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ال��ص��ب��ي��ح :احل��ك��وم��ة ت��ه��ت��م ب��ال��ع��م��ل
التطوعي وحترص على تطوره

الفضل أكد أنها لم تقدم أي أولوية تخص الضرائب وزيادة الرسوم

«رؤية  »2035خارج أولويات احلكومة
ربيع �سكر

سموه تسلم دعوة خادم احلرمني حلضور القمة اخلليجية في الرياض  9اجلاري

فيما يبدو أن «رؤي��ة  »2035لم تدرج ضمن األولويات
التسع التي تقدمت بها احلكومة ال��ى جلنة األول��وي��ات
البرملانية  ،فقد أعلن رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل انها
ليست موجودة ضمن األولويات قائال :أنا ال أومن مبثل هذه
الرؤى وال أؤمن بخطط طويلة األجل  ،وال ميكن ان تقوم بها
حكومة تتغير كل  ٤أشهر ،واحلكومة ليس لديها القدرة على
تنفيذ مثل هذه املشاريع كتطوير اجلزر أو غيرها.
وقال الفضل في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أن
احلكومة لم تتقدم بأي نوع من الضرائب باستثناء ضريبة
على مشروبات الطاقة والتدخني وهي ضريبة انتقائية
خاصة.
مضيفا :استلمنا أول��وي��ات احلكومة اجل��اه��زة وه��ي 9
مشاريع ومنها تعديل على قانون التأمني ونظام السجل
العيني للعقار وقانون شركات األمن واحلراسة وقانون
تنظيم االجتماعات وامل��واك��ب والتجمعات وتعديل على
قانون السجون .

األمير كرّ م املتميزين علمي ًا

6
القادسية الرابح األكبر من اجلولة
الـ  11في «دوري فيفا»

(طالع صفحة )4

بني السطور

سمو األمير متوسطا ً املكرمني في حفل توزيع جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعام 2018

حت��ت رع��اي��ة وح��ض��ور صاحب السمو أمير البالد،
الشيخ صباح األحمد ،أقيم صباح امس حفل توزيع جوائز
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعام  ، 2018وذلك في
قاعة سلوى الصباح.

وصل موكب سموه إلى مكان احلفل حيث استقبل بكل
حفاوة وترحيب من قبل مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين ،وأعضاء مجلس
إدارة املؤسسة .وشهد احلفل سمو ول��ي العهد الشيخ

نواف األحمد ،ورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وسمو
رئيس ال��وزراء ،الشيخ جابر املبارك ،وكبار املسؤولني
بالدولة.

(طالع صفحة )3

دعوة جميع األعضاء في مجلس التعاون
ل���دول اخلليج العربية خ��ط��وة مباركة
وب��ادرة خير حققت حكمة القادة ونثرت
الفرح في نفوس أبناء اخلليج جميعاً..
جميع املشاكل بني األخوة ميكن حلها على
طاولة التفاوض ..عودة املياه إلى مجاريها
وتوحيد الصفوف أصبحا ض��رورة ملحة
ملواجهة األخطار احمليطة..
بارك الله في جهودكم.

الصالح :نعمل على رفع مستوى اخلدمات اإللكترونية احلكومية
ه�شام املن�شاوي

أنس الصالح يتوسط كبار احلضور واملشاركني في افتتاح منتدى احلكومة اإللكترونية السادس

«التجارة» تقلص إجراءات
تراخيص العروض والتنزيالت
أعلنت وزارة التجارة والصناعة تقليص إج���راءات تراخيص
العروض والتنزيالت إلى طلب واحد عبر منوذج مخصص في موقعها
اإللكتروني بدال من تعبئة نحو  15منوذجا كان معموال بها سابقا.
وقالت ال��وزارة في بيان إن قطاع حماية املستهلك فيها جنح في
اختصار اإلج���راءات لتسهيل اخلدمات املقدمة للشركات من خالل
توحيد الشروط والطلبات.
وأضافت إن اخلطوة اجلديدة تتيح ملقدم الطلب اختيار ورقة
واح��دة س��واء كانت خصومات او تنزيالت او جوائز أو العروض
اخلاصة ..الخ ،وتتم تعبئة النموذج إلكترونيا .وأوضحت أنه أضحى
بإمكان مقدم طلب احلصول على الترخيص من خالل الدخول على
موقع ال��وزارة  www.moci.gov.kwوتعبئة النموذج املخصص
وتقدميه في دقائق معدودة في اإلدارة.

التتمة 6

«املربعانية» يبدأ غد ًا ..
انتبهوا البرد شديد
أعلن الفلكي عادل السعدون ،أن موسم املربعانية للعام احلالي يبدأ
غدا اجلمعة.
وأضاف السعدون امس أن «املربعانية» هو احد مواسم السنة الـ
 12الذي يبدأ من سهيل في الـ 24من أغسطس ثم الوسم واملربعانية
والشبط والعقارب واحلميمني والذراعني والثريا والتويبع واجلوزاء
واملرزم واخرها موسم الكليبني الذي ينتهي في  23اغسطس.
وأوض��ح ان ه��ذا املوسم سمي باملربعانية ألن��ه يتكون من نحو
 40يوما «حتديدا من  39يوما» يبدأ في  7ديسمبر وينتهي في 14
يناير مبينا أن��ه ينقسم إل��ى فترتني األول��ى  20يوما تستمر حتى
 27اجل��اري والثانية تبدأ  28من نفس الشهر وتستمر حتى 14
فبراير وفي هذه الفترة يكون اجلو ب��اردا اكثر من الفترة االول��ى.
وذكر أن البرد يكون قارسا في هذا املوسم وتصل درجات احلرارة
احيانا فيه ال��ى الصفر وتتخلها اي��ام رطبة خ�لال الصباح املبكر.
وبني ان السبب الرئيسي النخفاض درجات احلرارة

التتمة 6

قال نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي���ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون مجلس
ال����وزراء أن��س ال��ص��ال��ح إن رفع
مستوى اخلدمات االلكترونية في
أجهزة الدولة يشغل حيزا كبيرا
من اهتمام احلكومة ،مشيرا الى ان
الهدف من رفع مستوى اخلدمات
االلكترونية ف��ي أج��ه��زة ال��دول��ة
ه��و توفير اخل��دم��ات وتسهيلها
على املواطنني واملقيمني من جهة
ومواجهة ثقافة الفساد من جهة
أخ���رى م��ن خ�لال وج���ود خدمات
الكترونية تبعد تدخل العنصر
البشري في اجناز أي معاملة.
ج��اء ذل��ك في تصريح أدل��ى به

الصالح للصحفيني عقب افتتاحه
م��ن��ت��دى احل��ك��وم��ة االلكترونية
ال��س��ادس (ادارة التغيير نحو
الرقمية) نيابة عن سمو رئيس
مجلس ال�����وزراء ال��ش��ي��خ جابر
املبارك راعي املنتدى الذي يستمر
خ�لال الفترة م��ن  6 - 4ديسمبر
اجلاري .
وأوض���ح الصالح أن��ه تكليف
اللجنة االق��ت��ص��ادي��ة ف��ي مجلس
ال���وزراء ب��االط�لاع على االجهزة
احلكومية التي حتتاج ال��ى دعم
وال��ت��ي ت��أخ��رت بتقدمي خدماتها
إلكترونيا.
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مخلفات الغزو العراقي جعلتها أحد أكبر الكوارث البيئية عامليا

 2.4مليار دوالر لتأهيل تربة الكويت
ق���ال م��دي��ر مجموعة ت��أه��ي��ل ال��ت��رب��ة في
شركة نفط الكويت منصور اخل��ارج��ي ،إن
التعويضات الناجمة ع��ن خسائر الغزو
العراقي لتأهيل تربة الكويت تقدر بنحو 2.4
مليار دوالر أميركي.
وأوضح اخلارجي في تصريح للصحفيني
على هامش افتتاح مؤمتر (تأهيل التربة
الكويتية امللوثة) ال��ذي تنظمه شركة نفط
الكويت أن تلوث التربة في الكويت يعتبر
من أكبر الكوارث البيئية على الكوكب بسبب
مخلفات الغزو العراقي إضافة إلى عمليات
الشركة منذ تأسيسها.
وأض��اف أن عمليات التلوث تعتبر فريدة
من نوعها وعادة يكون من الصعب معاجلتها
بسبب التراكم الزمني وتأثير العوامل اجلوية

مع بقاء املواد الثقيلة.
وذكر أن مساحة التلوث تقدر بنحو 114
كليومترا مربعا كمسطح و  26مليون مترا
مكعبا ،مبينا أن عملية تأهيل التربة ستبدأ
في شمال الكويت بسبب احتواء املنطقة على
مصادر املياه.
وأش���ار إل��ى معاجلة مساحة م��ن التربة
بتكلفة تقدر بنحو  20مليون دينار كويتي
(نحو  66مليون دوالر أميركي) وسوف تزيد
هذه التكلفة إلى  50مليون دينار (نحو 165
مليون دوالر) مع زي��ادة معاجلة مساحات
أكبر من التربة.
وتوقع أن تنتهي عمليات تأهيل التربة
في الكويت خالل فترة زمنية تقدر بنحو 10
سنوات «وقد تزيد على ذلك».

