــن  امليزانيــات، ألنــه  رفــض 
يفض دور االنعقاد ولن يتمتع 
البرملانيــة  املجلــس باإلجــازة 
ما لم يعتمــد امليزانية، وجلنة 
امليزانيات سبق أن رفضت بعض 
امليزانيات، لكــن املجلس دائما 
يصوت على املوافقة. وأضافت 
املصــادر: أمــا فــي حــال رفض 
امليزانيات فستســتمر  املجلس 
اجللســات حلني قيام احلكومة 
بتعديل امليزانيــة أو التفاوض 
مــع املجلس إلقرارهــا.  وزادت 
املصادر قائلة: قد تكون أسباب 
 الرفض ملمارسات خاطئة تراكمية
أو إجرائيــة، وليــس باألرقــام 
الواردة في امليزانية، وتصريح 
النائب رياض العدساني واضح، 
فهــو متحفــظ على ممارســات 
احلكومة في تنفيــذ امليزانيات 

وليس األرقام املعروضة. وعلى 
صعيــد متصل، أكــدت مصادر 
مطلعة أخرى أن احلكومة قدمت 
كل البيانات والتسهيالت للجنة 
التحقيق البرملانية املشكلة لبحث 

تظلمات »الفتوى والتشريع«.
وقالت املصادر إن توصيات 
وجلنــة  البرملانيــة  اللجنــة 
التظلمات حول نتائج القبول في 
إدارة الفتوى والتشريع ستكون 
محل قبول وتقدير. وأضافت: لن 
نتوانى في إصالح أي أمور إدارية 
وأي متظلم وقع عليه ظلم سيتم 
قبوله وتعيينه في إدارة الفتوى 
والتشريع. هذا، وبينت املصادر 
أن العديــد من اإلجراءات أخذت 
طريقها للتطبيق لتسريع إجناز 
املشــروعات املتعثرة. وأشارت 
املصــادر إلــى أنــه مت تشــديد 
اإلجراءات الرقابية على الشركات 
التي لديها مشاريع متعثرة، إلى 
جانب تطبيق اجلزاءات الواردة 

في قانــون املناقصــات العامة. 
وذكرت انه متت مخاطبة جهاز 
املركزيــة بأســماء  املناقصــات 
الشــركات التي ســجلت عليها 
مشــاريع متعثــرة والشــركات 
التي لم تنفذ مشــاريعها حسب 
اجلــدول الزمنــي، حلرمان كل 
شركة متعثرة في تنفيذ املشروع 
أو لــم تنفــذه حســب اجلدول 
الزمني املتفق عليه من الدخول 
في مناقصة جديدة حتى إجراء 
اإلصالحــات املطلوبــة كخطوة 
رئيسية النطالق وتسريع عجلة 
تنفيذ املشروعات. ومن األهمية 
اإلشــارة إلــى أن النظــم التي 
تطبق مع الشــركات املتعثرة 
غير التي طبقت مع ١١ شــركة 
والتي ثبت تقصيرها في أداء 
مسؤولياتها وفاقمت تداعيات 
أزمة األمطار، حيث مت إيقافها 
بني سنة و٤ سنوات من الدخول 

في مناقصات الدولة.
سمو الشــيخ جابر املبارك والوزير أنس الصالح وعبداللطيف الروضان في 

طريقهم إلى جلسة مجلس الوزراء أمس

دارين العلي - فرج ناصر

وافق مجلس الوزراء خالل جلسته األسبوعية 
علــى التجديد لكل من مدير عــام الطيران املدني 
 يوســف الفــوزان ومدير عــام مؤسســة املوانئ 
 الشيخ يوسف العبداهلل ووكيل وزارة الكهرباء واملاء 

م.محمد بوشهري ملدة ٤ سنوات.

السودان: العسكر واملعارضة وجهًا لوجه.. فض االعتصام 
وأكثر من 12٠ قتيالً وجريحاً وعصيان شامل

عواصــم - وكاالت: بلغــت 
األزمة السودانية نقطة الالعودة 
ودخل املجلس العسكري احلاكم 
فــي مواجهة مباشــرة مع قوى 
املعارضــة واألحــزاب الوطنية 
بعــد فــض اعتصــام اخلرطوم 

أكثــر مــن   بالقــوة وســقوط 
١3 قتيــال و١١6 جريحــا. وقــرر 
حتالــف »قــوى إعــالن احلرية 
والتغييــر« القيــام بإجــراءات 
تصعيدية بدأها بوقف التفاوض 
رسميا باعتبار أن هذا املجلس »لم 

يعد أهال للتفاوض مع الشــعب 
السوداني«، وتعهد بتقدمي قادته 
للمحاكمة، وأعلن بدء اإلضراب 
الشامل والعصيان املدني املفتوح. 
وفي املقابل، نفى املتحدث باسم 
املجلس شــمس الدين كباشي، 

محاولة فض االعتصام بالقوة، 
وقال إن الهجوم استهدف منطقة 
كولومبيا احملاذية له. وترددت 
أصداء فض االعتصام في باقي 

املدن واملناطق السودانية.
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