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اللواء االنصاري يقلد ضابطا رتبته اجلديدة 
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»األنباء« تنشر أسماء 160 ضابطاً متت ترقيتهم إلى رتبة نقيب باجليش

احلكومة: تدقيق املزيد من اجلنسيات بعد العيد
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أقل بـ »40%« من املرصود ألحد أكبر مشاريع التنمية.. والتوقيع نهاية 2014

»نفط الكويت«: 4 عروض مغرية لتنفيذ »النفط الثقيل«

احلرب اإلسرائيلية على غزة تدخل أسبوعها الثالث 
واجليش يعترف بفقدان جندي أعلنت حماس أسره

عواصمـ  وكاالت: تدخل احلرب 
التي تشـــنها إسرائيل على قطاع 
غزة اليوم أسبوعها الثالث، دون 
أدنى مبادرة أمل بوقفها في املدى 
املنظور حسبما تفيد وسائل اإلعالم 
اإلسرائيلية، ما لم يتمكن األمني 
العام لألمم املتحدة بان كي مون 
ووزير اخلارجية األميركي جون 
كيري اللذان يزوران املنطقة من 
إحداث خرق في جدار األزمة، حيث 
أكد األخير أن املبـــادرة املصرية 
هي اإلطار ألي وقف إلطالق النار 
بني إسرائيل وحركة حماس. في 
هذه األثناء، سجلت إسرائيل أكبر 

خسارة لها في آخر خمس حروب 
شـــنتها، إذ أعلنت مقتل نحو 30 
جنديا خالل أسبوعني. واعترفت 
بفقدان جندي لها، سبق أن أعلنت 
كتائب القسام التابعة حلركة حماس 
أسره. وقال اجليش اإلسرائيلي إنه 
متكن من التعرف على جثث ستة 
من اجلنود الســـبعة الذين كانوا 
داخل مدرعة أصيبت قبل يومني 
بقذيفة صاروخية في الشجاعية 
بغـــزة، وإن البحث جـــار ملعرفة 
مصير الســـابع. وأعلنت اإلذاعة 
اإلســـرائيلية أنه »قتل أيضا في 

هذا احلادث«.

أحمد مغربي

قدمت 4 حتالفات عاملية 
عروضا مالية لتنفيذ مشروع 
النفط الثقيل الذي يعد أحد 
التنموية في  اكبر املشاريع 
البالد. وقــــال مصدر نفطي 
مسؤول في شركة نفط الكويت 
لـ»األنباء«: ان أقل العروض 

املالية جاءت من حتالف تقوده 
البريطانية  شركة بتروفاك 
بقيمة 1.2 مليار دينار، وهو 
التكلفــــة اإلجمالية  اقل من 
املرصــــودة للمشــــروع عند 
ملياري دينار )أي أقل بنسبة 
ايجابي  40%( وهو مؤشــــر 
للمضي ســــريعا باملشروع، 
ويهدف املشروع إلى تطوير 

طبقة فارس السفلية في شمال 
الكويت إلنتاج 60 ألف برميل 
يوميا من النفط الثقيل بحلول 

عام 2019. 
وجاء العرض الثاني من 
حتالف »اس كيه« للهندسة 
واملقاوالت في كوريا اجلنوبية 
بقيمة 1.31 مليار دينار، بينما 
جاء العرض الثالث من حتالف 

ســـايبم ايطاليا بقيمة 1.75 
مليار دينار، فيما تقدم حتالف 
»جي اس« للهندسة واملقاوالت 
في كوريـــا اجلنوبية بقيمة 
1.83 مليار دينـــار، وتوقع 
املصدر أن يتم توقيع العقود 
مع التحالف الفائز في نهاية 

.2014
 ٭

غارة اسرائيلية استهدفت مسجدا في قطاع غزة أمس                    )أ.ف.پ(

41اإليــمـان 40

39 38 المطبخ

37 36 فــنـــــون

 ديوانياتكم في »األنباء« 
16خالل رمضان

برامج الفضائيات
19

أسامة أبوالسعود

أكد وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املساعد للعالقات اخلارجية 
واحلج ونائـــب رئيس بعثة احلج 
الكويتية خليف األذينة أن بعثة احلج 
الكويتية انتهت من كل االستعدادات 

الالزمة لهذا املوسم بشكل مبكر.
ودعا الراغبني في أداء احلج إلى 
ســـرعة التسجيل مع حمالت احلج 
الرســـمية، مبينا أن املوعد النهائي 
لتســـجيل احلجاج غير الكويتيني 
هـــو 2014/8/31 وللكويتيـــني هو 

.2014/9/20

األذينة: 20 سبتمبر آخر موعد 
لتسجيل احلجاج الكويتيني 

و31 أغسطس لغير الكويتيني

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، صباح امس، رئيس مجلس إدارة جمعية 
اإلصالح االجتماعي حمود الرومي وعضو مجلس 
اإلدارة يحيى العقيلي، حيث أهديا سموه تقريرا 
عن جهـــود »الرحمة العاملية« بجمعية اإلصالح 
االجتماعي في إغاثة الشعب السوري للعام 2011 
2013. وقال الرومي انه قدم شرحا لصاحب السمو 
األمير حول ما تقوم به اجلمعية من أعمال خيرية 
واجتماعية ورياضية الحتواء الشـــباب السيما 

في العطل الصيفية. وأضاف ان اجلمعية هيأت 
للشباب مكانا آمنا يحتضنهم بإشراف مدرسني 
أكفاء لهم خبرة طويلة في مجاالت العمل اخليري 
واالجتماعـــي والرياضي ورعاية الشـــباب. كما 
اســـتقبل صاحب السمو األمير د.ناصر الصانع 
ود.بدر الناشي وم.محمد العليم. وقال العليم في 
تصريح صحافي »ان اللقاء كان مثمرا واستمعنا 
خالله الى توجيهات صاحب السمو االمير في كل 

ما يهم مصلحة الوطن«.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتسلّم تقريرا عن جهود »الرحمة العاملية« في إغاثة الشعب السوري 
من حمود الرومي ويحيى العقيلي ومشعل الزيد

األمير تسّلم تقريرًا عن جهود »الرحمة العاملية« 
في إغاثة الشعب السوري

صاحب السمو التقى الصانع والناشي والعليم

»للصبر حدود«. واستدركت 
قائلــــة: احلكومــــة ملتزمة 
بالقانون لدعــــم أمن الوطن 
واســــتقراره وسالمته وأمن 
املواطنني واملقيمني واحلفاظ 
العامــــة  علــــى املمتلــــكات 
واخلاصــــة. وعلــــى صعيد 
إضراب العاملني في مؤسسة 
التأمينات االجتماعية قالت 
مصــــادر رفيعــــة: إن مدير 
»التأمينات« حمد احلميضي 
مستمر في منصبه واحلكومة 
وضعت بدائل ممتازة تنفذها 
إلجناز املعامالت بعد عطلة 
العيد، ولــــن يكون هناك أي 

تأخير. هــــذا، وقرر مجلس 
الوزراء عــــدم التجديد ملدير 
 عــــام الهيئة العامة للمعاقني 
د. جاسم التمار لبلوغ سنوات 

خدمته 40 عاما.
واعتمد املجلس ترقية 160 
ضابطا بوزارة الدفاع الى رتبة 

نقيب.

وكذلك كيفية احلصول عليها 
بطرق غير مشروعة واحتواء 
ملف اجلنسية على أوراق غير 

صحيحة.
وقالت: احلكومة لن تتوانى 
من اآلن فصاعدا في تطبيق 
أحــــكام املــــادة 13 واملادة 21 
مكرر )أ( من قانون اجلنسية 
الكويتية رقم 15 لسنة 1959، 
وأي أحــــكام أخــــرى تتعلق 
بقانون اجلنسية، ولن نظلم 
احدا، لكن حفظ أمن الكويت 
هو الهدف االسمى واألساسي 
واجلوهري وفوق اي اعتبار، 
وقد صبرنا ونصحنا ولكن 

 مريم بندق 

كشــــفت مصادر وزارية 
رفيعة في تصريحات خاصة 
لـ »األنباء« أن مجلس الوزراء 
ســــيواصل عقب إجازة عيد 
النظر في  املبــــارك  الفطــــر 
تدقيــــق املزيــــد مــــن ملفات 
اجلنسيات وحتديدا في جلسة 

4 أغسطس.
وأوضحت املصادر أن الكلمة 
الفصل في قــــرارات مجلس 
الوزراء بســــحب اجلنسية 
تعتمد على حتقيق املصلحة 
الوطنيــــة العليــــا للكويت، 

بدائل إلجناز 
معامالت »التأمينات« 

بعد عطلة العيد 
 واحلميضي مستمر

في منصبه.. وإحالة 
مدير »املعاقني« 

أسماء 160 ضابطًا بوزارة للتقاعد
الدفاع متت ترقيتهم

إلى رتبة نقيب

 توفير 52 ألف وحدة سكنية
في مدينة الشيخ نواف األحمد

02

11

»الصحة«: مجالس األقسام الطبية تعد اخلطط 
والتصورات لالستعانة بـ» اخلاص« قريباً

عبد الكريم العبد اهلل

علمت »األنباء« من مصادر صحية مطلعة 
أن وزارة الصحة خاطبـــت جميع مجالس 
االقسام الطبية باملستشفيات لتقدمي املقترحات 
واخلطط والتصورات باخلدمات التي ميكن 
أن يقدمها القطاع اخلاص للوزارة من خالل 
االستعانة به في جميع التخصصات الطبية 
لتخفيـــف الضغـــط عن االقســـام املختلفة 
باملستشفيات. واكدت املصادر ذاتها أن هذا يأتي 
ضمن خطة وتوجه وزارة الصحة لالستعانة 
بالقطاع اخلاص الرسال املرضى اليه لتلقي 
العالج، وذلك فـــي ظل الزيادة الســـكانية 

املستمرة التي تستدعي احلاجة الى اخلدمات 
الطبية بالقطاع االهلي. وافادت املصادر بأن 
مجالس االقسام الطبية باملستشفيات تضع 
اللمسات االخيرة لالحتياجات واملتطلبات 
الضرورية لالســـتعانة من خاللها بالقطاع 
اخلاص من مستشفيات ومراكز متهيدا لرفعها 
خالل الفترة القليلة املقبلة للوزارة، مشيرا 
الى أن هذا يأتي ايضا ضمن رســـالة وزارة 
الصحة في تقدمي اخلدمات العالجية والوقائية 
للمجتمع واالستجابة لالحتياجات الصحية 
في املستويني العام واخلاص، والعمل على 
حتسني نوعية االداء لتطوير اخلدمات الصحية 

باالشتراك مع القطاع االهلي.

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
العدل بالوكالة الشيخ محمد العبداهلل أن مجلس الوزراء 
وافق على مشروع مرسوم بترقية 34 مستشارا مساعدا 

في ادارة الفتوى والتشريع الى درجة مستشار.
 وقال الشيخ محمد العبداهلل لـ »كونا«: ان مجلس 
الوزراء اعتمد مشروع املرســـوم هذا خالل اجتماعه 

االسبوعي الذي عقد في قصر السيف أمس االول.

ترقية 34 مستشارًا مساعدًا 
في »الفتوى« إلى مستشار
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33األسهم السعودية تقفز ملستويات قياسية بعد إعالن فتح أبواب البورصة أمام املستثمرين األجانب 

د.علي العبيدي

العبيدي يصدر قرارًا  
بتشكيل فريق حلماية 
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