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سموه استمع إلى تقرير جهاز مراقبة األداء الحكومي حول تنفيذ الجهات للمشاريع وتوافقها مع البرامج

املبارك للوزراء :حاسبوا املقصرين

تكليف لجنة لوضع التوصيات حيز التنفيذ وتقديم الحلول العملية النهاء املعوقات
قبول استقالة الحجرف
والعقيل وزيرة للمالية
صدر مرسوم أميري بتعيني وزي��رة الدولة للشؤون
االق�ت�ص��ادي��ة م��ري��م العقيل وزي ��رة للمالية بالوكالة،
إضافة إلى عملها .جاء ذلك اثر صدور مرسوم أميري
آخر بقبول استقالة وزير املالية د .نايف الحجرف.
ي �س��ري ال �ع �م��ل ب��امل��رس��وم��ني اع �ت �ب��ارًا م��ن  6ن��وف�م�ب��ر
الحالي.

حث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك الحكومة
على ض��رورة محاسبة املسؤولني املقصرين في أداء ما يطلب
منهم لتنفيذ املشاريع الحكومية ومعالجة مالحظات الجهات
الرقابية على متابعة تلك املشاريع.
ج��اء ذل��ك خ��الل االج�ت�م��اع ال ��ذي ع�ق��ده س�م��وه ف��ي دي��وان��ه أم��س
ب�ح�ض��ور ال� � ��وزراء ح�ي��ث ص ��رح ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل � �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء أن � ��س ال� �ص ��ال ��ح ب��ان
رئ �ي��س ال � � ��وزراء وال � � ��وزراء اس �ت �م �ع��وا إل ��ى ت �ق��ري��ر ق��دم��ه رئ�ي��س
ج �ه��از م �ت��اب �ع��ة األداء ال �ح �ك��وم��ي ال �ش �ي��خ أح �م��د امل �ش �ع��ل ح��ول
م ��ا ت �ق��وم ب ��ه ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة م ��ن م �ش��اري��ع وم� ��دى ت��واف��ق
ت �ن �ف �ي��ذ امل � �ش� ��روع� ��ات وال� �ب ��رن ��ام ��ج ال ��زم� �ن ��ي امل� �ع ��د ل �ه��ا وك��ذل��ك
اإلح �ص��ائ �ي��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �م��الح �ظ��ات ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة على
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بدء تنفيذ «املباني العامة»
في مشروع «املطالع السكني»
كتب علي الفرحان

ب��اش��رت ال �ش��رك��ات امل �ن �ف��ذة مل �ش��اري��ع امل �ب��ان��ي ال�ع��ام��ة
في مشروع املطالع االسكاني اعمالها عبر  4عقود
تنوعت مواقعها في عدد من الضواحي حيث اشتمل
العقد االول على بناء  4مساجد و 4أفرع للجمعيات،
و 5م � ��دارس ب��االض��اف��ة ال� ��ى روض � ��ة اط� �ف ��ال ،وم��رك��ز
صحي ف��ي الضاحية  N10بتكاليف اجمالية بلغت
 31مليونا و 792ألف دينار على ان يستغرق االنجاز
 730يوما .اما العقد الثاني فيشتمل على  8مساجد،
و 4أف��رع للجمعيات ،وم��درس�ت��ني وروض �ت��ي اط�ف��ال،
وم��رك��ز ض��اح �ي��ة ،وف ��رع غ ��از ف��ي ال �ض��واح��ي N7-N8
بقيمة اج�م��ال�ي��ة ت�ب�ل��غ  26م�ل�ي��ون��ا و 950أل��ف دي�ن��ار
بمدة تنفيذ تصل الى  900يوم .ويشتمل العقد الثالث
على  6مدارس وروضتي اطفال ،و 8مساجد ،و 8افرع
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«األشغال» 536 :موظفًا
استقالوا خالل  3سنوات

بن سفاع :جهود الكويت أثمرت
اتفاق اليمنيني في الرياض
ثمن السفير اليمني لدى الكويت د .علي بن سفاع ،جهود صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد والدبلوماسية الكويتية في انجاح اتفاق
الرياض بني الحكومة الشرعية واملجلس االنتقالي الجنوبي.
وأش ��اد ب�م��دى ال�ت��أث�ي��ر وامل�ص��داق�ي��ة ل��دى ال �ق �ي��ادة ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي مختلف
املنعطفات التي تمر بها األمة واالشكاليات والخالفات اليمنية  -اليمنية
الى جانب ذلك فان الشعب اليمني والقيادة الشرعية تثمن عاليًا مواقف
الكويت في املحافل الدولية وخاصة صوت الكويت في مجلس االمن مع

ت �ب��دأ ال�ب�ل��دي��ة ب�ع��د غ��د االح ��د ف�ت��ح ب ��اب ال�ت��راخ�ي��ص
ل�ل�م�خ�ي�م��ات ال��رب �ي �ع �ي��ة وح �ج��ز امل ��واق ��ع واس �ت �خ��راج
ال�ت��راخ�ي��ص ع�ل��ى أن ي�ب��دأ التخييم اع�ت�ب��ارا م��ن ي��وم
 15ال�ح��ال��ي .وأوض�ح��ت أن آل�ي��ة اس�ت�خ��راج تراخيص
امل� �خ� �ي� �م ��ات ت �ت �ض �م��ن دف � ��ع ت ��أم ��ني ورس � � ��وم امل �خ �ي��م
الكترونيا عبر موقع البلدية ال��رس�م��يwww.baladia.
 ،gov.kwالفتة ال��ى ان اآلل�ي��ة تتضمن  4خ�ط��وات هي
حجز املوقع عن طريق إدخ��ال اإلحداثية في املواقع
امل �س �م��وح إق ��ام ��ة امل �خ �ي��م ب �ه��ا ،ث ��م إدخ � ��ال ال �ب �ي��ان��ات
الالزمة كاالسم و الرقم املدني واملوافقة على الشروط
واألح� �ك ��ام امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا وم ��ن ث��م دف ��ع ال��رس��وم
والتأمني وطباعة الترخيص.
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«رصاص حي» في بغداد ..والجسور مقطوعة
ب� �غ ��داد – ال � ��وك � ��االت :ت �ج��ددت
ال� �ص ��دام ��ات ب ��ني ق � ��وات االم ��ن
ال� �ع ��راق� �ي ��ة وامل� �ح� �ت� �ج ��ني أم ��س
وس��ط ان �ب��اء ع��ن س�ق��وط قتلى
ب� ��ني امل� �ح� �ت� �ج ��ني .ف �ي �م��ا أك� ��دت
ق �ي��ادة عمليات ب �غ��داد ،أن��ه تم
اص� ��دار أوام� ��ر ب��اع�ت�ق��ال ال�ق��وة
ال �ت��ي ف�ت�ح��ت ال� �ن ��ار ،وت ��م منع
اس � �ت � �خ� ��دام ال � ��رص � ��اص ال �ح��ي
ضد املتظاهرين في حني اعاد
املحتجون في الجنوب اغالق
م �ي �ن��اء ام ق �ص��ر ب �ع��د س��اع��ات
من فتحه.
وق� �ت ��ل أرب � �ع ��ة م �ح �ت �ج��ني ع�ل��ى
االق � � ��ل وأص � �ي� ��ب أك� �ث ��ر م� ��ن 35
آخرين بعدما استخدمت قوات
األم��ن الذخيرة الحية لتفريق
امل �ظ��اه��رات ف��ي ش ��ارع الرشيد
أثناء محاولة املتظاهرين ازالة
ال �ح��واج��ز ال�ك��ون�ك��ري�ت�ي��ة ال�ت��ي
تغلق الشارع .وذكرت مصادر
ان اط� � � ��الق ال� � �ن � ��ار ارك� � � ��ز ع �ل��ى
جسور بغداد الثالثة الرئيسة
وه ��ي «األح� � ��رار» و«ال �ش �ه��داء»
و«باب املعظم» ،أو قريبا منها

كتب عبدالرسول راضي

فتح باب تراخيص املخيمات
الربيعية األحد

بعث سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة للشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان بمناسبة تجديد املجلس األعلى التحاد دولة اإلمارات
العربية املتحدة الثقة في سموه رئيسا للمجلس األعلى لالتحاد لوالية
رابعة.
وأش ��اد ص��اح��ب ال�س�م��و ب�م��ا حققته دول ��ة اإلم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة من
نهضة تنموية شاملة ومن إنجازات في مختلف املجاالت متمنيا للشيخ
خليفة موفور الصحة والعافية وان يوفقه ملواصلة مسيرة الخير والنماء
واالزدهار لدولة االمارات العربية املتحدة وشعبها الكريم في ظل قيادته
الحكيمة.
وكان املجلس األعلى التحاد دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
انتخب رئيسًا للبالد لوالية رابعة .وقالت وكالة االنباء االماراتية « وام»
ّ
إن املجلس األع�ل��ى «ج��دد الثقة» بالشيخ خليفة ،ح��اك��م إم��ارة أب��و ظبي،
«رئيسا للمجلس األع�ل��ى لالتحاد ل��والي��ة راب�ع��ة مدتها خمس س�ن��وات».

أوامر باعتقال قوة أمنية أطلقت النار على املتظاهرين

وصول الدفعة الثالثة
من املعلمني الفلسطينيني
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األمير يشيد بما حققته اإلمارات
من إنجازات ونهضة تنموية شاملة
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ك �ش �ف��ت وزارة األش � �غ� ��ال أن  536م ��وظ �ف ��ا ك��وي �ت �ي��ا
استقالوا منذ  2016وحتى نهاية العام املاضي .2018
وق��ال��ت ردا ع�ل��ى ال �ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل ال �ص��ال��ح إن طلبات
االستقالة التي قدمت من املوظفني الكويتيني لم يذكر
فيها أي سبب  ،وكانت بناء على رغبتهم.
وأوض �ح ��ت ال� � ��وزارة أن امل� ��ادة  74م��ن ن �ظ��ام ال�خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة أش � ��ارت إل ��ى أن االس �ت �ق��ال��ة ي �ج��ب أن ت�ك��ون
مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط فإذا اقترنت بقيد
أو شرط اعتبرت كأنها لم تكن ما لم يتقرر قبولها مع
إجابة املوظف إلى طلبه.

وص �ل ��ت إل� ��ى ال� �ب ��الد ف �ج��ر ام� ��س ال �خ �م �ي��س ،ال��دف �ع��ة
ال�ث��ان�ي��ة م��ن املعلمني الفلسطينيني ،ال��ذي��ن تعاقدت
معهم وزارة التربية في تخصصات اللغة اإلنكليزية،
وال��ري��اض �ي��ات ،وال �ع �ل��وم ،وال��ري��اض �ي��ات ،وال�ف��رن�س��ي،
والتربية البدنية ،والكيمياء ،والفيزياء ،والتي تضم
 108معلمني من قطاع غزة.
وقالت مصادر مطلعة إن نحو  156معلمًا فلسطينيًا
من إجمالي املتعاقدين سيصلون إلى البالد تباعًا،
ب �ح �س��ب م ��واع �ي ��د ح � �ج� ��وزات ال� �ط� �ي ��ران ،ب �ع��د إن �ه��اء
اإلج� ��راءات األم�ن�ي��ة والتنسيق م��ع ال�ج�ه��ات املعنية،
متوقعة أن تصل الدفعة الثالثة خالل أيام .وذكرت أن
التربية بذلت جهودًا كبيرة إلنهاء جميع اإلج��راءات
ال �خ��اص��ة ب��امل�ع�ل�م��ني ال��ذي��ن ت �ع��اق��دت م�ع�ه��م ووف ��رت

سموه هنأ بتجديد الثقة بالشيخ خليفة رئيسًا لوالية رابعة
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تحالف حماية املالحة يبدأ مهمته
العسكرية في الخليج
املنامة – أ.ف.ب :بدأ تحالف عسكري بحري
بقيادة الواليات املتحدة في البحرين أمس،
رسميا مهمته املتمثلة بحماية املالحة في
منطقة الخليج من اع�ت��داءات تعرضت لها
ُ
سفن واتهمت ايران بالوقوف خلفها .وبعد
ترقب دام ألشهر منذ االعالن عن الفكرة في
يونيوُ ،ولد «التحالف الدولي ألمن وحماية
امل��الح��ة ال�ب�ح��ري��ة وض �م��ان س��الم��ة امل �م��رات
ال�ب�ح��ري��ة» ب�ع�ض��وي��ة س��ت دول ال ��ى ج��ان��ب
الواليات املتحدة ،هي السعودية واالمارات
والبحرين وبريطانيا واستراليا والبانيا.
وتتهم الواليات املتحدة ودول غربية ايران
بالوقوف خلف هجمات ض��د ن��اق��الت نفط
وسفن في مياه الخليج قرب مضيق هرمز
االس �ت��رات �ي �ج��ي م �ن��ذ م ��اي ��و امل� ��اض� ��ي ،ح��ني
شددت واشنطن عقوباتها على قطاع النفط
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تكريم  250طالب ًا و تخريج
 18حافظ ًا من الدارسين
بحلقات خالد المرزوق
عمادي :القرآن الكريم دستور
األمة والمخرج لها من أزماتها
يوسف المرزوق :لن ندخر جهد ًا
أو ما ًال في سبيل مساندة هذه
الحلقات المباركة
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ماكرون :حلف شمال األطلسي
في حالة «موت سريري»
باريس -أ .ف .ب :صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس في مقابلة مع مجلة
«ذي إيكونوميست» األسبوعية أن «م��ا نعيشه حاليا هو م��وت سريري لحلف شمال
األطلسي» مبررا ذلك باالبتعاد األميركي وسلوك تركيا العضو في الحلف .وقال ماكرون
«يجب أن نوضح االن ما الغايات االستراتيجية للحلف األطلسي» داعيا من جديد إلى
«تعزيز» أوروبا الدفاعية قبيل قمة للحلف في لندن مطلع ديسمبر .وأضاف «ليس هناك
أي تنسيق للقرار االستراتيجي للواليات املتحدة مع شركائها في حلف شمال األطلسي
ونحن نشهد عدوانا من شريك آخر في الحلف ،تركيا ،في منطقة تتعرض مصالحنا
فيها للخطر ،من دون تنسيق» معتبرا أن «ما حصل يمثل مشكلة كبيرة للحلف» .ووسط
تلك الظروف تساءل الرئيس الفرنسي بشكل خاص عن مستقبل امل��ادة الخامسة من
معاهدة الحلف األطلسي التي تنص على تضامن عسكري بني أعضاء التحالف في حال
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الرامي الرشيدي
إلى «طوكيو »2020
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