غير مخصص للبيع

األربعاء
Wednesday 20 April 2016
9 Year-Issue No. 2746
 13رجب 1437هـ
 20أبريل 2016م  -السنة التاسعة
th

 36صفحة  100فلس

يومية سياسية مستقلة

رئيس التحرير:
د .عمـاد جـواد بوخمسني
األزمنة واألمكنة
بقلم د .يعقوب الغنيم

34
#
35

وفد الحكومة اليمنية :االنقالبيون
استهتروا بإرادة المجتمع الدولي

الشين لـ«راهنلا» :أحبطنا مخطط ًا
لـ«توطين» اإلرهاب في مصر

29#

03#
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وزيرة الشؤون :الحكومة لن تتخذ أي خطوة غير قانونية في التعامل مع املوقف

تحركات نيابية الحتواء أزمة اإلضراب

اتحاد البترول :مستمرون في اإلضراب ..وتهديدات الحكومة ال وجود لها في بلد تحكمه القوانني
كتب الفي النبهان
وعبداهلل المجادي وعلي
حامد وعمر أبوالفتوح

فيما استمرت ازم��ة اإلض��راب النفطي
ع�ل��ى ح��ال�ه��ا ودخ��ول �ه��ا ال �ي��وم ال��راب��ع،
ظ� � �ه � ��رت ف � � ��ي االف � � � � ��ق ب � � � � � ��وادر مل� �س ��اع
ت�س�ت�ه��دف اح� �ت ��واء ه ��ذه االزم � ��ة ال�ت��ي
ت �ل �ق ��ي ب � �ظ� ��ال ك �ئ �ي �ب��ة ع� �ل ��ى امل �ش �ه��د
املحلي .وقد شهدت الساعات القليلة
املاضية تحركات وتصريحات تشير
الى احتمال حدوث انفراجة في االزمة

على الرغم من أن اتحاد عمال البترول
اعلن في مؤتمر صحافي مساء أمس
اس � �ت � �م� ��رار االض� � � � ��راب ح� �ت ��ى ت�ت�ح�ق��ق
جميع املطالب املتعلقة بعدم املساس
بحقوق وم��زاي��ا العاملني ف��ي القطاع
النفطي.
ه � � ��ذا ال � �ت � �ش� ��دد امل � �ت� ��وق� ��ع ف � ��ي م ��وق ��ف
االت � �ح� ��اد ال ي �ن �ف��ي وج� � ��ود ت �ح��رك��ات
نيابية الح�ت��واء املوقف وف��ق ما اعلن
عنه النائب أحمد الري وال��ذي رفض
الكشف ع��ن تفاصيل تلك التحركات

خصخصة البورصة بدءًا من اإلثنني املقبل
كتب باسم رشاد

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق املال د .نايف الحجرف أمس أن العصر
الجديد لسوق االوراق املالية بما يتضمنه من تغيير كامل وشامل يمثل عالمة فارقة
في تاريخها يبدأ اإلثنني املقبل بالتزامن مع انتهاء عمل لجنة السوق ،التي تشرف
على إدارة البورصة بموجب القانون  1983الخاص بإنشاء وتنظيم السوق.
وق��ال ال�ح�ج��رف على ه��ام��ش اجتماعه م��ع ف��ري��ق نقل امل�ه��ام أم��س إن خصخصة
البورصة وط��رح األس�ه��م للمساهمني وفقًا للمادة  33م��ن القانون بمثابة مرحلة
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 50دينارًا إلصدار إذن العمل و 50للتحويل و 10للتجديد
كتب عبدالرسول راضي

كشفت وزي ��رة ال�ش��ؤون وزي ��رة ال��دول��ة للتخطيط
والتنمية هند الصبيح ع��ن زي��ادة رس��وم اص��دار
وت�ج��دي��د اذون ال�ع�م��ل اع�ت�ب��ارا م��ن مطلع يونيو
املقبل.

واوض �ح��ت ان ال��رس��وم ال�ج��دي��دة ه��ي 50 :دي�ن��ارًا
إلصدار اذن العمل اول مرة بدال من دينارين ،و10
دنانير للتجديد بدال من دينارين ايضا ،أما قيمة
التحويل فوصلت الى  50دينارا بدال من اثنني.
وح ��ول إل �غ��اء ن �ظ��ام ال�ك�ف�ي��ل اس ��وة ب�م��ا ح ��دث في
بعض الدول الخليجية قالت الصبيح :لم يحدث

ش � ��يء م� ��ن ذل � ��ك ف� ��ي أي دول� � ��ة م� ��ن دول م�ج�ل��س
ال �ت �ع��اون ،ل�ك�ن�ن��ا م�ن�ح�ن��ا ت�س�ه�ي��ات ل�ل�ع�م��ال��ة من
بينها حق تحويل االقامة.
وبخصوص املساعدات االجتماعية التي حصل
عليها غير املستحقني لها قالت الوزيرة ان عدد
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سمو األمير إلى الرياض اليوم للمشاركة
في القمة الخليجية  -األميركية
يغادر سمو أمير الباد الشيخ صباح
األح � �م � ��د وال � ��وف � ��د ال ��رس � �م ��ي امل� ��راف� ��ق
ل�س�م��وه ارض ال��وط��ن ال �ي��وم متوجهًا
الى اململكة العربية السعودية لترؤس
وفد الكويت في لقاء قادة دول مجلس
ال�ت�ع��اون الخليجي م��ع الرئيس ب��ارك
اوب � ��ام � ��ا رئ � �ي� ��س ال� � ��والي� � ��ات امل �ت �ح��دة
االميركية وال��ذي سيعقد بالعاصمة
الرياض.
م��ن ناحية ثانية ،يشمل سمو األمير
ب��رع��اي�ت��ه ح�ف��ل خ �ت��ام ج��ائ��زة ال�ك��وي��ت
الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته
وت �ج��وي��د ت��اوت��ه ب��دورت �ه��ا ال�س��اب�ع��ة
وذل � � ��ك ف� ��ي ال � �ع� ��اش� ��رة وال� �ن� �ص ��ف م��ن
صباح اليوم وذل��ك على مسرح قصر
بيان.
وأناب سموه سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد لحضور الحفل.

اعتمد يوم  3مايو من كل عام لعقد جمعيته العمومية

اتحاد الصحافة الخليجية يعيد
النظر في نظامه األساسي
د .احلذيفي خالل ا�صتقباله ال�صيد جواد بوخم�صني بح�صور د .وليد العلي وخالد بوغيث وعبا�س تقي

إمام وخطيب املسجد النبوي استقبل
جواد بوخمسني وعماد بوخمسني

اإمام امل�صجد النبوي م�صتقبالً د .عماد بوخم�صني

معاملة الكويتي املستأجر
في «االستثماري»
كما السكن الخاص
كتب الفي النبهان
وعبداهلل المجادي

ح ��ددت ل�ج�ن��ة االول ��وي ��ات م �س��ار ج�ل�س��ة 26
و 27ال �ح��ال��ي ب��ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى امل ��داول ��ة
الثانية مل�ش��روع ق��ان��ون تعرفتي الكهرباء
وامل � ��اء ،وم �ق �ت��رح ال �ن �ص��اب ال � ��ازم الن�ع�ق��اد
اللجنة البرملانية ،وتعديل قانوني املعاقني
ومكافحة االرهاب وغسل االموال.
م��ن ناحيتها ان�ت�ه��ت ال�ل�ج�ن��ة امل��ال�ي��ة أم��س
من تقريرها بشأن شرائح الكهرباء وامل��اء
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اس �ت �ق �ب��ل إم � ��ام وخ �ط �ي��ب امل �س �ج��د ال �ن �ب��وي ال �ش��ري��ف
د .علي بن عبدالرحمن الحذيفي أول من أمس رئيس
مجلس إدارة ش��رك��ة مجموعة بوخمسني القابضة
السيد ج��واد أحمد بوخمسني وذل��ك ف��ي مقر اقامته
في الجناح األميري بفندق كراون بازا .وحضر اللقاء
إم��ام وخطيب املسجد الكبير د .وليد العلي ووكيل
وزارة األوق ��اف امل�س��اع��د خ��ال��د ب��وغ�ي��ث .كما استقبل
الحذيفي نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة
ب��وخ �م �س��ني ال �ق��اب �ض��ة ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي رئ �ي��س
التحرير د .عماد بوخمسني.
ي��ذك��ر ان ال��دك�ت��ور ال�ح��ذي�ف��ي ي ��زور ال �ب��اد ه��ذه األي��ام
ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ح�ف��ل خ �ت��ام ج��ائ��زة ال �ك��وي��ت ال��دول�ي��ة
لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة والذي يقام
اليوم تحت رعاية سمو أمير الباد في قصر بيان.

العثمان :مطلوب تأهيل الكوادر الصحافية الخليجية واالرتقاء بها
بوخمسني :تعزيز العمل الخليجي املشترك في وسائل إعالم «التعاون»
كتب عبدالرسول راضي وفايز الزعل

أقرت األمانة العامة التحاد الصحافة الخليجية
إع ��ادة النظر ف��ي ال�ن�ظ��ام األس��اس��ي ل��ات�ح��اد بما
ي �ت��واك��ب وت �ف �ع �ي��ل دوره وأن �ش �ط �ت��ه ف ��ي امل��رح�ل��ة
املقبلة والتطورات التي تمر بها املنطقة.
وأك��دت األمانة في بيانها الختامي عقب االجتماع
ال��ذي عقد في الباد امس بدعوة من عضو األمانة
رئيس تحرير جريدة «النهار» د .عماد بوخمسني
ض � ��رورة ت�ف�ع�ي��ل دور االت� �ح ��اد ف��ي امل��رح �ل��ة امل�ق�ب�ل��ة
للدفاع عن املكتسبات واالنجازات الحضارية التي
تحققت في العقود األخيرة في دول مجلس التعاون
الخليجي( .طالع ص )8-6
وأضافت ان االتحاد يعتبر خط الدفاع األول عن
تلك املكتسبات ال��ى جانب املؤسسات والجهات
امل �ع �ن �ي��ة ب��ال �ص �ح��اف��ة واالع� � ��ام ف ��ي دول مجلس
ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ،م �ث �م �ن��ة ال� � � ��دور ال� �ص ��ادق
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جانب من اجتماع االأمانة العامة الحتاد ال�صحافة اخلليجية

وزراء خارجية «التعاون»« :تويتر» أسهم في تقوية اللحمة الخليجية

العبداهلل« :تويتر» ليس مقياسًا للرأي العام
ال ��ري ��اض  -ك ��ون ��ا :أش � ��اد وزي � ��ر ال ��دول ��ة
ل�ش��ؤون مجلس ال� ��وزراء الشيخ محمد
ال �ع �ب��دال �ل��ه ب �م �ب ��ادرة ول� ��ي ول� ��ي ال�ع�ه��د
ال � �س � �ع� ��ودي ال� �ن ��ائ ��ب ال� �ث ��ان ��ي ل��رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء وزي � ��ر ال ��دف ��اع األم �ي��ر
م �ح �م��د ب� ��ن س� �ل� �م ��ان ب �ت �ن �ظ �ي��م م�ل�ت�ق��ى
للمغردين عبر «تويتر» واالستفادة من
مواقع التواصل االجتماعي في تنمية
وتطوير الشباب.
وأع ��رب ال�ش�ي��خ محمد ال�ع�ب��دال�ل��ه خ��ال
مداخاته ف��ي الجلسة الرئيسة مللتقى
«م � � �غ� � ��ردون» ب� ��ال� ��ري� ��اض ع� ��ن اع � �ت� ��زازه
وفخره باملشاركة في هذا امللتقى الذي
ج �م��ع ع� ��ددا م��ن ال� � ��وزراء ب� ��دول مجلس

ال �ت �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ون �خ �ب��ة م ��ن ق ��ادة
ال�ف�ك��ر وال�س�ي��اس��ة وح �ش��دا م��ن الشباب
والشابات.
واك ��د اه�م�ي��ة ه��ذه امل �ب��ادرة ف��ي االرت �ق��اء
بأفكار الشباب وترسيخ أسس الحوار
ال � �ب � �ن� ��اء واالي� � �ج � ��اب � ��ي ح � � ��ول م �خ �ت �ل��ف
ال �ق �ض��اي��ا م ��ن خ� ��ال م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
االج�ت�م��اع��ي ،مشيدا بما حققه امللتقى
م��ن ن �ج��اح ب��اه��ر ب�ف�ض��ل رع��اي��ة االم �ي��ر
م �ح �م��د ب ��ن س �ل �م��ان ال � ��ذي اس �ت �ح��ق ان
يطلق عليه لقب «امير الشباب العربي».
وت� �ط ��رق ال �ش �ي��خ م�ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه في
م ��داخ ��ات ��ه ف� ��ي ال �ج �ل �س��ة ال� �ت ��ي ع �ق��دت
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اجتماع طارئ للجامعة
العربية بناء على طلب
كويتي
القاهرة  -كونا :قررت جامعة الدول العربية
عقد اجتماع ط��ارئ على مستوى املندوبني
غدًا بناء على طلب املندوبية الدائمة لدولة
الكويت لبحث تداعيات تصريحات رئيس
ال��وزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو بشأن
الجوالن السوري املحتل.
واع �ل �ن��ت ال�ج��ام�ع��ة ف��ي ب �ي��ان أم ��س ال�ث��اث��اء
ان �ه��ا ت �ل �ق��ت م ��ذك ��رة م ��ن امل �ن��دوب �ي��ة ال��دائ �م��ة
ل ��دول ��ة ال �ك��وي ��ت ت �ت �ض �م��ن ط �ل��ب ع �ق��د دورة
غ�ي��ر ع��ادي��ة ملجلس ال�ج��ام�ع��ة ع�ل��ى مستوى
امل �ن��دوب��ني ال��دائ �م��ني ف��ي أق� ��رب وق ��ت م�م�ك��ن.
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