
»ديوان اخلدمة«: عطلة األضحى
5 أيام والدوام الثالثاء   

أعلن دي��وان اخلدمة املدنية عطلة عيد األضحى لتبدأ من ي��وم اخلميس 31 أغسطس وتنتهي االثنني 4 
 سبتمبر باعتبار ان ي��وم االثنني تعويض عن ي��وم اجلمعة ويستأنف ال���دوام الرسمي الثالثاء 5 سبتمبر.
وقد تعذر أمس األول في السعودية رؤية هالل ذي احلجة وعليه كان أمس الثالثاء هو املتمم لشهر ذي القعدة 

وتكون وقفة عرفات اخلميس ٣١ اغسطس ويكون اجلمعة ١ سبتمبر أول ايام عيد االضحى املبارك.
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تهديدات نيابية باستجواب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 

احلكومة على منصة الوافدين واملغردين

دخ��ول العشر األول��ى من ذي احلجة التي قال 
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم  ما العمل 
في أيام أفضل من هذه العشر و هي موسم تفضل 
الله به على عباده املؤمنني ليتزودوا من احلسنات 
واألعمال الصاحلة .. ما أحوجنا في هذه األيام 
املباركة إلى التوبة النصوحة والعمل الصالح 
وصيام يوم عرفة و الدعاء ألمتنا بأن يرفع عنها 

البالء و الشقاق إنه نعم املولى و نعم املجيب.

بني السطور

ربيع �صكر 

شهد ي��وم أم��س تهديدات نيابية باستجواب سمو 
رئيس مجلس ال���وزراء الشيخ جابر املبارك في ملف 
توظيف ال��واف��دي��ن ف��ي ال��وظ��ائ��ف العامة والتلويح 
باستجواب النائب االول لرئيس الوزراء وزير اخلارجية 

الشيخ صباح اخل��ال��د ف��ي ملف اس���اءة مغردين غير 
كويتيني للكويت وع��دم حتريك ال��دع��اوى القضائية 
ضدهم . وانتقد ن��واب أم��س  تعيينات ال��واف��دي��ن في 
الوظائف احلكومية وطالب فريق نيابي بوضع ضوابط 
لذلك بحيث ال يتم تعيني غير الكويتيني اال في حال عدم 

وجود كويتيني في تلك الوظائف، فيما لوح فريق آخر 
من النواب باستجواب سمو رئيس مجلس ال��وزراء من 

محور واحد وهو تعيني الوافدين باحلكومة .

اخلالد عقد جلسة مباحثات رسمية مع تشانغ قاو لي

اتفاقيات في »الثقافة« و»الرعاية السكنية« 
و»البنية التحتية« بني الكويت والصني

»تصوير: محمد صابر« السفير التركي متحدثاً  

غرة ذو احلجة ١4٣8 ه�/ 2٣  أغسطس  20١7 - السنة  احلادية عشرة -   العدد ٣008 الأربـــــعـــــاء

ريا�س عّواد 

قال السفير التركي مراد تامير في مؤمتر صحافي 
إنه نتيجة للزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغ��ان في 23 يوليو املاضي 
لدولة الكويت، مت االت��ف��اق على اعفاء املواطنني 
الكويتيني من احلصول على تأشيرة مسبقة لدخول 
تركيا، ومت البدء بتنفيذ القرار في 15 أغسطس 
اجل���اري، وه��و ق��رار مت ات��خ��اذه م��ن جانب واح��د 
وهو اجلانب التركي، وهذا تعبير عن التقدير الذي 

يكنه الشعب التركي ألشقائه في الكويت، فنحن 
ننظر دائ��م��ا للمواطن بنفس ال��درج��ة التي ننظر 
فيها للمواطن التركي. وأضاف ان إعفاء املواطنني 
الكويتيني من احلصول على تأشيرة مسبقة لدخول 
األراضي التركية ال يعني السماح لهم باالقامة بال 
مدة محددة، وإمن��ا حسب قوانني منظمة التجارة 

العاملية يسمح باالقامة ملدة 90 يوما  خالل 6 أشهر.

مؤسسة البترول: 
احتواء البقع النفطية 
العائمة جنوبي البالد

أع��ل��ن��ت م��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول أم��س 
عن اح��ت��واء البقع النفطية العائمة 
على سطح املاء قرب محطتي الطاقة 
الكهربائية ومحطة حتلية املياه 
جنوبي ال��ب��الد بتدابير وإج���راءات 

عالية املستوى.
واض���اف���ت امل��ؤس��س��ة ف��ي تقرير 
صحافي انها شكلت فرق طوارئ على 
أعلى مستوى للتأكد من صحة البالغ 
عن وجود بقعة )النفط اخلام( مشيرة 

الى ان فرق 

2017-2016 في السنة املالية 

أرباح الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية 

230 مليون دينار
 

 ربيع �صكر

 كشف مشروع قانون احلساب اخلتامي عن السنة املالية 
2016-2017 للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
– الذي تشرف عليه وزارة اخلارجية - عن حتقيق الصندوق 
أرباحا قيمتها نحو 230 مليون دينار بزيادة 80 مليون دينار 
عن املقدر في السنة املالية املنتهية في 31 م��ارس 2017 ، 
وبزيادة نحو 170 مليون دينار عن أرباح الصندوق في السنة 

املالية قبل املاضية 2015 / .

ف��ق��ط  واف�����������دا   188 وظ����ف����ن����ا  ي����������رد:  وال���������دي���������وان  امل���������ب���������ارك..  اس�����ت�����ج�����واب  ال����ط����ب����ط����ب����ائ����ي: 

ل��ل��ك��وي��ت امل���س���ي���ئ���ني  امل����غ����ردي����ن  ي���ط���ال���ب مب���الح���ق���ة  ب���اس���ت���ج���واب اخل����ال����د و  ي����ل����وح  ال����ك����ن����دري 

الشيخ صباح اخلالد سمو الشيخ جابر املبارك

ع��ق��دت ص��ب��اح أم���س ف��ي دي����وان ع���ام وزارة 
اخلارجية جلسة املباحثات الرسمية بني الكويت 
وجمهورية الصني الشعبية. وترأس الشيخ صباح 
اخلالد، النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء وزير 

اخلارجية، اجلانب الكويتي بحضور وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان وزي��ر الدولة لشؤون اخلدمات 

ياسر أبل، فيما ترأس اجلانب 

السنغال تعيد سفيرها إلى قطر 
وتأمل في انتهاء »أزمة اخلليج«

أعلنت السنغال أمس إنها أعادت سفيرها إلى قطر للتشجيع على 
حل اخلالف بني السعودية ودول حليفة لها من جهة والدوحة من 
جهة أخرى. وقال وزير اخلارجية السنغالي مانكيور ندياي في وقت 
متأخر أمس في بيان باللغة الفرنسية أرسل إلى الصحافيني »بهذا 
العمل تشجع السنغال بقوة احلل السلمي لألزمة بني قطر والدول 

املجاورة لها«.

90 يوما من تاريخ دخول األراضي التركية يسمح باإلقامة ملدة 

تامير: إعفاء الكويتيني من تأشيرة تركيا 
ال يعني اإلقامة الدائمة

ال�����ق�����وات ال���ع���راق���ي���ة ت���دخ���ل ت��ل��ع��ف��ر 
من  حيني  على  السيطرة  وتستعيد 

أيدي اجلهاديني
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جنوب  ال��ع��م��ران��ي  ال��ت��وس��ع  اخل���ال���د: 
ال���ب���الد ي��س��ت��ل��زم امل���زي���د م���ن اجل��ه��ود 

لتوفير اخلدمات العاجلة

3

الصغيرة   األس��ه��م  ع��ل��ى  ش���راء  م��وج��ة 
وامل����ت����وس����ط����ة ت����ق����ود ال����ب����ورص����ة إل���ى 

االرتفاع

طالبان تتوعد األميركيني ب� »مقبرة جديدة«

ترامب يرفض أي انسحاب
من أفغانستان 

رف��ض الرئيس األميركي دونالد ترامب مساء ام��س أي 
انسحاب لبالده من افغانستان، عارضا استراتيجية جديدة 
للواليات املتحدة في ه��ذا البلد تقضي ب��إرس��ال تعزيزات 
عسكرية وتشديد الضغط على باكستان التي اتهمها بإيواء 
“عناصر فوضى”. وسارعت حركة طالبان الى الرد على هذا 
االعالن متوعدة االميركيني ب�»مقبرة جديدة« في حال أصروا 

على البقاء في هذا البلد.

العبدالله: النشاط 
السياحي في الكويت 

 91 ميكنه أن يوفر 
ألف وظيفة للشباب

   أكد وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء وزير اإلعالم بالوكالة الشيخ 
محمد العبد الله أن النشاط السياحي 
في الكويت ميكنه أن يوفر 91 ألف 

وظيفة للشباب .
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