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بالتوقيع النهائي على اإلعالن الدستوري بني املجلس العسكري وقوى املعارضة

السودان على أعتاب حكم مدني

ــوى التغيير  التوقيع النهائي علي االتــفــاق بــن ق
والعدالة والعسكر في السودان وبحضور العديد من 
وزراء خارجية دول عديدة وبعض ممثلي األمم املتحدة 
واملنظمات الدولية غير مضمون ألن الطرف الثاني غير 
مأمون وسيظل يتالعب في تفسير بنود االتفاق .. مماطلة 
بقايا رموز نظام البشير لم يؤثر فيهم أعداد الشهداء الذين 
سقطوا وال اجلرحى وال املعتقلن وما زالــوا متمسكن 

بالسلطة .. من يعتد بالثورات سبيالً حلرية الشعوب !!

بني السطور

فتح السودان أمس صفحة جديدة عقب التوقيع النهائي 
على وثائق املرحلة االنتقالية، التي متثل بداية جديدة في 

تاريخ البالد احلديث.
ووقع االتفاق نائب رئيس املجلس العسكري السوداني 
محمد حمدان دقلو، إلى جانب أحمد ربيع عن قوى احلرية 

والتغيير.
وحضرت وفــود عربية ودولية رفيعة املستوى مراسم 
ــذي ميهد  التوقيع التاريخي على اإلعـــالن الــدســتــوري، ال

لتشكيل احلكومة وبدء الفترة االنتقالية. 
ومن شأن التوقيع، الذي جرى خالل حفل أطلق عليه “فرح 
السودان”، أن يشكل بداية املرحلة االنتقالية، التي ستستمر 

39 شهرا.
ويأتي التوقيع النهائي على وثائق املرحلة االنتقالية 
بعد أسابيع من املفاوضات املتواصلة بن املجلس العسكري 
االنتقالي، الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس السابق، 
عمر البشير، وقوى احلرية والتغيير، التي قادت احلراك في 

الشارع.
وكان الطرفان وقعا باألحرف األولــى، يوم 4 أغسطس، 

على اإلعالن الدستوري الذي طال انتظاره في السودان.
ويتوج التوقيع التاريخي 8 أشهر من احلراك الشعبي ضد 

نظام  الرئيس السابق عمر البشير.

»هيئة الغذاء« تنفي 
إغالق مطعم يبيع 
حلوم قطط وكالب

ــة لــلــغــذاء  ــام ــع نــفــت الــهــيــئــة ال
والتغذية ما مت تداوله حول إغالق 
ـــوم قطط  ــوم بــبــيــع حل ــق مــطــعــم ي
وفئران وكالب، مؤكدة انه لم يسبق 
ــاالت من خالل  ضبط مثل هــذه احل
اجلــوالت التفتيشية املستمرة على 

املنشآت الغذائية.

149 باملئة منّو أرباح االستثمارات 
2007 الكويتية منذ 
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»أزرق القوى« يحصد ذهبية وفضية 
ببطولة غرب آسيا للناشئني

»فرح السودان« .. مراسم تاريخية للتوقيع على وثائق املرحلة االنتقالية

18 عامًا  »الدفاع« تستدعي من أمت 
ألداء اخلدمة العسكرية

أصدر النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد قرارا وزاريا بشأن 
استدعاء املكلفن ممن أمتــوا سن الـ 18 ألداء اخلدمة 

العسكرية. وقد جاء في نص القرار في مادته األولى:
يستدعى املكلفون الذين أمتوا سن الثامنة عشرة من 
العمر بتاريخ 10 مايو 2017 حتى تاريخ 31 مارس 
2018 إلمتــام اإلجــراءات الالزمة لاللتحاق باخلدمة 

العاملة ما لم يكن قد أدى اخلدمة العاملة او أجل أو أعفي 
منها وفقا للقانون. ونصت املادة الثانية على ان يكون 
إحلاق الدفعة 48 باخلدمة العاملة بتاريخ 7 ديسمبر 
2019. فيما جاء في املادة الثالثة: على رئيس األركان 
العامة للجيش إصدار األوامر الالزمة بتنفيذ مضمون 

هذا القرار.

هيئة الطرق تزيل »السافي« من »الساملي« 

10 موظفني.. »التجارة«   ب� 
تراقب سوق السمك في شرق  

نقلت وزارة التجارة والصناعة 
10 موظفن من ذوي اخلبرة في 
شؤون الرقابة وحماية املستهلك 
إلى سوق السمك في شرق تعزيزا 
للتواجد الرقابي للوزارة في سوق 

السمك.
وتضمن الــقــرار الــذي أصــدره 
الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية، 
ــن مركز  نــقــل عــشــرة مــوظــفــن م
ــوق السمك في  ــى س الــصــديــق إل

شرق

مــن جانب اخــر قــام فريق من 
ــدى طـــوارئ الكويت  املفتشن ل
نوبة »أ« بقطاع الرقابة التجارية 
ــي وزارة  وحــمــايــة املستهلك ف
ــاعــة بجولة  ــارة والــصــن ــج ــت ال
تفتيشية على اسواق القرطاسية 
واملالبس واملستلزمات املدرسية 
ــك  ــي منطقة الفحيحيل، وذل ف
ــدارس  ــول موسم امل مــع قــرب دخ
ـــادة اقــبــال املستهلكن على  وزي

شراء املستلزمات املدرسية.

»األشغال« حتصر املوظفني 
املتغيبني بدون أعذار رسمية 
كشفت مصادر في وزارة األشغال أن الــوزارة تعكف 
ــداد املوظفن الذين تغيبوا عن اعمالهم  علي حصر اع
ليومي األربعاء واخلميس املاضين وكذلك الذين تغيبوا 
ــدوام الرسمي قبل اجــازة العيد بيوم أو يومن،  عن ال
لتطبيق العقوبات الالزمة بحقهم. واضافت املصادر أن 
الــوزارة الحظت تغيب عدد كبير من املوظفن وخاصة 
في القطاعات اخلارجية، موضحة إن الــوزارة ستطبق 
قانون الغيابات بحذافيره على املوظفن الذين لم يتقيدوا 
بعملهم بعد اجــازة العيد. واوضحت املصادر ان هناك 
نسبة قليلة من املوظفن الذين تغيبوا يتمتعون بأعذار 

رسمية، فيما اآلخرون منهم ليس لديه عذر طبي .

قامت الهيئة العامه للطرق 
ــة الــرمــال  ــازال والــنــقــل الــبــري ب
“السافي” من على طريق تطوير 
مشروع الساملي، وذلك بالتنسيق 
مع اإلداره العامة للمرور ، وذلك 
ــوادث ملرتادي  جتنبا لوقوع ح

هذا الطريق.
وكشف مصدر مسؤول بهيئة 
الطرق بأن الهيئة مستمرة بإزالة 
الــرمــال مــن على الــطــرق ســواء 
اخلارجية أو حتى السريعة ، 
جتنبا لتكدس هذه الرمال على 

هذه الطرقات.
وقال املصدر إن الهيئة تسير 
ــج لتطوير  ــرام وفـــق خــطــط وب
الــطــرق بــدولــة الكويت وكذلك 

تتظيف الشوارع.
وأهــابــت الهيئة املــواطــنــن 
ـــادي هــذه  ـــرت واملــقــيــمــن مـــن م
ــرق أخـــذ احلــيــطــة واحلـــذر  ــط ال
جتنبا لوقوع أي مخاطر متمنية 

السالمة لهم.

السعودية: هجوم إرهابي حوثي 
على حقل الشيبة البترولي

قالت وزارة الطاقة السعودية 
ـــدى وحــــدات معمل  أمـــس إن إح
للغاز الطبيعي في حقل الشيبة 
البترولي جنوب شرقي السعودية 

تعرضت لهجوم إرهابي.
وأوضــــحــــت الـــــــــوزارة أن 
الهجوم “مت عن طريق طائرات 
مسيرة من دون طيار “درون” 
مفخخة، وجنــم عــن ذلــك حريق 
ــت الــســيــطــرة عــلــيــه، بــعــد أن  مت
ـــرارا مــحــدودة، ودون  خــلَّــف أض

أي إصــابــات بشرية، بحسب ما 
أوردت وكالة األنباء السعودية 
الــرســمــيــة “واس” بحسابها 

الرسمي على “تويتر«.
وأكد وزير الطاقة والصناعة 
والثروة املعدنية، خالد الفالح، 
أن “االعتداء على حقل الشيبة 
البترولي خلف أضراًرا محدودة، 
وإنــتــاج اململكة وصــادراتــهــا من 
ــن العمل  ــم تــتــأثــر م ــرول ل ــت ــب ال

اإلرهابي«.

»الداخلية«: ال صحة 
الرتفاع معدالت السرقة

في املناطق السكنية
ــدت اإلدارة العامة للعالقات واإلعـــالم األمني  أك
بوزارة الداخلية أنه غير صحيح ارتفاع معدل جرائم 
السرقة باملناطق السكنية، وأن القطاعات األمنية 
املختصة تــواصــل العمل ليل نهار بجاهزية كاملة 
وبيقظة دائمة لبسط مظلة األمن واألمان والتصدي ألي 

انتهاك للقانون في كافة احملافظات.
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