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الشيخ خالد اجلراح مصافحا مستقبليه من لواء اليرموك اآللي 94جموع من الزائرين داخل أروقة املركز العلمي خالل عطلة العيد

املطوع: 25 ألف زائر للمركز العلمي 
خالل عطلة عيد الفطر
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شدد على أن الكويت هي دولة املؤسسات وسيادة القانون وأكد أن املخافر هي خط الدفاع األول عن أمن املجتمع

اخلالد: القيادة السياسية تدعم رجال األمن بكل قوة

سقوط »الهدنة املؤقتة« في طرابلس.. 
وبنغازي »إمارة إسالمية«

وصول خبراء دوليني إلى موقع 
حتطم الطائرة املاليزية

بعد تعليق أوكرانيا عملياتها العسكرية

عواصمـ  وكاالت: جتددت االشتباكات امس بني الكتائب 
املسلحة في العاصمة الليبية طرابلس على الرغم من موافقة 
جميع األطراف على هدنة مؤقتة للسماح لرجال اإلطفاء 
بالســــيطرة على احلريق في خزانات الوقود القريبة من 
املطار. وقال ناصر الكربوي، رئيس جلنة األزمة في املجلس 
احمللي لطرابلس، لوكالة األناضول »عادت االشــــتباكات 
بصورة متقطعة إلى املدينة بعد أن ســــادت هدنة خالل 
الـ 24 ساعة املاضية جراء محاوالت إخماد احلريق )في 
مستودعني لتخزين املشتقات النفطية مت قصفهما األحد 
املاضي(. أما في بنغازي، فقد أعلن محمد الزهاوي، املسؤول 
الشرعي لـ »أنصار الشريعة«، عبر »راديو التوحيد« التابع 

للتنظيم »ان بنغازي إمارة إسالمية من اآلن«.
وعلى الفور سيطر محتجون غاضبون، على مستشفى 
اجلــــالء للحوادث في املدينة، بعد طــــرد عناصر تنظيم 
أنصار الشــــريعة الذين كانوا يسيطرون على املكان منذ 

نحو شهر بدعوى تأمينه.

عواصــــم ـ وكاالت: وصــــل اخلبــــراء الهولنديــــون 
واألســــتراليون الى موقع حتطم الطائــــرة املاليزية بعد 
اعالن اجليش األوكراني تعليق هجومه ضد االنفصاليني 
املوالني لروسيا في شرق البالد يوما واحدا بناء على طلب 
األمــــني العام لألمم املتحدة بان كي مون. وأعلنت منظمة 
األمن والتعاون األوروبية ان مراقبيها »وصلوا إلى موقع 
حتطــــم الطائرة املاليزية، يرافقهــــم 4 خبراء من هولندا 
واستراليا« بعد ان اتبعوا مسارا مختلفا عن األيام السابقة. 
وقال وزير العدل الهولندي في بيان ان املهمة تقتصر في 
الوقت احلالي على استطالع املوقع حتى ميكن بدء أعمال 
البحث بأسرع وقت خالل الزيارة املقبلة لكشف ظروف 
حتطم الطائرة. وأعلن اجليش األوكراني التعليق املفاجئ 
جلميع عملياته في شــــرق أوكرانيا، حيث قال اولكسي 
دميتراشيفسكي الناطق باسم القوات األوكرانية لوكالة 
فرانس برس »لقد قررنا أال جنري اي عمليات عسكرية 

في هذا اليوم الذي نطلق عليه اسم يوم الهدوء«.

استدعت 16 ألف جندي إضافي من قوات االحتياط

إسرائيل تواصل عدوانها حتى »تدمير األنفاق« وكارثة إنسانية تلوح في غزة
عواصم ـ وكاالت: لم تفلح 
االنتقادات الدولية الشــــاجبة 
للمجازرة االسرائيلية، السيما 
مجزرتــــي حــــي الشــــجاعية 
ومدرسة االونروا، في تخفيف 
ازدادت وتيرته  الذي  العدوان 
على قطاع غزة أمس، في ظل 
تراجع املساعي الديبلوماسية 
للتوصل الى وقف الطالق النار، 
فقد أعلن اجليش االسرائيلي 
استدعاء 16 ألف جندي جديد 
من قــــوات االحتياط ليصبح 
عديــــد جنوده املشــــاركني في 
احلرب علــــى غزة 86 الفا. في 
حني أكد رئيس الوزراء بنيامني 
نتنياهو أنه ال انسحاب لهذه 
القوات قبل ان تنجز مهمتها. 
وتعهد بأنها »ستواصل تدمير 
االنفاق في قطاع غزة سواء مت 
التوصــــل الى وقف اطالق نار 
او لم يتم االتفاق عليه«. وقال 
إنه لن يوافق على »أي مقترح 
ال يسمح للجيش االسرائيلي 

بإنهاء هذا العمل«.
والى جانب عشرات القتلى 
واجلرحى الذين سقطوا أمس 
ايضا، يعيــــش قطاع غزة بال 
كهرباء وال ماء منذ اربعة ايام، 
في أعقاب قصف محطة الكهرباء 
الوحيدة الذي جنم عنه انقطاع 

املياه لتوقف عمل اآلبار.
ويهــــدد انقطــــاع الكهرباء 
واملــــاء بكارثــــة إنســــانية قد 
تطول جميــــع مناحي احلياة 
املقبلة،  القليلــــة  خالل األيام 
وفق تأكيدات مراكز حقوقية 
فلســــطينية ودولية، السيما 
عمل املستشفيات، التي تستقبل 

مئات اجلرحى يوميا.
الدخان والدمار الناجتان عن احدى الغارات االسرائيلية على غزة أمس                                                                                                                                                              )أ.پ( التفاصيل ص20 ٭

التفاصيل ص21 ٭

التفاصيل ص21 ٭

املاجد لـ »األنباء«: بانتظار رد ديوان اخلدمة 
املدنية لصرف مكافآت االنتخابات التكميلية

أسامة أبوالسعود

أكد وكيل وزارة العدل عبدالعزيز املاجد أن وزارة العدل 
بانتظار رد ديوان اخلدمة املدنية لصرف مكافآت العاملني 

بانتخابات مجلس األمة التكميلية التي أجريت مؤخرا.
وقال املاجد انه فــــي حال ورود موافقة ديوان اخلدمة 
املدنية ســــيتم صرف جميع املكافــــآت فورا ومن دون أي 

تأخير جلميع العاملني في االنتخابات.

الشيخ محمد اخلالد والفريق سليمان الفهد يتابعان اللواء عبداهلل املهنا خالل شرحه جلهود قطاع املرور في معاجلة االزدحامات

فرج ناصر 

اكد مصدر مسؤول ان وزارة 
األشغال ستطرح خالل األسبوع 
املقبل مناقصة مشروع ربط طريق 
الوفــــرة وطريق مينــــاء عبداهلل 
والزور وطريق مدينة صباح األحمد 
اإلسكانية بطريق خادم احلرمني 
الشريفني. وقال ان هناك 6 شركات 
ستقوم بتنفيذ هذه املشاريع بعد 
موافقة جلنة املناقصات املركزية 
وديوان احملاسبة كونهما اجلهتني 
الرقابيتني على مشاريع وزارات 
الدولــــة. وأضــــاف ان كلفــــة هذا 
املشــــروع تبلغ نحو 130 مليون 

دينار.

عبدالهادي العجمي

أكد مدير عام االدارة العامة 
للجمارك خالد السيف ان اجمالي 
حركة الدخول واخلروج للمركبات 
الســـاملي والنويصيب  ملنفذي 
 خالل الفترة من 24 يوليو حتى
30 يوليو بلـــغ 25538 مركبة 
دخلت الكويت عبر املنفذين كما 
بلغ عدد خروج املركبات 24546 
عبر املنفذين. ولفت السيف في 
تصريح خاص لـ »األنباء« الى 
انه مت تســـجيل حركة دخول 
وخروج مركبات املسافرين خالل 
فترة العيد وما قبلها حيث بلغ 
عدد دخول املركبات عبر منفذ 
النويصيب 15677 مركبة بينما 
التي غادرت  املركبات  بلغ عدد 
من خالل منفذ النويصيب 13588 
مركبة. وأضاف السيف: بالنسبة 
ملنفذ الساملي فعدد املركبات التي 
غادرت عبر املنفـــذ بلغ 10958 
التي دخلت  مركبة، واملركبات 

بلغ عددها 9861 مركبة.
التفاصيل ص 8 ٭

محمد هالل الخالدي

أكد مديــــر اإلدارة املالية واإلداريــــة بوزارة اخلارجية 
الســــفير جمال الغامن أن العمل جار فيما يتعلق بالهيكل 
املالي اجلديد لــــوزارة اخلارجية، وهو مطروح في ديوان 
اخلدمة املدنية. وحول تقرير وزارة اخلارجية األميركية 
الصادر مؤخرا، والذي جاءت فيه مزاعم وانتقادات حول 
احلريات الدينية في الكويت، قال الغامن خالل مشــــاركته 
في احتفال أقامته سفارة املغرب مبناسبة الذكرى اخلامسة 
عشرة لتولي امللك محمد السادس مقاليد احلكم: »إن الكويت 
دولة لديها دستور وقوانني ومؤسسات تعمل من خاللها 
وعلى ضوء توجيهات صاحب الســــمو األمير، وكل دولة 
من حقها أن تصرح مبا تريد ولكن هذا شأن داخلي يتعلق 
بقوانني الكويت«. وباملناسبة، وجه السفير الغامن التهنئة 
للمملكة املغربية الشــــقيقة قائال: »انها تأتي متزامنة مع 
عيد الفطر السعيد الذي نسأل اهلل العلي القدير أن يعيده 
على العاملني اإلسالمي والعربي باليمن واخلير والبركات«، 
مســــتذكرا في الوقت نفســــه ما متر به األمة العربية من 
نكبات وجروح خاصة في غزة، مشيرا إلى أن ما تتعرض 
له غزة هو جرمية وحشــــية بــــكل املقاييس حيث يطول 
القصف الهمجي املجرم كل األماكن دون اكتراث باملدنيني 

واملستشفيات ودور العبادة واملنازل.

130 مليون دينار لربط طرق 
الوفرة وميناء عبداهلل والزور 

ومدينة صباح األحمد السكنية 
بطريق خادم احلرمني

أكثر من 50 ألف مركبة 
استخدمت منفذي الساملي 

والنويصيب في العيد الغامن: الهيكل املالي اجلديد 
لـ »اخلارجية« مطروح في »الديوان«

تعد حلركة »الترقية باألقدمية« للعاملني في الوزارة

»الصحة«: وقف النظر في تظلمات 
املرضى للعالج باخلارج

 عبدالكريم العبداهلل

تعــــد وزارة الصحــــة حاليــــا حلركة 
»الترقية باالقدمية« للعاملني في الوزارة 
في جميع قطاعاتها من مستشفيات ومراكز 
صحية وإدارات مركزية، ومرافق الوزارة 
األخرى. وذكرت مصادر صحية مطلعة في 
تصريح لـ »األنباء« أن »الترقية باالقدمية« 
ســــتكون وفق ضوابط وشروط ديوان 
اخلدمة املدنية بهذا الشأن، مشيرة الى أن 
وزارة الصحة كانت قد اعتمدت في العام 
املاضي ترقيــــة ما يقرب من 400 موظف 
وموظفة بـ »االقدمية«، مرجحة االنتهاء 
منها هذا العام في ســــبتمبر املقبل، علما 
بــــأن الوزارة كانت ايضــــا قد انتهت منذ 
شــــهرين من اعتماد ترقية ما يقرب من 

500 من موظفيها باالختيار.
من جهة اخرى، ترددت انباء في أروقة 

وزارة الصحة تفيد بقيام الوزارة بوقف 
النظر في تظلمات املرضــــى من اللجان 
الطبية في العالج باخلارج، والتي كانت 

تنظر من قبل اللجنة العليا.
واشــــارت مصادر صحية مطلعة في 
تصريــــح خاص لـ »األنبــــاء« الى ان هذا 
الوقف ســــيكون مؤقتا بهدف وضع آلية 
جديدة للنظر فــــي تظلمات املرضى من 
اللجــــان الطبية، بحيث حتدد هذه اآللية 
احلاالت التي يتم النظر بها من قبل اللجنة 

العليا.
واجلدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت 
قد اصدرت مسبقا قرارا يتيح للجنة الطبية 
العليا للعالج في اخلارج النظر في تظلمات 
املرضى من اللجان الطبية، مع اختصاصها 
باملوافقة أو رفض توصية اللجان ومقابلة 
املرضى أو ذويهم ملناقشــــة حالتهم بعد 

تقدمي الطلبات.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
باإلنابة الشــــيخ محمد اخلالد دعم القيادة 
السياسية لرجال األمن بكل قوة، الفتا الى ان 
الكويت هي دولة املؤسسات وسيادة القانون. 
وشدد اخلالد على ان املخافر هي خط الدفاع 
األول عــــن أمن املجتمــــع، الفتا الى حرص 
الوزارة على االهتمــــام بالدوريات الليلية 
والعمل على رفع مهــــارة وكفاءة العاملني 
باألمن العام باعتباره أولوية مطلقة للوزارة 
في املرحلة املقبلة، ومشــــددا على ضرورة 
االنضباط وااللتزام بحسن استقبال املواطن 

واملقيم.
وأشار اخلالد الى ان شرطة النجدة صمام 
األمان وشريان مهم للعمل باملؤسسة األمنية، 
الفتا الــــى أهمية الوصول الى موقع البالغ 
بســــرعة واألخذ بزمام املبادرة واجلاهزية 

باعتبارهما أساس النجاح في العمل.
من جهته، قال وكيل وزارة الداخلية الفريق 
سليمان الفهد: ان اجلوالت واللقاءات جتسيد 
لروح األســــرة الواحدة التي جتمع القيادة 
العليا للمؤسسة األمنية بأبنائها، مشيرا الى 
ان الهدف من هذه اجلوالت تفعيل مســــيرة 

العمل األمني وتطوير آلياته.
التفاصيل ص4 ٭

التفاصيل ص 3 ٭

صفحة »األنباء« في »فيسبوك«.. 
األولى كويتياً

أسامة أحمد ـ علي محمد

مع حلول نهاية شهر يوليو املاضي وصلت 
صفحة »األنباء« مبوقـــع التواصل االجتماعي 
األشهر في العالم »فيسبوك« إلى مركز مهم في 
قائمة الصفحات بالكويت. وطبقا إلحصائيات 
موثقة من »فيسبوك« اعتلت »األنباء« املركز األول 
بال منازع على مستوى وسائل اإلعالم متجاوزة 
بذلك جميع الصحف اليومية الكويتية، مبجموع 
مشتركني وصل إلى 230.144 مشتركا، في حني 
سجلت الصفحة متوسط تفاعالت يومية زادت 
علـــى مليوني زائر نتيجة مشـــاركة القراء من 
داخل الكويت وجميع الدول العربية الشـــقيقة 
واجلاليات املقيمة في أوروبا وأميركا للمحتوى 
املنشور سواء كان روابط أو صورا أو ڤيديو مع 
أصدقائهم في »فيســـبوك«. باإلضافة الى العدد 
املتنامي لإلعجاب والتعليقات. من اجلدير بالذكر 
انـــه طبقا لألرقام املذكورة تكـــون »األنباء« قد 
تخطت العديد من صفحات شركات االتصاالت 
والبنوك والعالمات التجارية، فضال عن بعض 

الوزارات والهيئات احلكومية الكويتية.
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