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»التشريعية« حتدد الفئات احملظور ممارستها احملاماة
سامح عبداحلفيظ 

قال رئيس اللجنة التشريعية 
ان  الشــطي  خالــد  النائــب 
اللجنة أجنزت فــي اجتماعها 
امس تعديــل صياغة املادة ١٢ 
من قانون مهنة احملاماة الذي 
مت إقــراره في مجلــس األمة. 
وأوضــح الشــطي أن املادة ١٢ 
حتدد الفئات التي حتظر عليها 
ممارسة احملاماة، ومتت إعادة 
صياغتهــا ليصبح نص املادة 
كالتالــي: »ال يجوز اجلمع بني 
مزاولة مهنة احملاماة واألعمال 
التالية: رئاســة مجلس األمة 
أو عضويته، رئاســة املجلس 
البلدي أو عضويته، التوظف 
 في احدى اجلهــات احلكومية
الهيئــات  أو   أواجلمعيــات 
أو البنوك أو الشركات أو لدى 
األفراد، ويستثنى من حكم البند 
3 احملامون املشــتغلون الذين 
يعملــون في مكاتــب احملامني 
املشــتغلني، وال يجوز ملوظف 
 احلكومــة الذي تــرك اخلدمة 
 أو اشتغل باحملاماة ان يترافع 
أو يتعاقد أو يقدم استشارات 
ضد اجلهة التي كان يعمل بها 
وذلك في خالل الـ 3 ســنوات 
التالية لتركه اخلدمة«.  وقال 

الشــطي إن هــذه الصياغــة 
النهائية سترسل من املجلس إلى 
احلكومة، مبينا أن »اللجنة لم 
تناقش أصل احلق في ممارسة 
احملاماة ألن املســألة حســمت 
بالتصويت في املجلس بغض 
النظر عن مدى دستورية هذه 
املادة«. وقال الشطي ان اللجنة 
ناقشــت ايضا مدى دستورية 
االســتجواب املقدم من النائب 
د.عبدالكرمي الكندري إلى سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك، موضحا أن اللجنة 
تدارست بعض األمور القانونية 
بهذا الشأن وستستكمل الدراسة 
القانونية بهذا الشأن األسبوع 

املقبل. 

اللجنة تدارست بعض األمور القانونية في استجواب عبدالكرمي الكندري لرئيس الوزراء وستستكمل عملها األسبوع املقبل
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إيران تهدد بالعودة 
 لظروف ما قبل

 »االتفاق النووي«

»الكويتية«: تشغيل رحالت إلى القصيم اعتباراً من أكتوبر املقبل

»البترول« جتدد لـ 3 قياديني لنهاية ٢٠٢٠

الكويت جتدد عقد توريد 1.4 مليون طن 
منتجات بترولية مع إثيوبيا

عواصم - وكاالت: صّعدت 
إيران ضغوطها على شركائها 
األوروبيني الذين يكابدون إلنقاذ 
االتفاق النــووي »احملتضر«. 
وهدد املتحدث باســم منظمة 
الطاقة الذرية اإليرانية بهروز 
كمالوندي أمس بإعادة البرنامج 
النووي اإليراني »ملا كانت عليه 
الظروف قبل ٤ أعوام« أي قبل 
توقيع االتفاق عام ٢٠١5. وأعلن 
جتاوز سقف التخصيب بنسبة 
3.67% والعمل على إعداد املواد 
املخصبة لوقود محطة الطاقة 

)النووية( بنسبة 5.٤%.
وتزامنــت التهديــدات مع 
اجتماع وزراء خارجية االحتاد 
األوروبي حملاولة إنقاذ االتفاق 
الذي »لم ميت بعد« لكن ظروف 
انقاذه ضئيلة بحســب وزير 
اخلارجية البريطاني جيرميي 

هانت.

 ذكــرت اخلطوط اجلويــة الكويتية في بيان أنها بصدد إنهاء كل اإلجراءات 
الالزمة لتشغيل خط القصيم في اململكة العربية السعودية اعتبارا من اجلدول 

الشتوي القادم في أواخر أكتوبر املقبل ومبعدل ثالث رحالت أسبوعيا.

أحمد مغربي

جددت مؤسســة البترول الكويتية لثالثــة قياديني نفطيني 
جتاوزت خدمتهم السن القانونية احملددة بـ 35 عاما في القطاع 
النفطي وذلك ملدة عام ونصف العام تنتهي مع نهاية ٢٠٢٠. وكان 
مجلس إدارة »البترول« أقر في اجتماعه األخير التجديد لكل من 
نائب العضو املنتدب في قطاع التسويق العاملي جمال اللوغاني، 
والرئيــس التنفيذي بالوكالة في الشــركة الكويتية للصناعات 
البتروليــة »كيبيك« حامت العوضي، ونائــب الرئيس التنفيذي 

لإلدارية واملالية في »كيبيك« محمود أبل.

أحمد مغربي

علمــت »األنباء« من مصادر نفطية مســؤولة ان مؤسســة 
البترول الكويتية جددت أمس عقد توريد منتجات بترولية مع 
إثيوبيــا بكمية ١.٤ مليون طن ســنويا. وقالت املصادر ان وفدا 
رفيع املستوى برئاسة وزير املالية اإلثيوبي أحمد شايدي قد عقد 
اجتماعــا مع وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء د.خالد الفاضل 
لبحث العالقات الثنائية واملشاريع املشتركة بني البلدين والتي 
تكللت بتجديد عقد توريد اجلاز أويل ووقود الطائرات الى شركة 
البتــرول اإلثيوبيــة. وأوضحت ان عقد منتج وقــود الطائرات 

سيغطي غالبية احتياجات جمهورية إثيوبيا.

محمد راتب 

كشف نائب املدير العام لقطاع الثروة 
السمكية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية مرزوق الهبي ان نسبة 
الزيادة املتوقعة في صيد الزبيدي لهذه 
السنة هي ٢٠% عن السنة املاضية والتي 

بلغت كمية املصيد فيها 36٠ طنا. 
وأشار إلى أن هذه النسبة املتوقعة 
تتواءم مع السياسة احلصيفة للقطاع في 

منع صيد الكوفه قبل عام وضبط فترة 
حظر صيد السمك الزبيدي بشكل صارم، 
الفتا إلى أنه ال تغيير في مواعيد صيده. 
وأضاف العازمي أن اجراءات القطاع 
فــي هذا اجلانب كانــت صحيحة، الفتا 
الــى ان الرؤيــة املبدئيــة لكميــة صيد 
الروبيان هذه الســنة تتمثل في وجود 

كميات وفيرة. 
كما ذكر ان هناك اشتراطات جديدة 
سيتم اإلعالن عنها في وقتها وستسهم 

فــي احلد من مخاطر اســتخدام الكوفه 
السلبي على البيئة البحرية.

هــذا وأعلنت الهيئة العامة لشــؤون 
الزراعة والثروة السمكية أن موسم صيد 
أسماك الزبيدي يبدأ اليوم الثالثاء في املياه 
اإلقليمية الكويتية وذلك بعد انتهاء فترة 
حظــر صيده ٤5 يوما. وقالت الهيئة إن 
السماح بصيد الزبيدي يأتي وفقا للقرار 
رقم 788 لسنة ٢٠١7 بشأن صيد أسماك 

الزبيدي في املياه اإلقليمية الكويتية.

أحمد صابر

في إشارة واضحة لهيمنة التطبيقات الذكية على »العالم 
االفتراضــي« وانعكاس ذلــك على احليــاة الواقعية، اجتاح 
سونامي »Face App« أو »حتدي العمر« خالل األيام املاضية 

منصــات التواصل االجتماعــي، جاذبا املاليني من 
مســتخدمي »السوشــيال ميديا« في شــتى أنحاء 
األرض، معتمدا على استخدام »الذكاء االصطناعي« 
في جعل الشخص شابا أو مسنا عن طريق تقنيات 
معينة لتغيير مالمح الوجه الى ما قد يبدو عليه في 

املستقبل. التطبيق -الذي مأل الدنيا وشغل الناس- يطوي 
ســنوات عمرك في ثوان معدودة، ويجعلك »شايب« بكبسة 
زر، ومع تباين أهداف مســتخدمي »Face App« بني التسلية 
أو الفضــول والرغبة في معرفة املجهــول، تظهر جليا قدرة 
التكنولوجيــا على اختــراق حاضرنا ومســتقبلنا والتحكم 
في رسم مالمحنا الشــخصية، ورمبا تصرفاتنا 
عقب عشرات السنني، باإلضافة الى متاهي الذات 
الشــخصية واخلصوصية مع الكل والهروب من 
الواقع إلى العالم االفتراضي، لتتغير حياتنا من 

»واقعية« إلى »مواقعية«.

ترامب يدعو »النائبات اليساريات« 
إلى طلب املغفرة منه ومن إسرائيل

عواصم - وكاالت: لــم يأبه الرئيس 
األميركي دونالد ترامب لوابل االنتقادات 
التي أثارتها تغريداته »العنصرية« ضد 
نائبات دميوقراطيات من اصول أجنبية 
أمس األول، وعاود الهجوم عليهن أمس، 
واصفا اياهن بأنهن من »اليسار املتشدد«.  
وبعد يوم من دعوتهن للعودة إلى بالدهن 
واملســاعدة »في إصالح األماكن املنهارة 
واملوبــوءة باجلرمية التــي جئن منها«، 
تســاءل ترامب عبر حســابه على تويتر 
أمــس »متى تطلــب نائبات من اليســار 
املتشدد املغفرة من بالدنا وشعب إسرائيل 

وحتى الرئيس لتصريحاتهن الفظيعة؟«.  
ورغم أنه لم يذكر أســماء محددة، إال أن 
هجومــه كان مركــزا على مــا يبدو على 
ألكساندريا أوساسيو كورتيز وأصولها 
مــن بورتوريكو، والنائبتني املســلمتني 
إلهان عمر املنحدرة من الصومال، ورشيدة 
طليب من ميشــيغان فلسطينية األصل.  
ولــم تقتصر االنتقــادات علــى خصوم 
ترامــب التقليديني مــن الدميوقراطيني، 
حيث اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي تغريداته، أنها »غير مقبولة 

على اإلطالق«.

5 نواب يقترحون قانونًا بزيادة املعاشات 
التقاعدية كل 3 سنوات بواقع 6٠ ديناراً

سلطان العبدان

قــدم كل مــن النــواب صــالح 
خورشــيد وخلف دميثيــر وعلي 
الدقباسي وفيصل الكندري وأحمد 
الفضــل اقتراحا بقانــون بتعديل 
أحكام قانون التأمينات االجتماعية 
وزيادة املعاشات التقاعدية. وجاء 
في االقتراح ما يلي: تزاد املعاشات 
التقاعدية كل ثالث سنوات اعتبارا 
مــن أول الشــهر التالــي لتاريــخ 
العمل بهــذا القانــون وذلك بواقع 
6٠ دينارا شهريا، ويعاد النظر كل 

خمس ســنوات من تاريــخ العمل 
بهذا القانون في مستوى املرتبات 
واملعاشــات التقاعديــة على ضوء 
زيادة نفقات املعيشــة، وذلك وفقا 
للقواعــد واألحــكام التــي يقررها 
مجلس الوزراء. وعلل النواب تقدمي 
اقتراحهــم ملا نشــهده مــن ارتفاع 
لألسعار وزيادة نسبة التضخم ما 
يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية 
على املتقاعدين، حيث إن كثيرا منهم 
يعتمد كليا على املعاش التقاعدي، 
خاصة الذيــن تقاعــدوا منذ فترة 
طويلة، فهــم األكثر تأثيرا بقضية 

غالء املعيشة وارتفاع األسعار، وإن 
الزيادة السنوية للمتقاعدين التي 
تطبق كل ثالث سنوات تعد بسيطة 
جدا، وال تواكب تكاليف املعيشــة 
والتضخــم الســنوي فــي الســلع 
واملنتجات واخلدمات بصفة عامة. 
ولذا، فقد جاء االقتراح بقانون 
ملعاجلة هذه املشكلة، حيث نهى على 
زيادة املعاشات التقاعدية بواقع 6٠ 
دينارا شهريا بدال من 3٠ دينارا مع 
إعادة النظر في زيادتها كل خمس 
سنوات وفقا للزيادة في املعدل العام 

لألسعار. 

08حوار

القطان لـ »األنباء«: تقدمي طلبات اللجان 
الطبية للعالج باخلارج »أون الين« قريباً

 جاٍر العمل على تفعيل الربط اآللي بني إدارة العالج باخلارج 
واملكاتب الصحية قريبًا.. و»امللف اإللكتروني« في اإلدارة خالل أشهر

 هناك تنسيق مع سفارات الدول التي نبتعث لها املرضى للعالج 
باخلارج لتسهيل استخراج ڤيز السفر العالجية للمرضى ومرافقيهم

مدير »العالج باخلارج« يكشف عن خطة الستقبال املراجعني للتسهيل على املرضى

22اقتصاد

صالح العوضي        )زين عالم(

أسامة العتيبي     )محمد هاشم(

العتيبي: إعادة طرح »القرية التراثية« 
كمشاريع شبابية خالل الفترة املقبلة

 ضرورة وجود آلية جديدة لتأهيل 
مقاولي املشروعات التنموية

 بروتوكول تعاون بني املجلس ووزارة 
املالية حول أمالك الدولة

فرض الرسوم على الشاحنات املستخدمة 
جلسر جابر اليوم:  الدفع بـ »الكي نت« 

أو البطاقات املسبقة.. و»الكاش« مرفوض

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

13لقاء

الرئيس التنفيذي لشركة املستقبل 
لالتصاالت صالح العوضي في حوار مع »األنباء«: 

سنطلق منصة إلكترونية لبيع املنتجات قريباً

 قطاع االتصاالت ال يعد جاذبًا 
لالستثمارات اخلارجية وال نحتاج إلى مشغل 

رابع في السوق الكويتي
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٢٠ % زيادة متوقعة في مصيد الزبيدي هذا العام
الهبي لـ »األنباء«: ال تغيير في مواعيد الصيد


