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د. ميسرة الفالحعبداهلل البصري

عبداهلل البصري لـ »األنباء«: ال زيادة 
إضافية لرسوم املدارس اخلاصة

أزمة خلريجي الثانوية اإلجنليزية برفع شروط 
االبتعاث الجتياز 8 مقررات بدالً من6 0607

مجلس الوزراء اعتمد تعيني قياديني في »الشباب« و»البلدي« و»اإلعالم« و»التخصيص« و»احملاسبة«

3000 دينار لقسائم الوفرة و5 آالف لـ »غرب عبداهلل املبارك«

األمير سلمان في باريس
 لبحث القضايا اإلقليمية والدولية

ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز 
لدى وصوله  إلى باريس أمس                                                                                 )واس(

عواص���م � وكاالت: وص���ل ولي العهد 
الس���عودي نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع صاحب السمو امللكي األمير 
سلمان بن عبدالعزيز امس إلى باريس في 
زيارة رسمية إلجراء محادثات مع الرئيس 
الفرنسي فرنسوا هوالند، يرجح ان تتطرق 
الى صفقة األس���لحة الفرنسية للجيش 
اللبناني التي متوله���ا الرياض، وتهديد 

اإلسالميني املتطرفني في املنطقة. 
وقال األمير سلمان في تصريح صحافي 
بعد وصول���ه: ان »الزيارة تأتي في إطار 
تعزي���ز وتطوير العالق���ات الوثيقة بني 
البلدين، والتي تشهد تطورا متناميا، حيث 
أس���همت الزيارة التاريخية التي قام بها 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز في عام 2007م، وبشكل كبير 
ج���دا، في وضع العالقات على مس���ارات 
التنس���يق والتعاون  جديدة وعالية من 

بني البلدين«.

وأكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص 
اململكة بقيادة خادم احلرمني الشريفني على 
تطوير أوجه التع���اون الثنائي، وتعزيز 
مستوى التنسيق بني البلدين جتاه جميع 
القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 
املشترك، مشيرا إلى أن التعاون والتنسيق 

بني البلدين في أفضل حاالته.
ويضم الوفد الرس���مي املرافق كال من 
األمير س���عود الفيصل وزير اخلارجية، 
واألمي���ر محمد بن س���لمان وزير الدولة 
عض���و مجلس ال���وزراء رئي���س ديوان 
ول���ي العهد، ووزير الدولة عضو مجلس 
الوزراء د.مساعد بن محمد العيبان، ووزير 
الثقافة واإلع���الم د.عبدالعزيز بن محيي 
الدين خوجة، ووزير التجارة والصناعة 
د.توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الدولة 
للشؤون اخلارجية د.نزار بن عبيد مدني، 
ورئيس هيئة األركان العامة الفريق أول 

ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان.

يوسف املزروعي خلود الفيلي سعد العتيبي م. محمد احلريص محمد العواش هاشم الرفاعي صالح اللوغاني

البل���دي بدرجة وكيل وزارة 
مساعد.

٭ تركي نايف عايش العازمي 
بدرجة وكيل وزارة مساعد في 

وزارة اإلعالم.
كما اعتمد املجلس مشروع 
مرسوم بتعيني أحمد مروي 
الهدي���ة عضوا ف���ي املجلس 
األعلى للتخصيص عن العضو 
املتبقية من  املستقيل للمدة 

عضوية باقي األعضاء.
واعتمد املجلس مشروع 
مرسوم بتعيني كل من يوسف 

إبراهيم املزروعي وعصام بندر 
هالل املطيري وكيلني مساعدين 

في ديوان احملاسبة.
ووافق املجلس على تعيني 
أعضاء مجل���س إدارة وكالة 
الكويتي���ة )كونا(  األنب���اء 
من ذوي اخلب���رة والكفاءة 
واالختص���اص مل���دة ثالث 
سنوات، وهم: عدنان خليفة 
الراش���د، محمد عبداحملسن 
العواش، صالح سالم اللوغاني 

وخلود رضا الفيلي.
التفاصيل ص2 ٭

مش���روعات مراسيم بتعيني 
القياديني في بعض  عدد من 
اجلهات احلكومية على النحو 

التالي:
٭ هاشم مصطفى السيد مساعد 
الرفاعي أمني ع���ام املجلس 
األعل���ى للتخطيط والتنمية 

بدرجة وكيل وزارة.
٭ سعد محمد مشعان العتيبي 
وكيل وزارة مساعد في وزارة 

الدولة لشؤون الشباب.
٭ محمد سالم غامن احلريص 
أمني عام مساعد في املجلس 

قرر مجلس الوزراء املوافقة 
 عل���ى اعتماد حتدي���د مبلغ
3000 دينار كس���عر رمزي 
للقسائم اإلسكانية في مشروع 
توسعة الوفرة مساحة 600م2 
ومبلغ 5000 دينار كس���عر 
رمزي للقسائم اإلسكانية في 
مشروع غرب عبداهلل املبارك 

مساحة 400م2.
واعتمد املجلس في اجتماعه 
األسبوعي أمس االثنني، والذي 
ترأسه س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك، 

ً حل مشاكل طياري »الكويتية« قريبا
أحمد مغربي

علمت »األنباء« من مصادر 
مطلع���ة في ش���ركة اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتي���ة ان مجلس 

ادارة الش���ركة طالب بضرورة 
حلحل���ة جميع املش���اكل التي 
تواجه الطيارين والعاملني في 
الش���ركة قريبا خاصة جتديد 
عقود الطيارين واالستماع الى 

مش���اكلهم الوظيفي���ة. وقالت 
املصادر ان اجتماع مجلس االدارة 
الذي عقد أمس متت فيه مناقشة 
مديونية شركة اخلطوط الوطنية 
 لدى ش���ركة كاس���كو والبالغة

 2.6 مليون دينار ولم يتم حسم 
امللف بالكامل. وذكرت ان االجتماع 
تطرق الى دراسة بعض األمور 
مثل التعرف على آخر تطورات 
صفقة ايرباص ومتويلها، لكن لم 

يصدر اي قرار في ذلك األمر خالل 
االجتماع، متوقعة ان يتم حسم 
تلك األمور في اجتماعات قادمة، 
السيما ان اجتماع امس يعتبر 

األول منذ عطلة الصيف.

اخلالد يترأس اجتماعاً للجنة لتحديد مسار عملها

عمادي لـ »األنباء«: مشاريع »وسطية« 
ملواجهة »داعش«

أسامة أبوالسعود

أعلن وكي����ل وزارة األوقاف باإلنابة واألمني 
العام للجنة العليا لتعزيز الوسطية فريد عمادي 
عن قرب انعقاد أول لقاء للجنة العليا للوسطية 
برئاس����ة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 
واألوقاف والشؤون اإلسالمية بالوكالة الشيخ 
محمد اخلالد، سيحدد خالل مسار عمل »الوسطية« 

وخطط عملها في املرحلة املقبلة.
وقال عمادي، في أول تصريح ل� »األنباء« بعد 
توليه مهام منصبه اجلديد: إنه س����يتم تفعيل 
دور الوسطية واملركز العاملي للوسطية لتحقيق 
الدور اإليجابي املنوط بهما، وذلك بالتعاون مع 
الوزارات األخرى املعنية، وهي: وزارات اإلعالم 
والتربية والداخلية والش����ؤون واألوقاف، فهي 
جميع����ا وزارات معنية بغرس قيم الوس����طية 
ومواجه����ة التطرف وكل مظاه����ر العنف. وأكد 
ان نش����ر الفكر الوسطي في البالد يحظى بدعم 
مجلس الوزراء الذي بادر الى تش����كيل اللجنة 
العليا للوسطية، مش����ددا في الوقت ذاته على 
ان الش����يخ محمد اخلالد يدعم كل جهودنا من 

أجل نشر الفكر اإلس����المي الوسطي الصحيح، 
ويعطي هذه الغاية العظيمة كل الدعم. وأوضح 
عمادي أنه تس����لم عمله باللجنة العليا لتعزيز 
الوسطية فور صدور القرار الوزاري، الفتا الى 
أنه ينتظر إرسال الوزارات املعنية أسماء أعضائها 
في اللجنة العليا للوسطية، وذلك لتحديد أول 
اجتماع بحضور ورئاس����ة الشيخ محمد اخلالد 
لوضع اآلليات لتفعيل دور اللجنة واملركز العاملي 

للوسطية في املرحلة املقبلة. 
وعن إقامة أنشطة في املدارس واملساجد ملواجهة 
الفكر املتشدد واالستعانة برجال دين للقيام بهذه 
املهم���ة في املرحلة املقبلة، أكد عمادي ان كل هذه 
األمور ستتم مناقشتها في أول اجتماع للجنة، وهي 
محل اهتمام. وبالنسبة ملواجهة خطر تنظيم داعش 
اإلرهابي ووضع اخلط���ط الكفيلة بعدم اجنراف 
شبابنا نحو هذا الفكر، قال: هذا املوضوع سيكون 
 أحد األدوار الرئيس���ية ل���وزارة األوقاف وأيضا

 ل� »الوسطية«، حيث مت إعداد مجموعة من املشاريع 
لتوجيه الن���اس وتبصرتهم عبر خطب اجلمعة 
والدروس واحملاضرات املختلفة ملواجهة هذه األفكار 

الدخيلة على ديننا اإلسالمي الوسطي.

أسعار الروبيان 60 إلى 75 ديناراً للسلة

»األنباء« خاص

شهد س���وق السمك أمس حالة من الهدوء 
النس���بي واالمتعاض الشديد في اليوم األول 
لصيد الروبيان في املياه اإلقليمية الكويتية، 
م���ع توقعات الكثيرين بانخفاض حقيقي في 
األسعار إال أن الواقع كان مغايرا متاما، حيث 
تراوحت أس���عار السلة الواحدة بني 60 و75 

دينارا في ظل قلة املعروض وكثرة الطلب.

ولوحظ في اآلونة األخيرة تربع الروبيان 
املستورد على قائمة الطلبات وبقوة، وخصوصا 
التركي واملصري واإليراني، وانحسار الطلب 
على احمللي، وذلك بسبب عدم اتخاذ إجراءات 
من قبل اجلهات املعنية لتشجيع املنتج احمللي 
وخفض سعره ودعم الثروة السمكية، إضافة 
إلى وضع حد لش���راء األطنان من قبل بعض 

اجلهات، وحرمان املستهلكني منها.
التفاصيل ص 4 ٭

سلة روبيان في سوق السمك أمس  )أحمد علي(

تدوير »الشؤون«: املعضادي للتنمية والفضلي 
للتخطيط والرومي للتعاون واملطيري للمالية

شقيق املخطوف لـ »األنباء«: 
أخي ال ينتمي إلى أي جماعات إسالمية

بشرى شعبان

أصدرت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ووزيرة الدولة 
لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارات بتدوير بعض 
الوكالء املساعدين في وزارة الشؤون االجتماعية. وقضت تلك 
القرارات بنقل الوكيل املساعد للتنمية االجتماعية منيرة الفضلي 
الى قطاع التخطيط والتطوير االداري، والوكيل املساعد لشؤون 
التعاون مطر املطيري الى قطاع الشؤون املالية واالدارية، كما 
شملت القرارات نقل الوكيل املساعد للشؤون املالية واالدارية 
علي الرومي الى قطاع ش���ؤون التعاون، والوكيل املس���اعد 
للتخطيط والتطوير االداري حمد املعضادي الى قطاع التنمية 
االجتماعية. وعلى صعيد آخر، علم���ت »األنباء« من مصادر 
مطلعة ان تدويرا على مستوى مديري اإلدارات سيتم في جميع 

قطاعات الوزارة بعد االنتهاء من تسكني الشواغر.

فرج ناصر ـ عبداهلل الراكان ـ بيروت »األنباء«

كشف سعد الهاجري شقيق املواطن الكويتي مسفر الهاجري 
الذي اليزال مختطفا من قبل مجهولني في لبنان أن شقيقه ال ينتمي 
إلى أي جماعات إس����المية بل هو إنسان ذو فكر معتدل، نافيا ما 
أشيع عنه في بعض مواقع التواصل االجتماعي عن انتمائه ألحد 
التنظيم����ات املتطرفة. وأضاف أن وزي����ر الداخلية اللبناني أبلغ 
س����فيرنا لدى لبنان بأن الساعات القادمة ستحمل انفراجات في 
القضية وذلك بع����د التعرف على هوية اخلاطفني وحتديد املكان 
احملتجز فيه، رافض����ا اإلفصاح عن املزيد من اإليضاحات حفاظا 
على س����رية املفاوضات وس����ير القضية. وقال: هذه ليست املرة 
األولى التي يقوم بها ش����قيقي بالسفر إلى لبنان بل تردد عليها 
من قبل أكثر من مرة بقصد الس����ياحة ال أكثر لكن حظه قاده إلى 
كمني مفتعل من بعض العصابات وقطاعي الطرق واخلارجني على 
القانون في لبنان الذين قاموا بخطفه، وحادثة شقيقي ليست هي 
األولى بل هناك من احلوادث املشابهة حصلت ملواطنني كويتيني 

خالل الفترة املاضية.
م����ن جهتها، قالت مصادر أمنية ل� »األنباء«: إن من تتجه إليه 
أصابع االتهام في خطف املواطن الكويتي من احد فنادق بعلبك، 
وهو املدعو ربيع عواضة، مطلوب مبوجب مذكرات توقيف غيابية 
وإذاعة بحث وحت����ر، بجرم االجتار باملخدرات وإدارة ش����بكات 
دعارة. وأضافت املصادر ان السفارة الكويتية في بيروت تتابع 
التحقيقات عن كثب، وثمة تواصل يومي مع السلطات اللبنانية 
املعنية حتى جالء أهداف اخلطف وإطالق سراح املخطوف، والقبض 

على اخلاطفني.

الراشد عضواً
في »كونا« مع 

العواش واللوغاني 
والفيلي

عدنان الراشد


