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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

3 ضوابط لعدم الطعن على احلكومة اجلديدة
مرمي بندق

خففت مصادر خاصة في تصريحات لـ »األنباء« من تداعيات 
أداء القسم الدستوري لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
منفردا ومن دون أعضاء احلكومة اجلديدة التي كّلف بتشكيلها.

وقالــت املصادر: بدايــة املفروض أن يؤدي رئيــس الوزراء 
والوزراء اليمني الدســتورية في وقــت واحد تطبيقا للمادة ١٢6 
من الدستور، أو حتوطا من كل جانب يقسم سمو رئيس الوزراء 
اجلديد أمام صاحب الســمو األمير قبــل مدة وجيزة من صدور 
مرسوم تشكيل احلكومة لكي ميارس أولى صالحياته بالتوقيع 
على مرسوم تشكيل احلكومة قبل تصديق صاحب السمو عليها، 
ثم يقســم بعد ذلك جميع الوزراء. وفســرت املصادر املادة ١٢6 
من الدستور التي تنص على أنه: قبل أن يتولى رئيس الوزراء 
صالحياته يؤدي اليمني الدســتورية، متسائلة: أين صالحياته 
منذ أداء القسم حتى صدور مرسوم تشكيل احلكومة؟ وأوضحت 
املصادر ان سمو الشيخ صباح اخلالد أخذ صفة رئيس الوزراء 
من خالل األمر األميري الصادر من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد والذي ينص على تعيينه رئيســا للوزراء، وهذا 
األمر أيضا مبنزلة غطاء قانوني كامل ألداء دوره املنصوص عليه 
في األمر األميري وهو تشــكيل احلكومة. وزادت املصادر قائلة: 
إن التوجس الدســتوري اآلن هو أنه بأداء ســمو رئيس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد القسم الدستوري قبل صدور مرسوم تشكيل 
احلكومة بوقت طويل أصبح هناك تعارض بني وضعه كرئيس 
جديد ملجلس الوزراء ووضعه كوزير للخارجية ووزير للدفاع 
بالوكالة في حكومة تصريف العاجل من األمور خاصة إذا تأخر 
إعالن احلكومة اجلديدة، فهل يســتقيل؟ ومن ســيوقع مرسوم 
اســتقالته قبل تصديق صاحب السمو عليها: هل هو .. أم سمو 
الرئيس الســابق؟ فإذا وقع الرئيــس اجلديد فهذا مخالف حلكم 
احملكمة الدســتورية الصادر في ٢٠١٢ وإذا وقع الرئيس السابق 
فقد تكون هناك شــبهة بانتهاء واليته بعد قســم سلفه اليمني. 
واختتمت املصادر قائلة: ان التحوط الوحيد الذي يجّنب احلكومة 
الطعن اآلن هو عدم اتخاذ ســمو رئيس الوزراء أي إجراء حتى 
أداء احلكومة القســم، مشــيرة إلى أنه ليس هناك داع دستوري 

ألن يقسم سمو الشيخ صباح اخلالد مرة ثانية مع وزرائه.

أحمد مغربي

علمت »األنباء« من مصادر نفطية مسؤولة، ان جلنة املفاضالت 
في شركة نفط الكويت ستبدأ في مقابلة املوظفني للترقية الى 
منصب رئيس فريق وذلك لتسكني عدد من املناصب الشاغرة 

مبنصب رؤساء الفرق في مديرية التخطيط واملالية. 
وقالت املصادر إنه مت االنتهاء من تقييم األداء للترقيات على 
نظام )36٠ درجة(، حيث يتم تقييم املوظف من عدد 5 أشخاص 
هم: رئيســه املباشــر في العمل وموظفان من نفس املســتوى 
الوظيفــي، وموظفان اثنان من املوظفني التابعني. وتوقعت ان 

يتم حسم تلك الترقيات في غضون شهر.

عبدالعزيز الفضلي 

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي 
قرارا بتعيني لولوة املال مديرة لإلدارة املالية، وذلك بعد اجتيازها 
جلنة املقابالت بنجاح. وتضمن قرار العازمي ضرورة أن تقدم 
املال إقرار الذمة املالية إلى الهيئة العامة ملكافحة الفســاد خالل 
6٠ يومــا مــن تاريخ صدور القــرار. من جهة أخــرى، وتعليقا 
علــى الڤيديو الذي انتشــر علــى مواقع التواصــل االجتماعي، 
ملشاجرة بني ولية أمر طالبة وموظفة بإحدى املدارس، وزعم ولية 
 األمر أن املوظفة اعتدت على الطالبات، كشــفت مصادر تربوية
لـــ »األنباء« أن املوظفة هــي مواطنة تعمل مرافقــة للطالبات، 
ومتت إحالتها إلى التحقيق ملعرفة ما ادعته ولية األمر، مشيرة 
إلى أن نقل املوظفة إلى مدرسة أخرى وارد بعد انتهاء التحقيق.

سعود عبدالعزيز

أكدت مصادر ديبلوماســية ان جهود واتصاالت الســفارة 
الكويتية لدى العراق جنحت في اإلفراج عن 3 كويتيني أوقفتهم 
السلطات العراقية وهم ميارسون الصيد في محافظة املثنى.

وكانت االستخبارات العراقية قد أوقفت 3 مواطنني جميعهم 
من قبيلــة واحدة، بدعوى دخولهم األراضي العراقية بشــكل 
غير مشروع لصيد الصقور، وبحسب املعلومات فإن املواطنني 
الثالثة عثر داخل مركبتهم الرباعية الدفع على عدد 3 صقور. 
واســتنادا الى منشور صادر عن شــرطة السماوة فإن اجهزة 

األمن العراقية ضبطت املواطنني الثالثة في بادية »بصيه«.

عادل الشنان

أكد مدير مشــروع شــرق تيماء اخلاص باملشمولني بالقانون 
٢ /٢٠١5 »مــن بــاع بيتــه« م.بدر الذايدي، ان نســبة إجناز أعمال 
املشــروع بلغت 55.7٠% فعليا، وهي نســبة متقدمة عن اجلدول 
الزمني بفارق ١5.٠7%، مبينا ان األعمال تشــمل إجناز 5٠٩ بيوت 
والطرق وشــبكات البنــى التحتية ومواقف الســيارات واملباني 
العامة و٩ محطات كهرباء. وقال الذايدي في تصريح لـ »األنباء« 
ان اهم مؤشــرات نسب اإلجناز تتمثل في كمية احلفر التي تبلغ 
٢5٠.٠٠٠م3 والردم البالغة 55٠.٠٠٠م3 واخلرسانة التي مت صبها 
وقدرها ١58.٢5٩م3، حيث مت اعتماد البرنامج الزمني للمشروع من 
»السكنية«. ويحظى املشــروع مبتابعة دورية من قبل املؤسسة 
لضمان تقدم نســب اإلجناز الفعلية وفق العقد املبرم مع املتعهد 

لضمان جودة األعمال.

»نفط الكويت« تبدأ مفاضالت 
تسكني عدد من رؤساء الفرق

»التربية« :لولوة املال مديرة لإلدارة املالية

السلطات العراقية حتتجز 3 مواطنني 
مبزاعم صيد الصقور بـ »السماوة«

 الذايدي لـ »األنباء«: 15.07% نسبة 
تقدم اإلجناز الفعلي في »شرق تيماء« 

مصادر خاصة أكدت لـ »األنباء« أن املخرج اآلمن هو سرعة إعالن التشكيل وعدم أداء القسم مرة ثانية أو اتخاذ أي إجراء حتى ال تتعرض احلكومة للطعن

زائرون يجولون بني أجنحة معرض الكتاب الـ ٤٤ 

05الكتاب يستقطب اآلالف في معرضه الـ ٤٤ 

عواصم ـ وكاالت: اتهــم املدير العام 
للوكالة الدوليــة للطاقة الذرية باإلنابة 
كورنيــل فروتــا إيــران بعــدم التعاون 
مع الوكالة في كشــف مالبســات عثور 
علــى جزيئــات  الدوليــني  املفتشــني 
اليورانيــوم الطبيعية في موقع ســري 
إيراني لم تعلن عنه طهران سابقا. وقال 
فيروتا: إنه أبلغ مجلس محافظي الوكالة 
بتجــاوزات إيران في مجــال املاء الثقيل 
وتخصيــب اليورانيوم. إلــى ذلك، قال 
خبراء ومســؤولون غربيــون إن عبور 
حاملــة الطائــرات األميركيــة ابراهــام 
لينكولن واملجموعة املرافقة لها مضيق 
هرمز، يشــكل خطوة إضافية في جهود 
واشنطن الســتعراض قوتها أمام إيران 
وتأكيد حضورها العسكري في الشرق 
االوسط وطمأنة حلفائها في املنطقة، رغم 
إعالن الرئيــس األميركي دونالد ترامب 
ان االنخراط في املنطقة كان »أسوأ قرار 
في تاريخ الواليات املتحدة«. يضاف إلى 

ذلك سلســلة خطوات ســابقة قامت بها 
واشنطن، ومنها إجراء مناورات ضخمة 
وإنشاء التحالف البحري حلماية خطوط 
املالحة من االعتداءات االيرانية املستمرة 
منذ شهور، إلى جانب إعالن وزارة الدفاع 
األميركية »الپنتاغون« أنها بصدد إرسال 
آالف اجلنود إلى السعودية حلمايتها من 
التصرفات اإليرانية »املزعزعة لالستقرار«، 

للمرة األولى منذ مغادرتها في ٢٠٠3.
الباحــث  اندرياكــس كريــغ  وقــال 
املتخصص في شؤون الشرق األوسط في 
كينغز كولدج البريطانية إن »استعراض 
القوة هذا يوجه بالتأكيد رسالة حزم وقوة 
بعد أشــهر من أعمال التصعيد اإليرانية 

التي أهانت الواليات املتحدة«.
واعتبر الكسندر ماتريسكي اخلبير 
في شؤون الدفاع »من املؤكد أن الواليات 
املتحدة لــن تغادر اخلليج حتى في ظل 
إدارة ترامــب«. وأوضح »على الواليات 
املتحدة أن حتافــظ على تهديد ملموس 

إليران«. داخليــا، أعلن احلرس الثوري 
اإليرانــي أمس القضاء علــى املظاهرات 
الواسعة التي شهدتها البالد احتجاجا على 
زيادة اسعار الوقود، واعتقال احملرضني 
عليها. وقال املتحدث باسم احلرس العميد 
رمضان شريف إن املظاهرات التي اندلعت 
اجلمعــة »متت الســيطرة عليها بني ٢٤ 
و7٢ ســاعة، ومت اعتقال رؤوس الفتنة 
احملرضني على أعمال الشغب والفوضى«. 
واتهم شريف »األعداء« بإثارة الشغب بعد 
»فشل العقوبات والضغوط االقتصادية«.

وأعلنت السلطات االيرانية استئناف 
خدمــات االنترنت في عــدد من املناطق 
اجلنوبية الســيما محافظات هرمزجان 
وكرمانشــاه وأراك ومشهد وقم وتبريز 
وهمدان وبوشهر، وبعض مناطق طهران. 
لكن شبكة »نتبلوكس« ملراقبة اإلنترنت 
قالت إن معدالت الوصول إلى اإلنترنت 

في إيران ال تتعدى %8.

 صورة وزعتها القيادة املركزية األميركية ملقاتالت »اف 35« تابعة لسالح اجلو األميركي لدى عودتها من قاعدة »هل« اجلوية إلى قاعدة  الظفرة في اإلمارات  

استعراض أميركي قبالة إيران و»الوكالة الدولية« تتهمها بتجاوزات نووية
شهادات »العزل« تعّقد موقف 

ترامب وشعبيته لم تتأثر
عواصمـ  وكاالت: زاد املستشار في السفارة االميركية 
بأوكرانيا ديڤيد هوملز من تعقيد التحقيقات التي يجريها 
الدميوقراطيون في الكونغرس؛ متهيدا لعزل الرئيس دونالد 
ترامب، حيث نقل عن السفير غوردون سوندالند أن ترامب 
كان مهتما بالتحقيقات حول نشــاطات خصمه احملتمل 
جو بايدن وجنله في أوكرانيا أكثر من اهتمامه بأوكرانيا. 
وأشار هوملز خالل ادالئه بشهادته أمام جلنة االستخبارات 
في مجلس النواب أمس الى ان سوندالند ابلغ الرئيس بأن 
نظيره االوكراني فولودميير زيلينسكي مستعد للقيام بأي 
شيء يرغبه ترامب. وذهب هوملز أبعد من ذلك معلنا انه تأكد 
بنفسه ان املطلوب من الرئيس االوكراني هو إعالن »متلفز 
بإجراء حتقيق« حول نشاطات بايدن وجنله، وهو ما يعزز 
اتهامات الدميوقراطيني لترامب بالضغط على زيلينسكي 
لتحقيق مكاســب في االنتخابات الرئاسية املقبلة. ورغم 
اجللسات العلنية املســتمرة منذ 5 ايام، كشف استطالع 
حديث عن أن حجم التأييد الشعبي لترامب لم يتراجع، وأن 
املوافقة على تعامل ترامب مع القضايا االقتصادية يحقق 
أرقاما قياســية جديدة. وأشار االســتطالع، الذي أجرته 
مؤسســة »غالوب« األميركية ألبحاث الرأي، إلى أن %57 
من األميركيني موافقون على قرارات ترامب االقتصادية، 
اســتنادا إلى حتقيق سوق األســهم ارتفاعات جديدة في 
مقابل انخفاض معدالت البطالة. وأوضح االســتطالع أن 
نسبة املوافقة على سياســات الرئيس األميركي ارتفعت 

إلى قرابة ٤3% هذا العام 

احلرس الثوري يعلن اعتقال »رؤوس فتنة االحتجاجات« واإلنترنت يعود بشكل محدود

الرئيس اللبناني ميشال عون يلقي كلمته في ذكرى عيد االستقالل       )محمود الطويل(

 عون:  تناقضات 
السياسة اللبنانية 

فرضت التأني 
في إجناز احلكومة 

لتالفي املخاطر 
23

»الداخلية«: منع نقل العامل املنزلي 
من كفيل إلى آخر إال بحضوره وتوقيعه

أحمد خميس

فــي خطــوة تصب فــي خانة 
التصــدي للتجاوزات التي تصدر 
من قبل البعض، ووقف ما يشاع 
باعتباره اجتارا في البشر، أصدر 
مدير عام اإلدارة العامة لشــؤون 
اإلقامة العميد عبدالقادر شعبان 
تعميما يتضمن عدم جواز حتويل 
أي عامل منزلي )ذكر أو أنثى( من 
كفيــل إلى آخر إال بحضور الوافد 
املعني. ووصف املصدر هذا اإلجراء 

بوقف التجاوزات املرتبطة بنقل العمالة املنزلية بني الكفالء او 
ما يطلق عليه بيع اخلادمات، مشــيرا الى انه من دون حضور 
العامل املنزلي وتوقيعه بانتقاله وموافقته على العمل لدى كفيل 
آخر فلن يســمح بإجناز إجناز املعاملة. ويشابه هذا اإلجراء ما 
يتم عمله في اإلدارة العامة للمرور بشــأن نقل ملكية املركبات 
او بيعها اذ يســتلزم حضور البائع واملشــتري والتوقيع امام 

ضابط املرور.

العميد عبدالقادر شعبان
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االدعاء يتهم نتنياهو بالرشوة وخيانة األمانة واالحتيال
عواصمـ  وكاالت: وجه املدعي العام اإلسرائيلي 
اتهامات فساد لرئيس الوزراء بنيامني نتنياهو، 
مما يثير مزيدا من الغموض بشأن من سيقود 
البالد وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات 
مرتني هذا العام من دون التمكن من تشــكيل 

العام أفيخاي  احلكومة اجلديدة. وأعلن املدعي 
ماندلبليت القرار في بيان. وتشــمل االتهامات 
الرشــوة وخيانة األمانة واالحتيال. من جهته، 
نفى نتنياهو ارتــكاب أي مخالفات. وال يلزمه 

القانون باالستقالة.
بنيامني نتنياهو  التفاصيل ص 22


