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غير مخصص للبيع

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

مجلس الوزراء: قسائم االستزراع السمكي 30 اجلاري
مرمي بندق

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة 
لـــ »األنباء« عن أن مجلس الوزراء كلف الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بسرعة 
استكمال اإلجراءات الالزمة لتوزيع املواقع املناسبة 
لالستزراع السمكي والروبيان. وقالت املصادر 
إن املجلس حدد توزيع املواقع على مستحقيها 
 متهيدا لبدء النشــاط فيها، وذلك مبوعد أقصاه

3٠ اجلاري. وذكرت »األنباء« في ٢3 يوليو املاضي 
أن التوزيعات ستتم للمستحقني وفق ضوابط 
وبالقرعة العلنية. هذا، وتتسارع اآللية احلكومية 
العداد مشاريع القوانني التي ترغب السلطتان 
في إعطائها األولوية بدور االنعقاد الرابع الذي 
يستأنف نشاطه أكتوبر املقبل. وقالت مصادر 
مطلعة فــي تصريحات خاصة لـ »األنباء«: من 
هذه القوانني قانون حظر تعارض املصالح الذي 
ميثل واحدا من املتطلبات األساسية الضرورية 
الستكمال املنظومة التشريعية في قضايا مكافحة 
كل أشــكال وأنواع وطرق الفســاد. وأوضحت 
املصادر أنه يتم العمل اآلن بني اجلهات القانونية 
املختصة لسرعة العمل والتنسيق لصدور قانون 
جديــد ينظم موضوع حظر تعــارض املصالح 
يكــون متوافقا مع نصوص ومبادئ الدســتور 
ومنسجما مع نصوص القوانني األخرى ومكمال 
للتشــريعات احلالية. وأضافت املصادر: نعمل 
على أن يأتي القانون مراعيا جتنب املالحظات 
والثغــرات والعوار الــذي أدى إلى صدور حكم 
 احملكمة الدستورية بإسقاط القانون القدمي رقم 

١3 لسنة ٢٠١8 والئحته التنفيذية.

كلّف »هيئة الزراعة« بتوزيع املواقع املناسبة في هذا التاريخ كحد أقصى.. وقانون جديد حلظر تعارض املصالح على وجه السرعة

الرويعي يطالب احلكومة 
بإصدار الالئحة التنفيذية 
لـ »اجلامعات احلكومية«

رشيد الفعم

طالب رئيس اللجنة التعليمية البرملانية 
النائب د.عودة الرويعــي احلكومة بضرورة 
اإلسراع في اصدار الالئحة التنفيذية لقانون 
اجلامعات احلكومية. وقال الرويعي في تصريح 
لـ »األنباء« إنه على وزارة التربية عدم تأخير 
الالئحة واملضي قدما في إصدارها كون القانون 
يوفر فرصا وظيفيــة أكبر للعمالة الوطنية، 
باإلضافة إلى أنه سيسهم إلى حد كبير في حل 
قضية الشعب الدراسية. وزاد بقوله: إن قانون 
اجلامعات احلكومية سيســهم أيضا في تعدد 
اجلامعات، ما يفتح اخليارات أمام الطلبة، كما 
أنه سيسهم في تطوير البحث العلمي وأمور 
أخرى مهمة تتعلق باجلانب التعليمي بعضها 
فنــي واآلخر علمي وإداري. واختتم الرويعي 
حديثه بالقول: إن هذه القضية في غاية األهمية 

ويجب على اجلانب احلكومي عدم إهمالها.

د.عودة الرويعي

اقتصاديون لـ »األنباء«: أزمة 2008 لن تتكرر.. والكويت محّصنة
طارق عرابي - رباب اجلوهري - باهي أحمد

استبعد خبراء اقتصاد في لقاءات متفرقة 
مــع »األنباء« حدوث ركــود اقتصادي في 
الفتــرة املقبلة شــبيه بأزمــة ٢٠٠8. وفي 
هذا اإلطــار، قال أســتاذ التمويل بجامعة 
الكويت د.ســعود الثاقب ان لدى الكويت 
مؤشرات جيدة من بينها ترقية البورصة 
وهي أمــور ميكن أن تغطي على التقلبات 
العاملية احلالية. بدوره، رأى احمللل املالي 
أحمد القمر انه ال يوجد سبب محدد حلدوث 
انهيار كالــذي وقع في ٢٠٠8، الفتا إلى أن 
االقتصاد العاملي قد يشهد ركودا في العامني 
املقبلــني، أما ما يتعلق بالكويت فإلى اآلن 
ما زالــت البــالد تعطي عوائــد أكبر على 
السندات طويلة األجل بعكس »الفيدرالي«. 
من جانبه، قال اخلبير االقتصادي بدر الراشد 
إن تراجع اســتثمارات الشــركات وتباطؤ 
إنفاق املستهلكني العامليني، واستمرار األزمة 
التجارية بني أميركا والصني من شأنها إقحام 
االقتصاد العاملي في دائرة الركود. وحول 
توقعات أسعار النفط للمرحلة املقبلة، قال 
اخلبير النفطي كامل احلرمي إن األســعار 
لن تشهد هبوطا حادا، متوقعا أن يتأرجح 

سعر البرميل بني 55 و6٠ دوالرا.
التفاصيل ص 20

التفاصيل ص 16التفاصيل ص 18

استدعاء دفعة جديدة لـ »اخلدمة العسكرية«

ظريف وصل الكويت ويلتقي املسؤولني اليوم
وصل إلى البالد مساء أمس وزير اخلارجية 
اإليراني محمد جواد ظريف على رأس وفد يضم 
الناطق الرسمي باسم وزارة اخلارجية اإليرانية 
عباس املوســوي ومدير عام إدارة اخلليج في 
اخلارجية السفير علي رضا عنايتي وعددا آخر 

من املســؤولني. ومن املقــرر أن يلتقي ظريف 
)اليوم( عددا من املســؤولني على رأسهم نائب 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد لبحث عدد من القضايا على رأسها الوضع 

اإلقليمي املتوتر وحماية املالحة في اخلليج.

»األشغال«: جلنة مختصة لفحص آلية الوظائف اإلشرافية

»القوى العاملة« تتجه حلصر التحويل لعدد من القطاعات

أصدر النائب  األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد قرارا 
 وزاريا بشأن استدعاء املكلفني ممن أمتوا سن 
الـــ ١8. بتاريخ ١٠ مايــو ٢٠١7 حتى تاريخ 3١ 
مارس ٢٠١8 إلمتام اإلجراءات الالزمة لاللتحاق 

باخلدمــة العاملة ما لم يكن قــد أدى اخلدمة 
العاملة او أجل أو أعفي منها وفقا للقانون. 

ونصت املادة الثانية على ان يكون إحلاق 
الدفعة ٤8 باخلدمة العاملة بتاريخ 7 ديسمبر 

.٢٠١٩

فرج ناصر 

كشــف مصدر مسؤول في وزارة األشغال أن 
الوزارة بصدد تشكيل جلنة مختصة باإلشراف 
على آلية عمــل الوظائف اإلشــرافية واملقابالت 
واالختبــارات اخلاصة بها. وأضــاف أن اللجنة 
ســتحدد الشــروط واللوائح اخلاصــة العتماد 

مســتحقي الوظائــف اإلشــرافية بالــوزارة من 
»اختبارات حتريرية ومقابالت شخصية ملن لهم 
األولوية في ذلك من العاملني بالوزارة«. وكشف 
أن هذه اللجنة سيتم تشكيلها من أعضاء بقيادات 
الوزارة، وســتقوم بفحص الكشوفات اخلاصة 
باملوظفني الراغبني في احلصول على هذه الوظائف 

اإلشرافية لألماكن الشاغرة بجميع القطاعات.

بشرى شعبان

كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة 
للقوى العاملــة عن اجتماع مرتقب ملجلس 
إدارة الهيئــة. وعلمت »األنباء« من مصادر 
خاصــة أن من أبــرز القــرارات التي جتري 

دراستها إضافة حظر التحويل على عدد من 
األنشــطة الفنية وحصر التحويل لعمالتها 
داخل النشــاط فقط. وأضافــت املصادر ان 
القرارات ستشــمل أيضا إلزام عدد من املهن 
الفنية بإجراء اختبار الكفاءة قبل الســماح 

لها بالعمل في القطاعات.

إحلاق الدفعة 48 في 7 ديسمبر املقبل

السودان يعبر بـ »فرح« نحو احلكم املدني

عواصم - وكاالت: أنهى الســودانيون أمس 8 أشــهر من 
االضطرابــات، وفتحوا الباب أمــام االنتقال التاريخي للحكم 
املدنــي بعد أن وقع املجلس العســكري واملعارضة »الوثيقة 
الدستورية« النهائية، بحضور إقليمي ودولي واسع. مراسم 
االحتفال حملت اســم »فرح السودان«، ووقع خاللها كل من 
نائب رئيس املجلس العســكري محمد حمدان دقلو املعروف 
بـ »حميدتي«، وممثل حتالف »إعالن قوى احلرية والتغيير« 
املعارضة، أحمد الربيع، الوثيقة الدستورية واإلعالن السياسي 
للفترة االنتقالية، ليبدأ تنفيذ اخلريطة الزمنية لها، باإلعالن 

اليوم عن تشكيلة مجلس احلكم االنتقالي اجلديد »السيادي«، 
وتعيــني رئيس الــوزراء يوم الثالثاء املقبل، حيث رشــحت 
املعارضة للمنصب املسؤول السابق في األمم املتحدة عبداهلل 
حمــدوك، وتشــكيل احلكومة يوم ٢8 اجلــاري. وعلى الرغم 
من أن الطريق إلى الدميوقراطية ال يزال شائكًا، والعديد من 
الســودانيني يشــككون في قدرة املؤسسات على كبح جماح 
القوى العسكرية، فقد خيمت األجواء االحتفالية على البالد. 
وتقاطــر اآلالف من املواطنني من جميع أنحاء الســودان الى 

اخلرطوم للمناسبة.

العسكر واملعارضة يوّقعان الوثيقة الدستورية واملجلس السيادي يُعلن اليوم

ممثل املعارضة أحمد ربيع ورئيس املجلس العسكري عبدالفتاح البرهان يرفعان شارة النصر و»الوثيقة الدستورية« بحضور 
محمد دقلو »حميدتي« ورئيس وزراء اثيوبيا آبي أحمد                    )أ.ف.پ(

الهند تصّعد »نوويًا« 
ر  وباكستان ُتذِّ

من »املغامرة«
عواصم - وكاالت: دخلت 
األزمة بني اجلارتني النوويتني 
اللتني تتنازعان إقليم كشمير 
مرحلــة خطيرة مــن التوتر، 
حيــث حذر وزيــر اخلارجية 
الباكســتاني شــاه محمــود 
 قرشــي، مــن أن بالده ســترد 
بـ »حزم« على أي »عمل مغامر« 
قد تقدم عليه الهند، وذلك بعدما 
أحملت األخيرة إلى أنها تدرس 
التخلي عن عقيدة »عدم اللجوء 
أوال للنــووي«. وقــال وزيــر 
دفاع الهند راجناث سينغ، إن 
حكومته ملتزمة »بجعل الهند 
قوة نووية وهي التزال ملتزمة 
بشدة بعقيدة »عدم اللجوء إلى 
السالح النووي«، لكنه حذر من 
أن »ما سيحصل في املستقبل 
يتوقف على الظروف«. مبوازاة 
ذلك، تبادل اجلانبان إطالق نار 
»كثيف« عبــر احلدود بينهما 
بعد ســاعات من عقد مجلس 
األمن أول جلســة بخصوص 
كشــمير أمــس، رغــم إعــالن 
نيودلهي »رفع القيود عن معظم 

املناطق باإلقليم«. 

ملشاهدة الڤيديو

السفير عبدالوهاب الصقر جمال العازميجانب من أعمال املشروع
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في إندونيسيا: 
العمل اخليري 

الكويتي
منارة لتخفيف 

معاناة الشعوب

 قرية صاحب السمو من دعائم 
مسيرة اخلير والعطاء املستمرة 

وأحد جسور التعاون املستمر 
بني الكويت وإندونيسيا

 الذايدي : إجناز »من باع بيته« يتقدم 
11%  على اجلدول الزمني

 تخصيص شواطئ 
للكويتيني فكرة 

جيدة تصطدم 
بالواقع

العازمي: األبواب 
مفتوحة للمواهب 

السينمائية منتصف 
سبتمبر

 ليڤربول يحقق االنتصار الثاني 
وتوتنهام يعّطل مان سيتي

في الدوري اإلجنليزي 

 دورمتوند يتألق وبايرن ميونيخ يتعثر
 »التجارة« تراقب أسواق القرطاسية: 

مخالفة محالت في الفحيحيل

ملشاهدة الڤيديوملشاهدة الڤيديو
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بقلم: يوسف عبد الرحمن

 ِحجة 
»حمد الشاكرين«!
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19الكويت اشترت سندات أميركية بـ 3 مليارات دوالر في يونيو لترفع حيازتها إلى 44.4 مليار دوالر


