
اس��ت��ق��ب��ل ح��ض��رة 
ص��اح��ب ال��س��م��و أمير 
ال��ب��اد الشيخ صباح 
األح���م���د ب��ق��ص��ر ب��ي��ان 
ص���ب���اح أم����س وزي���ر 
األش�����غ�����ال ال���ع���ام���ة 
عبدالرحمن عبدالكرمي 
املطوع حيث قدم لسموه 
مدير عام الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري 
أحمد سليمان احلصان 
وذلك مبناسبة تعيينه 

مبنصبه اجلديد.
ك��م��ا استقبل سمو 
ول����ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ 
ن���واف األح��م��د بقصر 
ب���ي���ان ص���ب���اح أم���س 
وزي��ر االشغال العامة 
عبدالرحمن عبدالكرمي 
امل����ط����وع ح���ي���ث ق���دم 
ل���س���م���وه م���دي���ر ع���ام 
هيئة ال��ط��رق والنقل 
ال��ب��ري املهندس احمد 
سليمان احلصان وذلك 
مبناسبة تعيينه في 

منصبه اجلديد. 
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توجه حكومي لدعم أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة

خصخصة بعض محطات البنزين

خصخصة بعض احملطات وتسليمها لشباب الكويت 
ق��رار إيجابي لكنه ن��اق��ص... يجب خصخصة جميع 
محطات الوقود وإلزام شركات توزيع الوقود احلالية 
بتكويت ه��ذا القطاع... فتح ورش إص��اح ومحات 
ومطاعم يعمل بها الشباب الكويتي فقط... اما اذا جعلنا 
العمل للشركات التجارية مثل تأجير بعض املواقع في 
شركات البنزين احلالية »فا طبنا وال غدا الشر«... 
آالف  الشباب على استعداد للعمل لتحسني اوضاعهم 

املادية... 
اعطوهم فرصة!

بني السطور

عمرو �صيخ العرب

أك��د وزي��ر التجارة والصناعة وزي��ر ال��دول��ة لشؤون الشباب 
بالوكالة خالد الروضان أن هناك توجًها حكومّيًا لتخصيص بعض 

محطات البنزين ألصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وق��ال الروضان في تصريح للصحافيني على هامش افتتاحه 
مؤمتر ومعرض )عرب نت( في دورته الثانية أمس، إن هناك تنسيًقا 
بني مؤسسة البترول الكويتية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة إلعداد اآلليات املعنية بهذا الشأن.
وأض��اف أن خصخصة محطات البنزين ألصحاب املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة سينعكس إيجاًبا على االقتصاد عموًما وعلى 
الشباب الكويتي خصوًصا لتشجيعه على االنخراط في املجاالت 

املختلفة األخرى غير األنشطة التقليدية.
وأوض���ح أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة شهد تعثًرا في بداية نشاطه إال أن��ه متت 
معاجلة ع��دد كبير من السلبيات حيث مت متويل أكثر من 140 
ا وحافًزا جيًدا  مشروًعا مختلًفا، مشدًدا على أنه يعد راف��ًدا مهّمً

لاقتصاد الكويتي.

القوات العراقية تسيطر 
على قضاء سنجار 
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ُتلقي  الللبللاد  أملليللر  تللوجلليللهللات  اخللللاللللد: 
مللللسللللؤوللللليللللة كللللبلللليللللرة علللللللللى احمللللافلللظلللة 

واجلهات املعنية باإلرث احلضاري
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دينار  مليون   36.1 يحقق  »اخلليج« 
10 باملئة  ارباحًا .. بزيادًة سنوية 

في صافي الربح

28 من محرم 1439 ه�/ 18 من أكتوبر  2017 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3044 الأربـــــعـــــاء 

سمو األمير يستقبل املطوع واحلصان

صاحب السمو مستقبا املطوع واحلصان

قوات سورية الدميقراطية سيطرت بشكل كامل على املدينة

»داعش« فقد آخر معاقله في سورية
أعلنت قوات سورية الدميوقراطية 
املؤلفة من فصائل كردية وعربية 
سيطرتها أم��س بشكل ك��ام��ل على 
مدينة الرقة التي كانت تعد املعقل 
األب��رز لتنظيم الدولة االسامية في 

سورية.
وتشكل سيطرة هذه القوات بدعم 
من التحالف الدولي بقيادة أميركية 
على مدينة الرقة نكسة كبرى لتنظيم 
الدولة االسامية الذي مني في األشهر 
األخيرة بسلسلة خسائر ميدانية في 
سورية وال��ع��راق امل��ج��اور، أدت الى 
تقلص مساحة “اخلافة االسامية” 
التي أعلنها في البلدين منذ العام 
2014. وقال الناطق الرسمي باسم 
ق��وات سورية الدميوقراطية طال 
سلو لوكالة فرانس برس عبر الهاتف 
“مت االنتهاء من العمليات العسكرية 
في الرقة” مؤكدأ “سيطرت قواتنا 

بالكامل على الرقة”.

احلويلة: ال يجوز إجبار األئمة 
واملؤذنني على البصمة

أكد النائب د. محمد احلويلة أن األئمة واملؤذنني ليسوا مجرد موظفني 
بل هم في املقام األول يحملون أمانة رسالة سامية في أعناقهم وال يجوز 

إجبارهم على نظام البصمة. 
وق��ال د. احلويلة: هناك فرق بني تطبيق نصوص القانون وروح 
القانون، فالقوانني شرعت للتنظيم وخدمة املجتمع لذا فإن التمسك 
احلرفي بتطبيق بعض ال��ق��رارات قد ي��ؤدي إلى عواقب سلبية ولعل 
اللجوء إلى تطبيق البصمة على األئمة واملؤذنني خير مثال على ذلك، 
فهم غير مرتبطني مبواعيد دوام محددة بل يرتبط عملهم بأداء الصلوات 

اخلمس على مدار اليوم.

السفير الفلسطيني: الكويت الوحيدة 
التي أوفت بالتزاماتها جتاه غزة 

قال سفير دولة فلسطني لدى الكويت رامي طهبوب أمس الثاثاء 
ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي أوفت بالتزاماتها كاملة في إعادة 
إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى سدادها للمنحة التي تعهدت بها في مؤمتر 

القاهرة البالغة 200 مليون دوالر.
وأفاد طهبوب بأن املنحة الكويتية مت إجنازها بالكامل على صعيد 
مشاريع داخل قطاع غزة ممثلة بإعادة تأهيل البنية التحتية لبعض 
الشوارع وبناء عدد كبير من املنازل وإصاح شبكة مياه متقدما بالشكر 

والتقدير إلى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا.

 36 عكسر يؤكد أن وزير الدفاع وافق على رفع سن القبول لل 

ضباط اختصاص وخبراء »غير كويتيني« في اجليش

وافقت جلنة الشؤون الداخلية والدفاع 
خال اجتماعها أمس الثاثاء على تعديل 
املادة 29 من  القانون رقم 32 لسنة 1967 
ف��ي ش���أن اجل��ي��ش مب��ا ي��ت��ي��ح ق��ب��ول غير 

الكويتيني في بعض التخصصات.
وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي 
ف��ي تصريح باملركز اإلع��ام��ي ف��ي مجلس 
األمة إن اللجنة أقرت التعديل والذي ينص 

على أن يستبدل بنص املادة 29 من القانون 
32 لسنة 1967 النص اآلتي:

»ي��ج��وز ق��ب��ول غير الكويتيني ضباطا 
اختصاصيني أو خبراء في اجليش مؤقتا 
عن طريق اإلع��ارة أو التعاقد على أن تكون 
رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم األصلية 
في بلدهم وذلك بالشروط املوضوعة التي 
يصدر بها مرسوم خال ثاثة أشهر، ويجوز 

عند احلاجة قبول تطوع غير الكويتيني في 
وظائف اجليش كخبراء أو ضباط صف«.

وكشف العنزي عن إعداد طلب باستعجال 
نظر هذا القانون مطلع دور االنعقاد املقبل 
في اول جلستني على أبعد تقدير السيما مع 

وجود توافق بني احلكومة والنواب عليه.

قوات كردية حتتفل باالنتصار
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