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وكيل »الداخلية«: مراجعة إجراءات 
التفتيش والتدقيق في مراحل سير 

املغادرين والقادمني مبطار الكويت
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املستشار الهدلق يرأس اللجنة القضائية وعضوية القاضيني الصانع والعسعوسي واملستشار اجلالوي

مجلس الوزراء: 3 أشهر حلل النزاعات اإلسكانية
مريم بندق 

دعا س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ جابر املبارك 
جميع اجله����ات املختصة الى 
االس����تعجال بتوفير الطلبات 
الزمنية  الفترة  اإلسكانية في 
املالئم����ة مع ض����رورة مراعاة 
االعتبارات املادية واالجتماعية 

للمواطنني. 
واستعرض اجتماع ترأسه 
س����مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك حول القضية 
اإلسكانية البدائل واملقترحات 

لتج����اوز بعض العراقيل، ومت 
عرض مرئي للمشاريع واملدن 
اإلسكانية اجلديدة قدمه وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان ياسر 
أبل. وبهدف الس����رعة في حل 
املتعلقة  منازعات املواطن����ني 
بالرعاية السكنية، كلف مجلس 
الوزراء الوزير أبل بوضع آلية 
نظام عمل جلنة قضائية قانونية 
لتسوية وحل املنازعات املتعلقة 

بالرعاية السكنية.
ونص ق����رار املجلس الذي 
اص����دره ف����ي جلس����ة االثنني 
املاض����ي على: ي����رأس اللجنة 

وكي����ل محكم����ة االس����تئناف 
الهدلق،  املستش����ار بدر خالد 
وتضم اللجن����ة في عضويتها 
كال من القاضي باحملكمة الكلية 
محمد يوسف الصانع، والقاضي 
باحملكمة الكلية خالد عبدالعزيز 
العسعوسي، املستشار جمال 
هاضل اجل����الوي ممثال إلدارة 
 الفتوى والتش����ريع، اخلبير

م. احمد يوسف الشرقاوي ممثال 
العدل،  إلدارة اخلبراء بوزارة 
م. محمد فاضل الكندري ممثال 
لبلدي����ة الكويت، وبدر فيصل 
السبيعي ممثال للمؤسسة العامة 

للرعاية السكنية. 
ومت حتديد 3 أشهر حلل النزاع 
على ان يتم عرض املنازعة أوال 
على اللجنة لتسوية النزاع قبل 
اللجوء إلى القضاء، وإذا لم توفق 
اللجنة في تسوية النزاع خالل 
املدة املذكورة من تاريخ تقدمي 
الطلب، جاز لصاحب الش���أن 
اللجوء إلى القضاء، ويكون قرار 
اللجنة نهائي���ا وواجب النفاذ 
ما لم تأم���ر احملكمة املختصة 
بوقف تنفيذه، وس���تكون مدة 

عمل اللجنة 3 سنوات.
التفاصيل ص3 ٭

مريم بندق - ثامر السليم 

التزم مجلس اخلدمة املدنية 
في اجتماعه امس برئاسة نائب 
رئيس الوزراء ووزير املالية انس 
الصالح بتنفيذ مرسوم تعيني 
القيادي���ني رقم 2015/111 ووافق 

املجلس على ترشيح د.حسني 
األنصاري مديرا جلامعة الكويت 
� من بني 3 أسماء قدمتهم جلنة 
برئاس���ة وزير التربية ووزير 
التعليم العالي األسبق د.رشيد 
احلمد � ورفع االسم إلى مجلس 
ال���وزراء.  وعلمت »األنباء« ان 

املجل���س وافق � ضمن تعهدات 
نائ���ب رئيس ال���وزراء ووزير 
املالية انس الصالح بتخفيض 
امليزانية � على تخفيض نفقات 
املعين���ني بدرج���ة وزير خالل 
قيامهم باملهمات الرسمية بعد ان 
مت تخفيض نفقات سفر الوزراء 

والقياديني وباقي الوظائف العامة 
في الدولة. هذا، واعتمد املجلس 
اإلج���راءات املرفوعة من ديوان 
اخلدمة املدنية لشغل الوظائف 
القيادية وإجراءات التجديد وعدم 

التجديد. 
تفاصيل اإلجراءات والشروط ص2 ٭
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اعتماد إجراءات التعيني والتجديد للقياديني
وترشيح األنصاري مديرًا جلامعة الكويت

»اخلدمة املدنية«: خفض نفقات سفر حاملي درجة وزير

الغامن أطلع األمير على نتائج املؤمتر العاملي الرابع لرؤساء البرملانات

القبض على 4 من املهربني املتورطني

صورة الطفل الغريق تزيد الضغوط على أوروبا
ووالده يريد دفن عائلته في »عني العرب«

مجموعة صور مجمعة للطفل السوري - الكردي ايالن قبل وبعد وفاته 

عواصم � وكاالت: ه����زت صورة الطفل 
السوري »ايالن« الغريق على شواطئ تركيا 
العالم وأشعلت وسائل التواصل االجتماعي 
وتصدرت الصفحات األولى لكبريات الصحف، 
كما انها عمقت اخلالفات بني الدول األوروبية 
وزادت الضغوط عليها للتوصل الى معاجلة 
سريعة ألزمة الالجئني. ومع توارد املعلومات 
عن اعتقال الشرطة التركية نحو 4 سوريني 
من عصابة املهربني املشتبه في وقوفهم وراء 
عملية التهريب، فإن مأس���اة هذه العائلة لم 
تتوقف عند وفاة طفلها ذي األعوام الثالثة، 
اذ غرق معه ش���قيقه األكب���ر غالب الذي لم 
يتجاوز اخلمسة أعوام اضافة الى والدتهما 
ريحانة. وبعد ان تخلى عن حلم الهجرة الى 
كندا للحاق بأقاربه هناك، نقلت وسائل اعالم 

عن والد العائلة املكلومة عبداهلل، الذي عثر 
علي���ه فاقدا للوعي أيض���ا، نقل عنه رغبته 
في الع���ودة الى كوباني )عني العرب(، التي 
هجروها هربا من احلرب ليدفن فيها عائلته 
الصغيرة. ورفعت حادث���ة الغرق هذه من 
منسوب الضغط على الدول األوروبية لتبني 
سياسات أكثر تساهال مع الالجئني، واحليلولة 
دون تعريضهم للمزيد من املخاطر. وطالب 
نواب رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون 
بالعمل على استقبال املزيد من الالجئني، بينما 
اتهم الرئي���س التركي رجب طيب أردوغان 
الدول األوروبية بتحويل البحر املتوسط الى 
»مقبرة للمهاجرين«. واعتبر انها »شريكة في 

اجلرمية التي تقع كلما قتل الجئ«.
التفاصيل ص21 ٭

د. مبشر شيخ وإميان عريقات خالل  تقديرية من  يتلقى درعا  خالد اجلاراهلل 
)هاني عبداهلل( إطالق حملة مكافحة االجتار بالبشر      

عودة الهيئات التعليمية استعدادا لبدء املوسم الدراسي ساهمت في ازدحام املنافذ   )محمد هاشم(

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مبقر اقامة سموه في اململكة املتحدة

أكدت أن التعبير عن املواقف الرسمية للدول ينبغي أن يكون عبر القنوات الرسمية

»اخلارجية« ترد بحزم على السفارة اإليرانية: بيانكم يتجاوز األعراف
بيان السفارة اإليرانية لم يراع، 
وبكل أسف، املوقف الرسمي 
واملعل���ن للكويت ف���ي هذا 
الشأن، والذي عبر عنه البيان 
الص���ادر عن مجلس الوزراء 
بتعامله مع القضية بروح من 
املسؤولية العالية واحلرص 
الشديد على عدم إصدار أحكام 
مس���بقة حتى يحكم القضاء 
الكويتي واملشهود له بنزاهته 
حكمه األخير على كل حيثيات 

القضية. 
وأشار املصدر إلى أن »القرار 
الذي أصدره النائب العام بعدم 
نشر أخبار أو بيانات تتعلق 
بخلية العبدلي يجسد حرص 
الكويت عل���ى وقف التداول 

اإلعالمي لهذه القضية ملا له 
من انعكاسات سلبية على سير 
القضية واإلضرار باملصلحة 
العليا والتحقيقات اجلارية 
ولضمان احلكم العادل الذي 

سيصدره القضاء«.
وكانت السفارة اإليرانية قد 
أعربت في بيان صباح أمس 
عن اس���تيائها مم���ا وصفته 
ب� »الزج بإي���ران في قضية 
داخلية« وأسفها مما أسمته 
في البيان انه حتريض سلبي 
في بعض وسائل اإلعالم ضد 
العالقات  إيران وان »ساحة 
الثنائي���ة ال تتحمل مثل هذه 

التهم«.
التفاصيل: ص5 ٭

مطار الكويت استقبل 122259 مسافراً في 5 أيام

وسائل اإلعالم األخرى. 
وأكد مصدر مس���ؤول من 
الوزارة في تصريح صحافي أن 

ردت وزارة اخلارجية بشكل 
حازم على بيان السفارة اإليرانية 
لدى البالد حول ما يعرف بقضية 
العبدلي« واملتهم فيها  »خلية 
إيراني  26 ش���خصا أحده���م 

اجلنسية.
وأعربت الوزارة عن أسفها 
الشديد ورفضها لهذا البيان، 
القواعد  لتج���اوزه أبس���ط 
واألعراف الديبلوماسية، الفتة 
إل���ى أن التعبير عن مواقف 
الرسمية ورغبتها في  الدول 
احلصول على أي معلومات 
حول أي قضي���ة ينبغي أن 
القنوات  يكون م���ن خ���الل 
الرسمية املتعارف عليها بني 
الدول، ولي���س باللجوء إلى 

»الصحة« فتحت حتقيقًا بوفاة العامر 
وتقريرها األسبوع املقبل

عبدالكريم العبداهلل

شكلت وزارة الصحة جلنة حتقيق فنية 
محايدة مكونة من عدة أطباء جراحة، حيث 
شكلها وزير الصحة د.علي العبيدي، للتحقيق 
في مالبس����ات وفاة املواطن عبداهلل العامر 
مبستش����فى مبارك الكبير. وذكرت مصادر 
صحي����ة مطلعة في تصريح ل� »األنباء« أن 
اللجنة عقدت اول اجتماع لها امس مبستشفى 
مبارك الكبير لبحث مالبسات الوفاة، وكيفية 

حدوثها من����ذ بداية مراحل دخ����ول العامر 
املستشفى حتى وفاته ملعرفة ما إذا كان هناك 

خطأ من عدمه من قبل الطبيب املعالج.
وأكدت املصادر أن اللجنة سترفع تقريرها 
لوزير الصحة د.علي العبيدي باملالبس����ات 
والواقعة بوفاة املواطن العامر االسبوع املقبل، 
مبينة أن وزارة الصحة س����تعلن عنها بكل 
شفافية، مشددة على ان الوزير العبيدي أمر 
باتخاذ جميع اإلجراءات القانونية املناسبة 

إذا تبني وجود خطأ طبي.
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