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عادل الشنان 

أعلن رئيس ديوان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيز الزبن ان عطلة 
عيد الفطر املب���ارك لهذا العام 

ستكون من اجلمعة 17 اجلاري 
حتى االثنني 20 اجلاري سواء كان 
العيد يوم اجلمعة أو السبت دون 
 اي تغيير ويعتبر يوم الثالثاء 

21 اجلاري يوم عمل رسمي.

آالف املتهجدين باملسجد الكبير في أولى ليالي العشر األواخر من رمضان

تقرير أمني كويتي ساهم في القبض على ناقلي املتفجرات

تفجير »الصادق«: توسيع دائرة التحقيق ومتهم يعترف على أّمه

د.فاضل صفر وعلي البغلي ود.حسن جوهر وكوثر اجلوعان ود.جنان بوشهري خالل 
ندوة »هذوال عيالي وحتديات املستقبل« التي نظمها ديوان آل خريبط

نواب ووزراء سابقون: حكمة سمو األمير
 أطفأت األزمة قبل اشتعالها

ضحية 
15بيت العز
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فحص طبي مسبق للوافدين الراغبني في العمل مبن فيهم الزائرون

رفض وقف حتويل الزيارة إلى إقامة

العمير: أرباب املناقصات املليارية َمن وردت 
بشأنهم مخالفات ديوان احملاسبة

مريم بندق

 قالت مص���ادر رفيعة في تصريحات خاصة
ل� »األنباء« إن مجلس الوزراء بحث في اجتماعه 
أول من أمس الذي عقد برئاسة سمو رئيس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك اقتراح وزارة الصحة بتطبيق 
الفحص الطبي املسبق على الوافدين الراغبني في 
العمل بالبالد ووقف حتويل سمات الزيارة الى 
إقامة عمل. وكشفت أن املجلس أصدر قرارا بتكليف 
جهات حكومية لتقدمي تقرير يتضمن كيفية تطبيق 
الفحص الطبي املس���بق على جميع اجلنسيات 
الراغبة في العمل بالكويت وقبل إعطائهم سمة 
الدخول )عدم املمانعة( للعمل في البالد حتوطا من 
دخول البعض الذي يحمل أمراضا، وذلك حلماية 

املواطنني واملقيمني في البالد. وأوضحت املصادر 
أن قرار املجلس نص على تكليف وزارات الصحة 
والداخلية واخلارجية وهيئة القوى العاملة لوضع 
اإلجراءات التنفيذية لتنفيذ الفحص الطبي املسبق 
على الوافدين الراغبني في العمل بالبالد، على أن 
يتم التطبيق في املراكز الطبية املعتمدة من مجلس 
وزراء دول اخلليج. وفيما يتعلق بالبند الوارد 
في اقتراح وزارة الصحة املتعلق بوقف حتويل 
كارت الزيارة الى إقامة عمل، كشفت املصادر أن 
تكليف مجلس الوزراء للوزارات الثالث وهيئة 
القوى العاملة نص على أن يقدم تصور لتطبيق 
الفحص املسبق على الوافدين الراغبني في العمل 
مبن فيه���م حاملو كارت الزي���ارة الراغبون في 

حتويلها إلى إقامة عمل.

ق���ال وزير النفط ووزير الدولة لش���ؤون 
مجل���س األمة د.علي العمي���ر إن من قَصدهم 
الذين  املليارية  املناقصات  باخلصوم وأرباب 
حتدث عنهم في بيان أصدره سابقا هم من وردت 
مالحظات ومخالفات ديوان احملاسبة بشأنهم. 
وأض���اف العمير في رده على س���ؤال النائب 
أحمد القضيبي، والذي حصلت »األنباء« على 
نسخة منه، أنه: منذ قدومنا إلى سدة الوزارة 
ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة ارتعدت 
فرائص اخلصوم وأرباب املناقصات املليارية، 

خوفا على مصاحلهم التي ال يريدون ان متتد 
اليها يد اإلصالح واحملاسبة، ومعاجلة األخطاء 

واملالحظات التي سطرها ديوان احملاسبة.
ومن هنا يتضح أن املقصودين بهذا التصريح 
هم من وردت مالحظات ومخالفات ديوان احملاسبة 
بشأنهم، وقد وصفهم تقرير الديوان بأن منهم 
من حاول االحتيال في بعض العقود، وأن آخرين 
منهم أهملوا في الوفاء بالتزاماتهم، مما تسبب 
في تأخير إجناز املش���اريع، ومشاريع أخرى 

ترتبت عليها غرامات لم يتم تسديدها.
أمير زكي ـ مؤمن المصري 

عبدالهادي العجمي 

عقب إعالن السلطات السعودية 
إلقاء القبض عل����ى 3 من املتهمني 
في تفجير مسجد اإلمام الصادق، 
أم����رت النيابة العامة بإجراء مزيد 
من التحري����ات عن املتهمني اجلدد 
وهم سعوديان وكويتي. كما طلبت 
النيابة من »أمن الدولة« توس����يع 
دائرة البحث عن مساعدي املتهمني 
غير الكويتيني ف����ي دخول البالد 
وإدخال احلزام الناسف. هذا، وقد 
زودت األجه����زة األمنية الكويتية 
السلطات السعودية بتقرير متكامل 

يؤكد تورط شقيقني سعوديني � ألقي 
القبض عليهما أول من أمس � في 
نقل املتفجرات، وذلك تأسيسا على 
اعترافات تفصيلية من املوقوفني، 
وبخاصة اإلرهابي عبداهلل عيدان 
سعود. وبني التقرير أن املشاركني 
في تفجير مس����جد اإلمام الصادق 
متورط����ون في حوادث مماثلة في 
السعودية. على الصعيد ذاته، أبلغت 
مصادر »األنباء« باستدعاء متهمة 
سبق أن أخلي سبيلها في القضية، 
وذلك بعد أن اعترف ابنها ضدها، 
وأمرت النيابة بحجزها ليصل عدد 

احملتجزين أمس إلى 7 أشخاص.
التفاصيل ص45 ٭

ال زيادة في أسعار الفائدة عن 2% كل 5 ٭ سنوات
على البنك إعطاء تفاصيل كاملة للعميل عن أسعار الفائدة واألقساط   ٭

ال فوائد وال رسوم وأجهزة سحب خاصة لذوي االحتياجات اخلاصة   ٭
ال حاجة اآلن إلغالق القرض قبل الذهاب لبنك آخر.. ميكن اجلدولة مباشرة  ٭

)محمد هاشم( دعاء وابتهال إلى املولى عز وجل خالل صالة التهجد في املسجد الكبير 

اإلرهابي محمد عبداهلل محمد الزهرانياإلرهابي ماجد عبداهلل محمد الزهراني

37»األنباء« تنشر تعميم جدولة القروض
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بقلم: الشيخة بيبي يوسف الصباح

رسميًا.. عطلة العيد 4 أيام


