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حتصني إجراءات احلكومة اجلديدة
رشيد الفعم

متاشيًا مع التوجهات اجلديدة وتوافقًا مع 
مضامني اخلطاب األميري السامي واتساقا مع 
الدعوات املتكررة من قبل الكتل السياسية بكل 
تفرعاتهــا النيابية واملجتمعية، تعمل اجلهات 
املختصــة في اجلهاز احلكومــي، كل في مجال 
اختصاصه، على حتصني جميع إجراءات احلكومة 
اجلديدة بدءا من أدائها القســم حتى آخر قرار 
تتخذه. مصادر حكومية قالت لـ «األنباء»، إن 
املرحلــة احلاليــة وحتديدا مــا يخص الوضع 
السياســي وما يتبعه ويتطلبه مــن إجراءات 
بحاجة الى دراســة متأنيــة ودقيقة خصوصا 
مــن الناحيتــني الدســتورية والقانونية حتى

ال ندخل مجددا في عمليات الطعون على اعتبار 
اننا مقبلون على انتخابات تشــريعية جديدة 

ستكون ذات طابع مختلف عن سابقاتها. 
الفــرز املجتمعــي  وأضافــت املصــادر ان 

للسياسيني العاملني في الساحة حاليا سيوجد 
حالة من االرتباك في املشــهد العام قد تنطوي 
عليها قناعات تؤثر على النتائج، وهو ما يفتح 
باب اجلــدل القانوني وهو األمر الذي تتحوط 
منه احلكومة اجلديدة. وشــددت املصادر على 
ان رئيس الوزراء اجلديد الشيخ أحمد النواف 
وجه بضرورة مراعاة جميع اجلوانب القانونية 
والدستورية في كل اجراء يتم اتخاذه ، األمر الذي 
حدا باللجنة القانونية في مجلس الوزراء الى 
توخي احليطة واحلذر ودراسة جميع االجراءات 
املزمع اتخاذها خالل املرحلة املقبلة خصوصا ما 
يتعلق مبراسيم الضرورة وارتباطها باألحداث 
ومــدى انطبــاق مفهوم الضــرورة عليها حال 
حل مجلس األمة.  وأوضحت املصادر ان األمر 
ينطبــق ايضا على امليزانيــات وما يتبعها من 
قرارات حكومية، مشددة على ان قرارات احلكومة 
اجلديدة ستكون محدودة وضمن اطار ما يتطلبه 

الوضع العام فقط.

رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف وّجه بضرورة مراعاة جميع اجلوانب القانونية والدستورية في كل إجراء يتم اتخاذه خالل املرحلة املقبلة

الفريق الركن خالد صالح الصباح

رئيس األركان العامة للجيش حتدث عن رؤيته ألمن البالد 
إلى مجلة القيادة املركزية األميركية

الفريق الركن خالد صالح الصباح: سنردع 
ببسالة كل من يهدد أمن واستقرار الكويت

 أميركا أقوى حليف لنا على مدار ٣٢ عامًا وعازمون على 
التنسيق بيننا للقضاء على التنظيمات املتطرفة في املنطقة

 جاهزون على الدوام عند استدعائنا من خالل تبادل املعلومات 
مع حلفائنا وشركائنا في املنطقة ملكافحة اإلرهاب

 تسليح جيشنا أولوية دائمة 
وصقل مهارات منتسبيه وبناء 

قدراتهم على القدر نفسه من األهمية

 نعمل بروح الفريق الواحد 
مع «الداخلية» واحلرس واإلطفاء 

ومختلف اجلهات احلكومية 
لتحديد التحّديات ومواجهتها
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بدء اإلجراءات الفعلية إلخالء سوق اخليام
وتشكيل فريق مختص لوضع آلية التنفيذ

بداح العنزي

شــكلت البلدية فريق عمل من العديد من اجلهات ســتكون 
مهمته اتخاذ اإلجراءات املتعلقة بإخالء سوق اخليام بعد نشوب 

حريق فيه مؤخرا. 
وأصدرت مدير عام البلدية بالوكالة م. نادية الشريدة قرارا 
بتشــكيل هذا الفريق برئاســة نائب املدير العام لقطاع شؤون 
الفروانية ومبارك الكبير، ومبشاركة عدد من اجلهات املعنية، 
ومنها اإلطفاء، الكهرباء، املالية، الفتوى والتشــريع، وقانونية 
البلدية، ويختص الفريق الذي مدة عمله ٣ أشــهر بوضع آلية 

التفاصيل ص ٧إلخالء سوق اخليام بصفة مستعجلة.

«الشؤون»: االنتهاء من طلبات بيع اإلجازات 
وأكثر من ٢٥٠٠ مستوف للشروط 

بشرى شعبان

كشف مصدر خاص في وزارة الشؤون االجتماعية أن الوزارة 
بصدد االنتهاء من دراسة كافة طلبات بيع اإلجازات خالل األسبوع 
اجلاري متهيدا العتماد الطلبات املستوفية للشروط والضوابط 

التي حددها مجلس الوزراء في قرار السماح ببيع اإلجازات.
وأوضح املصدر أن عــدد الذين تقدموا بطلبات حتى نهاية 
املــدة احملــددة منتصف يونيــو بلغ ٣٥٠٠ طلــب ومتوقع بعد 
االنتهاء من التدقيق أن يصل عدد الطلبات املستوفية للشروط 

إلى أكثر من ٢٥٠٠ طلب.
وعن بدء الصرف، بني املصدر انه فور االنتهاء من التدقيق 
في الطلبات ســيتم رفع تقرير بالطلبات املســتوفية الشروط 

متهيدا التخاذ اإلجراءات اخلاصة بالصرف.
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محمد راتب

أعلــن رئيــس االحتــاد 
الكويتي لصيادي األســماك 
ظاهــر الصويان أن موســم 
صيــد الروبيان يبــدأ اليوم
١ أغسطـــس فــــي امليـــــاه 
االقتصادية الكويتية، ويبدأ 
أول سبتمبر باملياه اإلقليمية، 
مؤكــدا أن الروبيــان احمللي 
احملبب للمستهلكني سيعود 
بعد توقف دام ٧ شهور، معبرا 
عن طموحات الصيادين بأن 
يكون موسم صيد الروبيان 
وفيراً، رغم أن املؤشرات تثبت 
عكس ذلك كما حدث في املوسم 

الســابق بســبب عدم التزام 
بعض دول اجلــوار بفترات 
احلظر، بدليل دخول الروبيان 
املستورد طوال فترات حظر 
صيــده. وطالــب الصويان 
بقطــاع  املعنيــة  اجلهــات 
الصيد بالعمــل على تفعيل 
االتفاقيات الدولية ومطالبة 
دول اجلوار بتشديد الرقابة 
وقت احلظر ومنع اســتيراد 
الروبيــان الطــازج واملبــرد 
وحصر دخوله على املستزرع 
واملثلج، موضحا أن ما يحدث 
فعليا هو جتاوزات حقيقية 
وعدم التزام باالتفاقيات في 
شأن حماية الثروة السمكية 

خاصة في املخزون املشترك ما 
بني دول املنطقة وهذا له تأثير 
سلبي على الثروة السمكية 
بالكويت. وأشــار إلى أهمية 
التنسيق مع دول اجلوار فيما 
يخص فترات حظر الصيد، 
الفتا إلى أن عدم االلتزام من 
قبل بعض دول اجلوار ميتد 
تأثيره إلى بحر الكويت، حيث 
أصبح مصيــد الروبيان في 
الكويت أقل مقارنة باملواسم 
السابقة، ما ينذر باندثاره مع 
الوقــت، مبينا أن الصيادين 
الكويتيني هم األكثر التزاما 
بالقوانني على مستوى دول 

املنطقة.

صورة أرشيفية للروبيان الكويتي

«متابعة األداء احلكومي» يطالب «التربية» 
باخلطة التشغيلية لـ ٦٧ مدرسة جديدة

عبدالعزيز الفضلي

دعا جهاز متابعة األداء احلكومي التابع ملجلس 
الــوزراء وزارة التربية إلى تزويده بخطتها 
املتعلقــة بتشــغيل املباني العامــة للوزارة 

باملدن اإلسكانية لـ ٦٧ مدرسة جديدة تابعة 
لـ ٣ مناطــق تعليمية «األحمدي والفروانية 
والعاصمة» وحتديدا في كل من مدينة صباح 
األحمد السكنية والوفرة ومدينة جابر األحمد 

ومنطقة غرب عبداهللا املبارك.

تقع في محافظات األحمدي والفروانية والعاصمة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت
 PDF الصفحة 

العراق.. «الصدريون» حلّل البرملان وحتذيرات من «وضع غير متماسك»

الروبيان الكويتي يعود إلى املوائد اليوم
ومؤشرات بقلة املصيد كاملوسم املاضي 

عواصــم - وكاالت: يواجــه العراق حالة غير مســبوقة من 
االحتقــان والتوتر تنذر بإطالة أمد اجلمود السياســي أو تدفع 
نحو أعمــال عنف جديدة، مع مواصلة أنصــار التيار الصدري 
اعتصامهــم املفتــوح في البرملــان لليوم الثانــي، وحتذير أحد 
التحالفــات املنضوية حتــت لواء «اإلطار التنســيقي» اخلصم 
السياســي ملقتدى الصدر من «وضع غير ممسوك وال متماسك 
ومفتــوح النهايــات». وقد طرح التيار الصــدري مطالبه لفض 
«اعتصام البرملان»، وهي: حل البرملان وإجراء انتخابات جديدة 
واســتبدال القضــاة االحتاديني، وذلك بحســب مــا نقلت وكالة 

«رويترز» عن أحد اعضاء الفريق السياسي للصدر.
مبوازاة ذلك، توالت الدعوات إلى التهدئة واحلوار بني مختلف 
األطراف السياسية إليجاد حل لألزمة واحليلولة دون االنزالق 
إلــى أعمال عنف وفوضى. وجدد رئيس الوزراء الســابق زعيم 
«حتالف النصر» حيدر العبادي الدعوة إلى جميع الكتل السياسية 
لتشــكيل جلنة مخولة من جميع األطراف لالتفاق على خارطة 
طريــق إلنهاء األزمــة احلالية خدمة للمصالــح الوطنية العليا 
للعراق. وحذر العبادي من أن «الواقع العراقي اآلن معقد وخطير 
ومفتوح النهايات، وهو غير ممسوك وال متماسك والفواعل فيه 
كثر، ومتعارضة حلد التناقض، وأي فشل جديد هذه املرة سيقود 

مؤيدو التيار الصدري املعتصمون يجلسون في مدخل البرملان خالل اليوم الثاني العتصامهم املفتوح  أمس     (رويترز)لسيناريوهات غير تقليدية».

 التفاصيل ص١٤

 التفاصيل ص١٤

كييڤ تدعو سكان دونيتسك للمغادرة
وأنقرة: استئناف صادرات احلبوب اليوم

عواصــم ـ وكاالت: مع تصاعد 
وتيرة القصف الروسي للمناطق 
الشــرقية، دعا الرئيس األوكراني 
فولودمييــر زيلينســكي ســكان 
منطقة دونيتســك شــرق البالد ، 
والتي حتتل روســيا جزءا كبيرا 
منها، إلى مغادرتها بسبب «االرهاب 
الروسي». إلى ذلك، توقع ابراهيم 
قالني املتحدث باسم الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان أن تغادر أول 
سفينة محملة باحلبوب املوجهة 
للتصدير املوانئ األوكرانية اليوم 
اإلثنــني. وفيما قد يشــكل ضربة 
حملاوالت استئناف تصدير احلبوب، 
اتهمــت كييــڤ القوات الروســية 
بتعمد قتل أوليكسيي فاداتورسكي 
(٧٤ عاما) صاحب شركة نيبولون 
الرئيسية لبيع احلبوب األوكرانية 
وزوجته خالل قصف منزلهما في 

رجال يحاولون إخماد حريق بأحد حقول القمح في دونيتسك    (رويترز)ميكوالييف. 
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الكويت جتدد متسكها مبقاطعة إسرائيل 
ومن يتعامل معها من الشركات

القاهرة - هناء السيد و«كونا» 

جددت الكويت متســكها مبقاطعة إسرائيل ومنتجاتها ومن 
يتعامــل معها من الشــركات، وذلك في اجتمــاع ملؤمتر ضباط 
اتصال املكاتب اإلقليمية ملقاطعة إسرائيل.وقال ممثل الكويت في 
االجتماع مشــاري اجلاراهللا إن أي بضائع تكون عليها «شبهة» 
بأنها إسرائيلية أو تتبع شركات محظورة يتم اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة بشــأنها وتتم مصادرتها وفقــا لتوجيهات مدير اإلدارة 
العامة للجمارك الكويتية وتوصيات مكاتب املقاطعة. وأضاف 
اجلاراهللا الباحث القانوني في مكتب مقاطعة إسرائيل في اإلدارة 
العامة للجمارك، أن رئيس املؤمتر أثنى على دور مكتب مقاطعة 
إســرائيل بالكويت، مؤكدا أنه من أنشــط املكاتب التي تتعامل 
مع األمانة العامة جلامعة الدول العربية. وشدد على أن قوانني 
املقاطعة تشكل أداة ضغط على إسرائيل، مؤكدا أهمية استمرار 
مكاتب املقاطعة العربية في تنفيــذ القرارات والتوصيات التي 
تصــدر عن املؤمتر. وقال اجلــار اهللا إن املؤمتر ناقش عددا من 
املوضوعــات ومنها حظر بعض الشــركات التــي تنطبق عليها 
قوانني وشــروط املقاطعة اإلسرائيلية. وأوضح أن «ثمة شركة 
واحدة تزود اجليش اإلسرائيلي بشاحنات وبعض املواد لكن لم 
تكن هناك وثيقة قاطعة في هذا املوضوع». وأوضح بهذا الصدد 
أن الكويــت طالبــت بإعطاء املكتب الفلســطيني فرصة إلثبات 
وجهة نظره بشأن تعامل هذه الشركة مع اجليش اإلسرائيلي.


