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فض دور االنعقاد قبل العشر األواخر

جلسات أسبوعية في «رمضان» إلنهاء القوانني وامليزانيات
ال� �س ��وي ��ط :امل� �ع ��اش ��ات االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة
ل �ل �ع �س �ك��ري�ين وإق� � ��رار م �ي��زان �ي��ة 13
جهة في جلستي  23و 24اجل��اري
ربيع �سكر
رج��ح رئيس جلنة األول��وي��ات
البرملانية النائب ثامر السويط
أن يتم اجن��از ق��وان�ين امليزانيات
قبل العشر االواخ���ر م��ن رمضان
ل��ي��ك��ون دور االن���ع���ق���اد ج��اه��زا
لفضه ف��ي أي وق��ت  ،مشيرا الى
أن مكتب املجلس ن��اق��ش حتديد
موعد فض دور االنعقاد ولم نأخذ
قرارا فهناك خالف حول ذلك  ،لكن
مبدئياً االتفاق على ضرورة اصدار
امليزانيات أوال ،موضحا أن هناك
توجها ب��ان يكون هناك جلسات
كل اسبوع في رمضان خالل يومي
ال��ث�لاث��اء واألرب��ع��اء إلن��ه��اء كافة
القوانني وامليزانيات.
الى ذلك ذك��رت مصادر مطلعة

جلسة خاصة ملناقشة
مالحظات األجهزة الرقابية
على القطاع النفطي

ل���ـ«ال���وس���ط» أن رئ���ي���س جلنة
امليزانيات النائب عدنان عبدالصمد
أك��د لرئاسة املجلس ان ميزانية
الدولة ( آخر ميزانية يتم تقدميها
واقرارها وهي الوزارات” ستكون
جاهزة قبل جلسة  ١٣يونيو املوافق
 ١٨رمضان ليتم اقرارها في هذه
اجللسة  ،ففضلت رئاسة املجلس
جعل فض دور االنعقاد بعدها بيوم
اي يوم اخلميس  ١٥يونيو املوافق
 ٢٠رم��ض��ان .وأعلن رئيس جلنة
األول��وي��ات البرملانية في مجلس
األم��ة النائب ثامر الظفيري أمس
ع��ن إدراج تقرير جلنة الشؤون
املالية واالق��ت��ص��ادي��ة البرملانية
كأولوية.

أك��د رئيس جلنة امليزانيات واحل��س��اب اخلتامي
النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت ملناقشة
امليزانية املجمعة ملؤسسة البترول الكويتية وشركاتها
التابعة للسنة املالية اجلديدة  2018/2017وحسابها
اخل��ت��ام��ي للسنة امل��ال��ي��ة املنتهية 2016/2015
ومالحظات دي��وان احملاسبة وجهاز املراقبني املاليني
بشأنها .وأك��د عبد الصمد أن��ه تبني للجنة أن��ه نظرا
للتعافي النسبي في أسعار النفط مؤخرا عما كانت
عليه قبل سنوات فإنه من املقدر أن تكون صافي أرباح
املؤسسة في ميزانية السنة املالية اجلديدة نحو 544
مليون دينار.

(طالع صفحة )4

بني السطور

(طالع صفحة )4

«ال � � �ت � � �ج � � ��اري» ي �ح �ق ��ق
 795ألف دينار أرباحا
ص��اف �ي��ة ب ��ال ��رب ��ع األول
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العبدالله والصبيح في نقاش جانبي قبل بدء اجتماع جلنة األولويات

بوتني مستعد لتقدمي تسجيل
احملادثات بني ترامب والفروف
أع���ل���ن ال���رئ���ي���س ال���روس���ي
فالدميير بوتني أمس انه مستعد
لتقدمي تسجيل احملادثات االخيرة
بواشنطن بني وزي��ر اخلارجية
ال����روس����ي س��ي��رغ��ي الف����روف
والرئيس االميركي دونالد ترامب
املتهم بتقاسم معلومات مصنفة
سرية مع موسكو.
وق����ال ب��وت�ين خ�ل�ال م��ؤمت��ر
ص���ح���اف���ي ف����ي س���وت���ش���ي م��ع
رئيس ال���وزراء االيطالي باولو
جينتيلوني “إذا وافقت االدارة
االميركية ،نحن مستعدون أن
نقدم تسجيال للحوار الذي دار بني
الفروف وترامب الى الكونغرس
االميركي ومجلس الشيوخ”.

التتمة 5

ترامب مع الفروف في لقاء سابق

حرمان  78من أداء اختبارات
الثانوية في يومها الثالث
أعلنت وزارة التربية امس االربعاء ان
ع��دد ح��االت الغياب في اليوم الثالث من
اختبارات املرحلة الثانوية بلغ 2451
طالبا وطالبة في القسمني العلمي واالدبي
واملعهد الديني في حني بلغ ع��دد حاالت
احلرمان  78حالة.
وذك��رت ال���وزارة في بيان صحافي ان
عدد حاالت الغياب في القسم االدب��ي بلغ
 1366طالبا وطالبة فضال عن تسجيل 61

البشير سيحضر قمة
الرياض مع ترامب
أعلن وزي��ر اخلارجية السوداني
أم��س ان ال��رئ��ي��س ال��س��ودان��ي عمر
البشير سيحضر قمة الرياض التي
يحضرها ايضا الرئيس األميركي
دونالد ترامب.
وقال ابراهيم غندور للصحافيني
ف��ي جنيف “أستطيع ان اؤك���د ان
الرئيس البشير سوف يذهب...الى
السعودية ( )...إننا نتطلع الى تطبيع
عالقاتنا مع الواليات املتحدة».

حالة حرمان في حني بلغت حاالت الغياب
في القسم العلمي  1085طالبا وطالبة
وتسجيل  17حالة حرمان.
وقالت املوجه الفني العام ملادة العلوم
فاطمة بوعركي وفقا للبيان ان اختبار مادة
الفيزياء للصف ال��ـ  12ج��اء في مستوى
الطالب املتوسط ومن داخل املنهج الدراسي
الفتة الى حرص التوجيه

التتمة 5

جلنة فحص الطعون
بالدستورية تقبل
بالطعن على دستورية
«مكافحة الفساد»
ق���ررت جلنة فحص الطعون ف��ي احملكمة
الدستورية أمس االربعاء قبول الطعن املقدم
من قبل ستة مستشارين في محكمة االستئناف
على دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد
وح��ددت جلسة في اخلامس من أكتوبر املقبل
للمرافعة.

الشاهني يطالب بتخفيض ساعات
العمل لذوي اإلعاقات البسيطة
وج���ه ال��ن��ائ��ب أس��ام��ة ال��ش��اه�ين س��ؤاال
برملانيا إل��ى وزي��رة ال��ش��ؤون االجتماعية
والعمل وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية
هند الصبيح عن سبب عدم تخفيض ساعات
العمل لذوي اإلعاقات البسيطة.
ونص السؤال كالتالي  :نصت املادة ()40
من قانون رقم  8لسنة  2010بشأن حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة « يستحق املوظف
واملوظفة من ذوي اإلع��اق��ة أو املوظف أو
املوظفة ممن يرعى ول��دا ً أو زوج��اً من ذوي
اإلعاقة املتوسطة أو الشديدة خفض ساعات

العمل بواقع ساعتني يومياً مدفوعة األجر
وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر
بها ق��رار م��ن الهيئة» .كما ذك��رت املذكرة
اإليضاحية أحقية امل��وظ��ف واملوظفة من
ذوي اإلعاقة بصرف النظر عن درجة وشدة
اإلعاقة ،أو املوظف أو املوظفة ممن يرعى
ول��دا ً أو زوج��اً من ذوي اإلعاقة املتوسطة
وال��ش��دي��دة خفض س��اع��ات العمل بواقع
ساعتني يوميا ً مدفوعة األجر.

(طالع صفحة )4

رد فعل وزارة اخلارجية على لسان وكيل
وزارت��ه��ا بشأن التهديدات الفارسية بضرب
أراض��ي اململكة العربية الشقيقة دون املستوى
املطلوب ..نحن ومملكة العز في خندق واحد وال
نحتاج أن ندلل على موقفها جتاهنا ..ما يصيبها
يصيبنا ومصيرنا واح���د ..اململكة ت��داف��ع عن
التوحيد واحلرمني فلماذا نتأخر عن نصرتها؟..
الفرس أش��د ع��داوة من اليهود ألنهم منافقون
يتلحفون بالدين.
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