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يعقد املجلس البلدي الكويتي اليوم 
االثنني جلسة عادية ضمن دور االنعقاد 
ال11 متضمنة في جــدول اعمالها بندا 
متعلقا بزيادة مساحة مشروع جنوب 
ــى 4ر64  سعدالعبدالله اإلســكــانــي إل
كم مربع للمساهمة في توفير وحدات 

إضافية.
ــال مناقشة  ــم ويتضمن جـــدول األع
طلب تخصيص مــوقــع بــديــل ملشروع 
االوليفينات الثالث والعطريات الثاني 
وطلب انــشــاء مــشــروع مسلخ وســوق 
املــاشــيــة مبحافظة العاصمة إضافة 
الى بحث االقتراح املقدم بشأن إضافة 
ــع فــي مناطق السكن اخلــاص  دور راب

وتخصيص قسائم زراعية للمواطنني.
ــاء املــجــلــس ايضا  ــض وســيــبــحــث اع
االقــــتــــراح املـــقـــدم لــوقــف تخصيص 
االراضي الزراعية واحليوانية في منطقة 
الصليبية الزراعية اضافة الى االقتراح 
اخلــاص بتطوير اخلدمات البلدية في 

منطقة املنقف اإلسكانية.
ويناقش املجلس ايضا طلب وزارة 
الصحة ترخيص موقع ملهبط طائرات 
عمودية )الهيليكوبتر( بالقرب من املخفر 
الشمالي ضمن املنتزه القومي مبحافظة 
اجلهراء إضافة الى طلب وزارة الشؤون 
االجتماعية ترخيص نصب تذكاري في 
الدوار املقابل ملدخل فندق ومنتجع سليل 

اجلهراء.
ــدول االعــمــال أيضا بحث  ويشمل ج

طلب الهيئة العامة لــشــؤون الــزراعــة 
والــثــروة السمكية تخصيص موقع 
لالغراض الزراعية االنتاجية والبحثية 
مبنطقة الساملي فضال عن بحث انشاء 
شبكة طرق محيطة مبواقع مخصصة 

مبنطقة االحمدي الصناعية.
كما يناقش املجلس تخصيص ارض 
ــة مــضــمــار ملــهــارات الــقــيــادة في  ــام الق

منطقة محافظة اجلهراء وطلب وزارة 
ــاع تخصيص مــوقــع دار ضيافة  ــدف ال
للقوة البرية اضافة الــى طلب وزارة 
االشغال استحداث دوار مبدينة جابر 
االحمد بالقطاع )باء( ومناقشة اقتراح 
تخصيص حافالت صغيرة او سيارات 
كهربائية لنقل املواطنني الى قاعات تلقي 

العزاء.

ويتضمن جــدول االعمال بحث طلب 
الهيئة العامة للشباب تخصيص موقع 
مبساحة 3224 مــتــرا مربعا مبنطقة 
ـــة ليكون مقرا للهيئة  الشويخ اإلداري
وايــضــا طلب الهيئة الــعــامــة لشؤون 
الــزراعــة والــثــروة السمكية تخصيص 
موقع محرقة صديقة للبيئة مبنطقة كبد 

مبحافظة اجلهراء.

سيبحث وقف تخصيص االراضي الزراعية في »الصليبية« الزراعية

»البلدي« يبحث اليوم زيادة مساحة 
مشروع جنوب سعد العبدالله اإلسكاني 

املجلس البلدي

قام وكيل وزارة العدل السيد عبد 
اللطيف السريع الزيارة و بحضور 
الوكيل املساعد لشئون قصر العدل 
السيد عمر الــشــرقــاوي والسيدة 
عواطف السند مدير ادارة استئناف 
االسرة والسيد فاضل الفضالة مدير 
ادارة احملكمة الكلية االسرة بجولة 
تــفــقــديــة  حملكمة األســــرة بحولي 
بجولة تفقدية صباح أمس لالطالع 
على سير العمل باحملكمة  على أكمل 
وجه وتفقد السريع مكاتب احملكمة 
للتأكد من التزام املوظفني بالتواجد 
وإجنــاز معامالت املراجعني وتأتي 
هذه اجلــوالت التفقدية من حرصه 
على متابعة عمل املوظفني وبناء 
على على توجيهات معالي وزيــر 

العدل ووزير الدولة لشئون مجلس 
ــة د.فــالــح الــعــزب لتذليل كافة  األم
املعوقات والوقوف على املشكالت 
ــول مــنــاســبــة لــهــا مبا  ــل ووضــــع ح
ــاف  ــع وأض ــراج يخدم املــوظــف وامل
السريع إلى السعي قدما في توفير 
املــبــانــي املــنــاســبــة حملــاكــم األســـرة 
واالســتــغــنــاء عــن املباني املــؤجــرة 
والــذي يعود بتوفير مبالغ مالية 
ضخمة مليزانية الــدولــة ولعل من 
أقربها انتقال جلسات محمكة األسرة 
بالفروانية إلى مجمع محاكم الرقعي 
ـــادي عشر  ـــدور احل وتخصيص ال
بالكامل ومبدخل خاص لها مبا يوفر 
اخلصوصية املطلوبة لطبيعة عمل 

تلك احملاكم .

لالطالع على سير العمل بها

جولة تفقدية لوكيل وزارة العدل
 في محكمة االسرة بحولي

عبد اللطيف السريع

ريا�ض عواد 

ـــدم عــضــو املــجــلــس الــبــلــدي  ق
الدكتور  حسن علي خزعل كمال 
مقترحا قال فيه تعتبر مدينة جابر 
األحمد من املدن اإلسكانية احلديثة 
والتي حتتوي على أكثر من 6500 
وحدة سكنية ، ومت توزيعها على 
مستحقي الرعاية السكنية من قبل 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
وبتصميم حضري حديث وفي 
موقع جغرافي مميز . وحيث  أنه 
توجد في املدينة  بعض األجــزاء 
الشاسعة لم يتم استغاللها لوجود 
خــطــوط خــاصــة بــشــركــة نفط 
الكويت، ومــن املمكن استغاللها 

بالتعاون مع شركة نفط الكويت .
 وأضــاف خزعل أن تخصيص 
 )B( األرض الواقعة بــني قطاع
 )N3،A5( والقطاعات املجاورة

في مدينة جابر األحمد للمؤسسة 
الـــعـــامـــة لــلــرعــايــة الــســكــنــيــة 

واملــمــتــدة شــمــاال بــاجتــاه محطة 
الدوحة الغربية ، كما هو موضح 
فــي املخطط املــرفــق ، والسماح 
للمؤسسة ببناء 1000وحدة 
سكنية تقريبا ملستحقي الرعاية 
ــرورة مخاطبة  السكنية ، مع ض
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 

والتنسيق املسبق معها
ومخاطبة شركة نفط الكويت 
لــلــتــنــازل ومطالبتها بترحيل 
خطوط املوقع وتغيير مسارها 
ـــة والــســالمــة  ، لــضــمــان األمـــان

خلطوطها.
و  التنسيق عــلــى استغالل 
الساحات املــجــاورة بعد تغيير 
مــســار خــطــوط النفط كمناطق 
خــضــراء وســاحــات عامة ألبناء 
املنطقة و  التنسيق مع اجلهات 

ذات العالقة

ضمن مدينة جابر األحمد اإلسكانية

حسن كمال يقترح تخصيص 
موقع يسع لبناء ألف وحدة سكنية 

ربيع �سكر

استقبل األمــني العام للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية د.خالد مهدي أمس األحد الرئيس التنفيذي 
في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات 
ــاري احملــمــود وذلــك  ــش الصغيرة واملتوسطة م.م
ملناقشة تفعيل الــتــفــرغ الــتــجــاري والــتــوجــهــات 

االستراتيجية للدولة في هذا املجال.
وأوضــح األمني العام للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية د.خالد مهدي أن االجتماع أسفر عن التنسيق 
لصياغة استراتيجية متناغمة مع استراتيجية 

اخلطة اإلمنائية للدولة.

وصــدر قــرار رقــم )39( لسنة 2016 فــي 13-
10-2016 من ديوان اخلدمة املدنية بشأن اإلجازة 
اخلاصة للتفرغ إلدارة إحدى املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة.وتضمن القرار منح املوظف احلكومي 
إجــازة براتب تتراوح بني سنة إلــى ثالثة سنوات 
يحصل من خاللها على متويل ملشروعه من الصندوق 
الوطني لرعاية وتنمية املــشــروعــات الصغيرة 

واملتوسطة قد يصل إلى 2٥0 ألف دينار كويتي.
ويتوجب على املــوظــف االستقالة مــن وظيفته 
احلكومية في حال جناح املشروع، وفي حال عدم 

جناحه يعود املوظف جلهة عمله.

ملناقشة تفعيل التفرغ التجاري والتوجهات االستراتيجية للدولة

أمانة التخطيط والتنمية تستقبل الصندوق 
الوطني للمشروعات الصغيرة واملتوسطة

خالد مهدي ومشاري احملمود

أعــلــنــت إدارة عــلــوم الــفــلــك والــفــضــاء 
بالنادي العلمي الكويتي أن أول أيام شهر 
ذو احلجة فلكيا لعام 1438 هجري ستكون 
يوم األربعاء ال30 من أغسطس اجلاري 
والوقوف بعرفات يوم اخلميس وأول أيام 
عيد األضحى املبارك ستكون يوم اجلمعة 

األول من سبتمبر املقبل.
 وقــال بيان صحافي صــادر عن النادي 
العلمي أمس األحد أن اإلقتران مليالد هالل 
ذواحلجة سيحدث اليوم )اإلثنني( في متام 
الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت 
الكويت وسيمكث الهالل بعد غروب شمس 

يــوم بعد غد )الثالثاء( ملــدة )34( دقيقة 
وميكن مشاهدته بسهولة ويكون شكله 

منتصب بانحراف بسيط.
ــى أن مــيــالد الــهــالل اجلديد  ـــار إل  واش
سيأتي بالتزامن مع كسوف كلي للشمس 
سيحدث يوم غد )اإلثنني( في متام الساعة 
التاسعة و)25( دقيقة مــســاء بتوقيت 
الكويت معلنة أن هذا الكسوف الكلي لن 
يشاهد في سماء الكويت ولكن ميكن رؤيتة 
في أمريكا الشمالية حيث سيبدأ الكسوف 
من احمليط الهادي مرورا بأمريكا الشمالية 

وينتهي في احمليط األطلنطي.

النادي العلمي: أول أيام عيد األضحى 
املبارك يصادف أول سبتمبر املقبل 

االقتران مليالد هالل ذي احلجة سيحدث اليوم

حسن كمال

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعــالم األمني أن اإلدارة العامة 
ــة )ادارة  ــام ملباحث شـــؤون االق
ــري( متكنت من  ــح ــت الــبــحــث وال
القبض على مواطن بتهمة النصب 
واالحــتــيــال والــتــزويــر فــي سمات 

الدخول للوافدين.
فـــي الــتــفــاصــيــل، فــقــد وردت 
معلومات تفيد بقيام أحد املواطنني 
بالنصب واالحتيال على الوافدين 
من خــالل تزوير سمات الدخول 
ـــذه الــوثــائــق  ـــان ه ــم ب ــه ــام ــه واي
صحيحة وقانونية مقابل مبالغ 
مالية، حيث مت تكثيف عمليات 
البحث والتحري وجمع املعلومات 
واالســتــدالالت والتأكد من صحة 
املــعــلــومــة، وعليه مت عمل كمني 
محكم للمتهم وضبطه وبحوزته 
سمة دخول قام باستخراجها لوافد 

من اجلنسية اآلسيوية واتضح 
لدى التدقيق عليها بجهاز احلاسب 
االلي انها مزورة والبيانات املدونة 

فيها غير صحيحة.
واشـــارت االدارة الــى انــه لدى 
التدقيق على بيانات املتهم تبني 

انه من اربــاب السوابق ومطلوب 
على ذمة قضايا مماثلة وعليه مت 
احالته الى اجلهة املختصة بتهمة 
ــررات رسمية،  ــح الــتــزويــر فــي م
وســجــلــت قضية رقـــم 30 لسنة 

2017 جنايات عبدالله املبارك.

ضبط مواطن بتهمة التزوير في محررات رسمية

وزارة الداخلية

تتماتتتمات

نواب ثمنوا

وقال النائب عبدالوهاب البابطني : حتية كبيره لرجال 
الداخلية األبطال الذين ألقوا القبض على آخر مدان هارب 
فيما يسمى بقضية العبدلي اإلرهابية . ونكررها مره أخرى: 

 كفو يا رجال.
وقــال مقرر جلنة الداخلية والدفاع البرملانية النائب 
ناصر الدوسري :  شكراً جلهود رجال وزارة الداخلية وعلى 
رأسها وزير الداخلية الشيخ خالد اجلــراح، والتي تكللت 

بإلقاء القبض على مدان جديد من خلية العبدلي.
 وقال مراقب مجلس األمة النائب نايف املرداس : الشكر 
لوزير الداخلية ورجالها املخلصني الذين ألقوا القبض على 
املدان الهارب االخيرخلونة خلية العبدلي اإلرهابية ، أمن 

البلد خط أحمر.
وقــال عضو جلنة الداخلية والدفاع البرملانية النائب 
ماجد املطيري :  بإلقاء القبض على آخر الهاربني من اخلونة 
خلية العبدلي نكرر شكرنا لرجال الداخلية على رأسهم األخ 

الوزير ووكالئه وأركان الوزارة...حتية جلهودكم.

سمو األمير
هذا وقد اعرب سمواألمير عن بالغ فخره واعتزازه مبا 
قدمه ابناء الوطن البارين ممن اسهموا في عطائهم بكل 
وفاء واخالص وبذلوا جهودهم في كافة املجاالت من اجل 
خدمة وطنهم الغالي ورفعة شأنه مجسدين بأعمالهم 
مثاال يحتذى به لألجيال مبتهال سموه الى الباري عز وجل 
ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته 
وان يلهم اسرهم الكرمية وذويهم ومحبيهم جميل الصبر 

والسلوان.
 كما اكد سمو ولي العهد حفظه الله بان اهل الكويت 
اسرة واحدة متكاتفة في السراء والضراء منذ القدم سائال 
سموه املولى تعالى ان يحفظ الكويت وابنائها متعاضدين 
ومتحابني وان يتغمد الشهداء مبغفرته ورضوانه ويسبغ 
على الفقيدين واســع رحمته ورضوانه وينزلهما منازل 

الشهداء.
ـــرزوق الغامن  الــى ذلــك ، اكــد رئــيــس مجلس األمـــة م
على عــزم املجلس متابعة حــادثــة االعــتــداء الــغــادر على 
الشهيدين الشيخني وليد العلي وفهد احلسيني بكل السبل 
الدبلوماسية والبرملانية مبينا ان الــدم الكويتي ليس 
رخيصا. وقال الغامن في تصريح صحافي عقب استقباله 
ذوي الشهيدين العلي واحلسيني في مكتبه امس إن نواب 
مجلس االمة لن يقصروا وواجب عليهم ان يقوموا بكل ما 
ميكن ملتابعة املعتدين واالرهابيني الذين قاموا بهذا االعتداء 

السافر.
وأضاف “خاطبت سمو رئيس الوزراء ووزارة اخلارجية 
بعزم املجلس متابعة مالحقة احلكومة الكويتية للغادرين 

بكل السبل الدبلوماسية والبرملانية«.
ـــوزراء  وكــشــف الــغــامن عــن مخاطبته سمو رئــيــس ال
بوجوب اعطاء أبناء الشهيدين كل االمتيازات واحلقوق 
اخلاصة بالشهداء وذويهم، معربا عن ثقته بتجاوب سموه 
مع الطلب.  وقــال الغامن ألبناء الشهيدين “ ستعيشون 
بفخر الى أبد اآلبدين ويكفيكم فخرا أن تذكروا انكم ابناء 
الشهيدين في أي مكان تدخلونه«. وذكر الغامن انه تشرف 
باستقبال ذوي الشهيدين الشيخني العلي واحلسيني الذين 
جاءوا ليشكروه اال انه شكرهم على املفخرة التي قام بها 

ابنيهما.

وطالب النائب د.عبدالكرمي الكندري بتشكيل جلنة 
تقصي حقائق من وزارتي اخلارجية والعدل بالتعاون مع 
النائب العام بشأن حادثة استشهاد الشيخني د.وليد العلي 
وفهد احلسيني في بوركينا فاسو.  وأضــاف الكندري في 
تصريح باملركز االعالمي ملجلس االمة ان هناك معلومات 
متضاربة حــول استشهاد الشيخني، مطالبا احلكومة 
بسرعة تشكيل اللجنة حتى في ظل وجود موانع قانونية ال 

تسمح بإجراء التحقيقات خارج احلدود.

وقــال إن تشكيل جلنة التحقيق من املفترض ان يكون 
تلقائيا داعيا الى استخدام الدبلوماسية وعالقات الكويت 
االمنية والقضائية واالقتصادية الدولية لبحث هذا األمر. 
وشدد على ضرورة التحرك في الشق السياسي واجلنائي 
وتأكيد احلق السيادي للدولة وحق أولياء الدم في معرفة 
األسباب املتعلقة باحلادث ، الفتا إلى ان ما حدث من املمكن 

ان يطال أي كويتي مستقبال.

بــدوره قال النائب ناصر الدوسري : منذ أن أعلن عن 
استشهاد الشيخني د.وليد العلي وفهد احلسيني طالبت 
احلكومة متابعة احلــادث للتوصل الى من يقف خلف هذا 
العمل اإلرهابي اجلبان لتقدميهم للعدالة؛ لذلك اتفق مع ما 
ذهب اليه زميلي د. عبدالكرمي الكندري بشأن تشكيل جلنة 

حتقيق في هذا احلادث للوصول للحقيقة.

مشعل األحمد
)االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني( لدولة الكويت 

.)2020/2017(
ونقل البيان عن الشيخ مشعل قوله ان هذه االستراتيجية 
ــن اإللكتروني وحماية  تعد خطوة رائــدة في مجال األم
املعلومات في ضوء الثورة التكنولوجية التي يشهدها 

العالم واملخاطر التي تهدد تكنولوجيا املعلومات.
ــرس الوطني سيفتح مــجــاالت التعاون  ــر ان احل وذك
مع جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة لتسخير القدرات 
التكنولوجية وتأهيل املوارد البشرية وحتسني القدرة على 

التعامل مع قضايا األمن السيبراني في البالد.
من جانبه أكد االذينة ان االستراتيجية الوطنية لألمن 
ــن والصحيح للفضاء  السيبراني تدعم االستخدام اآلم
االلكتروني الــى جانب حماية ومراقبة األصــول والبنى 
التحتية احليوية واملعلومات الوطنية والشبكة املعلوماتية 

في الكويت.

األردن وسلطنة عمان
الصفدي بــن علوي على نتائج االجتماع االردنـــي - 
املصري - الفلسطيني الثاني الذي عقد في القاهرة امس 

السبت.
واضاف الصفدي ان حتقيق االمن واالستقرار في املنطقة 
يتطلب حل الصراع الفلسطيني- االسرائيلي على اساس 
حل الدولتني الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية املستقلة 
على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية.
وحــول العالقات الثنائية بني البلدين اكــد الــوزيــران 
احلــرص على تنمية الــعــالقــات بينهما مــن خــالل اتخاذ 
خطوات عملية وملموسة تفتح افاقا اوســع للتعاون في 
املجاالت السياسية واالقتصادية والتجارية واالستثمارية 

والثقافية والسياحية.

واتفق اجلانبان على التحضير لعقد الــدورة العاشرة 
للجنة املشتركة في سلطنة عمان في الربع االول من العام 
القادم كما اتفقا على ايجاد الظروف املواتية لزيادة التواصل 

بني ممثلي القطاع اخلاص في البلدين.
ولدى لقاء العاهل االردني امللك عبدالله الثاني بن علوي 
اليوم اكد اجلانبان متانة العالقات بني البلدين واحلرص 
على تفعيل اتفاقيات التعاون بينهما في مختلف املجاالت 

خصوصا االقتصادية واالستثمارية والعسكرية واألمنية.
ووفق بيان للديوان امللكي تناول اللقاء اخر املستجدات 
على الساحة االقليمية خاصة االوضاع في اليمن وسوريا 

والعراق وسبل التعامل معها.
وبهذا اخلصوص اعرب امللك عبدالله الثاني عن تقديره 
جلهود سلطنة عمان بقيادة السلطان قابوس بن سعيد من 

اجل نزع فتيل االزمات في املنطقة.

الفضالة
في هذا املوضوع خالل لقائه أعضاء اللجنة االقتصادية 
العليا مبجلس الـــوزراء ومسؤولي هيئة  الشراكة بني 
القطاعني العام واخلــاص. وأوضح أن االجتماع أسفر عن 
إلغاء جميع املناقصات ذات الشبهات املالية وتوفير ٥0 
مليون دينار من املال العام. ولفت الفضالة إلى استالمه 
ردود وزير املالية أنس الصالح على أسئلة برملانية وجهت 
في هذا الشأن تفيد بتشكيل فريق لدراسة املوضوع دراسة 

مستفضية. 
 وطالب الفضالة في هذا الصدد جميع الوزراء بتصحيح 
جميع املخالفات والتجاوزات على املال العام، مؤكدا جديته 

في مساءلة أي وزير يتقاعس عن وقف تلك املخالفات.
 ومــن جانب آخــر قــال الفضالة إن تدشني التراخيص 
للمشاريع متناهية الصغر جاء تفعيال خلطة زمنية وضعت 

منذ تشكيل جلنة حتسني بيئة االعمال إلجناز هذا األمر.
وأوضح ان لدى اللجنة البرملانية العديد من االقتراحات 
األخرى لتحسني بيئة األعمال منها ما يتعلق بزيادة أنشطة 
املشاريع متناهية الصغر واقتصار إصدار رخص العربات 

املتنقلة على فئة الشباب فقط.

طهران
ــذا التصريح قبيل إعـــالن رئيس  احلــكــومــة.  وأتـــى ه
احلكومة حيدر العبادي فجر أمس األحــد انطالق معركة 

“قادمون يا تلعفر”. 
وقال األسدي، في شريط مصور نشره أمس األول على 
مواقع التواصل االجتماعي : إن “مستشارين من إيران 
وحــزب الله سيقدمون الدعم في عملية حترير تلعفر”. 
وأوضح أن “املستشارين سيتواجدون في معركة حترير 
تلعفر كما كانوا إلى جانبنا في جميع العمليات السابقة، 
لتقدمي املــشــورة فــي وضــع خطط العمليات العسكرية 

وحتريك القطعات”. 
أما الالفت فهو تأكيده أن حضورهم “كان بعلم احلكومة 
العراقية وموافقتها”. وكان األسدي أعلن اجلمعة، أن 20 
ألف عنصر من ميليشيات احلشد سيشاركون في عمليات 
استعادة قضاء تلعفر )غــرب املوصل( التي قد تستغرق 

أسابيع. 
الى ذلك ذكــرت وسائل إعــالم إيرانية أن وزيــر الطاقة 
الروسي الكساندر نوفاك، أعلن عن صفقة روسية تتضمن 
“النفط مقابل الغذاء” مع إيــران، وسيتم تنفيذها الشهر 

املقبل من خالل شراء 100 ألف برميل نفط من إيران يوميا. 


