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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال املستشار يوسف املطاوعة
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استثناء »الصحة« من عرض مشاريعها على البيوت االستشارية

مجلس الوزراء: ال سيارات للوزراء والقياديني

صاحب السمو 
استقبل املستشار 

يوسف املطاوعة
اس����تقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد في 
قصر بيان صباح أمس رئيس 
املجلس األعلى للقضاء باإلنابة 
ونائب رئيس محكمة التمييز 
الدستورية  ورئيس احملكمة 

املستشار يوسف املطاوعة.

مريم بندق

استعدادا لدور االنعقاد اجلديد تسارع دوران 
عجلة التنسيق احلكومي � النيابي، حيث استعرض 
مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة سمو رئيس 
الوزراء الش���يخ جابر املبارك اخلطوط العريضة 
للخطاب الذي يتلوه سمو رئيس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك والذي اعدته جلنة برئاس���ة النائب 

األول لرئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد. 
وح����ول اخلطوط العريض����ة خلطاب احلكومة 
كشفت املصادر عن ان اولويات احلكومة ترتكز على 
اخلدمات التي يحتاجها املواطن وأوالها اإلس����كان 
والصحة والتعليم، مشيرة الى ان احلكومة ستعرض 
بشفافية تامة جميع املشروعات قيد التنفيذ وخطتها 
ملواجهة العراقيل.  وعن األولويات التي س����تقدمها 
احلكومة ممثل����ة باللجنة الوزارية، اجابت مصادر 
وزارية رفيعة في تصريح����ات خاصة ل� »األنباء« 
ان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس االمة 

د.عل����ي العمير قدم للمجلس تص����ورا لألولويات 
التي سيتم التباحث بش����أنها مع جلنة األولويات 
البرملانية.  وكشفت املصادر ان املجلس وافق على 
استثناء مش����اريع وزارة الصحة من العرض على 
جلنة اختيار البيوت االستشارية ملدة سنة واحدة 
لدعم الوزارة في اإلسراع بتنفيذ املشاريع التنموية 
التطويرية اجلديدة سواء على مستوى الوقاية او 
العالج للمواطنني واملقيمني.  ورغبة من احلكومة 
في تطبيق خطة الترش����يد وتخفيض املصروفات، 
فقد بدأت بنفسها في ميزانية 2016/2015، حيث احاط 
نائب رئيس الوزراء ووزي����ر املالية أنس الصالح 
املجلس ببعض املقترح����ات منها إلغاء تخصيص 
الس����يارات للوزراء ومنحهم بدال ماديا 500 دينار، 
وإلغاء تخصيص السيارات ملن هم في مستوى الوزراء 
ومنحهم ب����دال نقديا 250 دينارا، وإلغاء تخصيص 
السيارات للقياديني ومنحهم بدال ماديا 250 دينارا 
على ان تستمر العقود احلالية مع الشركات املؤجرين 

منها وعدم جتديدها. 

املدير العام لألمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم: 
ناقشت مع األمير »الهّم اللبناني« 

والتنسيق األمني بني البلدين مستمر

بودي: 53 مليون دينار توزيعات 
استثنائية لـ»اجلزيرة «في 2015

ملك إسبانيا يكّرم املشاريع الكويتية الناشئة 
South Summit في مؤمتر

أسماء 337 مواطنًا خصصت لهم 
قسائم في »جنوب املطالع«
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الديحاني مع ملك إسبانيا فيليب السادس 
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العبيدي خالل افتتاح »الرازي«: دراسة تخصيص مستشفى جابر للكويتيني فقط

املبارك: إجناز خطط ومشاريع التنمية مستمر

»األنباء« تنشر أسماء الضباط املرّقني 
وأسماء الضباط الذين مت تعيينهم وأسماء 37 طالب 

ضابط ُعينوا في القوات املسلحة من الدفعة 42
مريم بندق

اعتمد مجلس الوزراء اسماء 
الضباط الذين متت ترقيتهم الى 
رتبتي رائد ومالزم اول واعتمد 
ايضا اس���ماء الطلبة الضباط 
الذين مت تعيينهم وأسماء 37 
طال���ب ضابط مت تعيينهم في 
القوات املسلحة من الدفعة 42 

برتبة مالزم. 
ونصت القرارات على ترقية 
النقيب ضاف���ر مطلق مبارك 
السبيعي الى رتبة رائد، وترقية 
التالية اسماؤهم من  الضباط 
رتبة مالزم الى رتبة مالزم اول 
وهم: الضابط حسني عبداهلل 
محم���د الصومال���ي، الضابط 
عب���داهلل عبدالعزيز عبداهلل 
الهزاع، والضابط ناصر محمد 
عبداحملسن الفرج.  واشتملت 
القرارات على تعيني األس���ماء 
التالية: الطالب الضابط فيصل 
احمد محمد سعد اخلضر برتبة 
مالزم، الطالب الضابط فيصل 
حمود محمد الشريدة، الطالب 
الضابط مشاري صالح محمد 
الطالب الضابط عمر  اخلراز، 
الفاضل،  عبدالعزيز س���عود 
الطالب الضابط سالم ابراهيم 
عيسى ابراهيم املناعي، الطالب 
الضابط جاس���م خالد جاسم 
محمد اللوغان���ي وذلك برتبة 
مالزم.  ونصت القرارات ايضا 

على تعيني فواز محمد مطلق 
فالح املطي���ري ضابطا برتبة 

مالزم.
ومت تعي���ني فه���د ناص���ر 
صب���اح االحمد، وعبداهلل فهد 
الناصر، وعبدالرحمن  صباح 
التناك، ومبارك  فيصل محمد 
علي مبارك القناعي، وعبداهلل 
اسماعيل خليل التوم، ويوسف 
عبداحلميد حسن ارتي ضباط 

برتبة مالزم. 
ومتت ايض���ا املوافقة على 
تعي���ني 37 طالبا برتبة مالزم 

من الدفعة 42 هم: 
٭ عب����داهلل خال����د عب����داهلل 

الشطي 
٭ جراح علي ابراهيم احلفيتي 

٭ احمد ساكت السعيدي 
٭ عب����داهلل عدن����ان ابراهي����م 

اخلليفي 
٭ عبداهلل ب����الل عبد اللطيف 

الرشيد 
٭ س����عد ف����ارس عبدالرحمن 

العصيمي 
الهيل����م  الهيل����م عب����داهلل  ٭ 

املتلجم 
٭ حمد عبداللطيف العبدالوهاب 
ترك����ي  منص����ور  ط����الل  ٭ 

العتيبي 
ابراهي����م  ابراهي����م حام����د  ٭ 

الهنيدي 
٭ احمد علي عبداهلل الثويني 
٭ صالح عادل صالح الياسني 

٭ يوس����ف مس����اعد صال����ح 
النجدي 

٭ عمر محمد صالح العجيل 
٭ محمد خالد يوسف احلداد 

٭ عبدالرحم����ن عم����ر عبداهلل 
الكندري 

٭ امني محمد امني احمد 
٭ عمر محمد عبداهلل عبدامللك 
٭ حمد عادل محمد الصرعاوي 

٭ فيصل اسد عبداهلل مراد 
عب����داهلل  خال����د  س����الم  ٭ 

الطراروة
٭ منصور جراح سالم العجيل 

٭ عمر وليد محمد احلربان 
٭ صباح خالد صباح العوض 
٭ عيسى بدر عيسى اجلعود 
٭ عبداهلل مؤيد محمد العبيد 
٭ تركي احمد عبداهلل العمار 

٭ سالم علي احمد ملك 
٭ عبدالعزي����ز عل����ي س����عود 

الضلمان 
٭ محمد سعود هاشل الهويشل 
٭ محمد سليمان غلوم دشتي

اس����ماعيل  احم����د  ٭محم����د 
عبدالكرمي 

٭ عبدالرحمن يوس����ف محمد 
الناجم 

٭ عمر نبيل محمد البديوي 
٭ عبدالرحم����ن فاضل عبداهلل 

الفهد 
٭ نواف عبداهلل فهد املسعود

محم���د  جاس���م  محم���د  ٭ 
الكندري

حنان عبدالمعبود

أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك عن س����عادته إلجناز مشروع مستشفى 
ال����رازي اجلديد في منطق����ة الصباح الصحية 
التخصصية في الوقت احملدد له. وقال س����موه 
عقب رعايته وحضوره حفل افتتاح املستشفى 
امس: إن هذا املش����روع احليوي يعد واحدا من 
مجموعة من املستشفيات التي سيتم إجنازها 
على التوالي. وأكد استمرار الوزارات واجلهات 
احلكومية في إجناز خطط ومشاريع التنمية وعدم 
تأثرها باحلالة املالية أو بأسعار البترول احلالية، 
مضيفا أن مستشفى الرازي اجلديد يعد واحدا 

من املشاريع التي تشملها خطة التنمية.

بدوره، كشف وزير الصحة د.علي العبيدي 
أن تكلفة مشاريع الوزارة املقبلة تصل الى مليار 
دينار، مبينا أنها ستكون كفيلة بتزويد القدرة 
االستيعابية للمستشفيات من حيث األسّرة إلى 
12 ألف سرير، الفتا الى أن ذلك سيكون باكتمال 
هذه املشاريع في عام 2020، وأوضح ان الوزارة 
وفرت الك����وادر الفنية والهيئ����ات التمريضية 
ملستشفى جابر األحمد، مبينا أن الوزارة تدرس 
عدة اقتراحات بشأنه، كتخصيصه بشكل كامل 
للكويتيني فقط، وعدم ضمه ألي منطقة صحية، 
مع ادخال الشريك الصحي لتقدمي بعض اخلدمات 
خاصة في مجال االصابات، كما لفت الى ان الوزارة 
تقوم بالتنسيق مع الديوان االميري بخصوص 

مستشفى اجلهراء اجلديد.

أسماء 600 وكيل ضابط في الداخلية صدر قرار 
بإحلاقهم في دورات متهيدًا لترقيتهم  على 

www.alanba.com.kw  :»موقع »األنباء

أعلن عن اتفاق مع »األوملبية الدولية« بإرسالها 9 مواد إلى الكويت لدراستها

منح تأشيرات املرور للمملكة لعدة سفرات ملدة ستة أشهر من صالحية التأشيرة

احلمود : ال تهديد بإيقاف النشاط الرياضي

السفير السعودي: استقبال طلبات العمرة أول صفر 

أكد وزير اإلعالم ووزير الشباب الشيخ سلمان 
احلمود أن اللجن����ة األوملبية الدولية لن توجه 

تهديدا باإليقاف للكويت. 
وأفاد احلمود في تصريح لقناة العربية أمس 
بعد اجتماع الوفد احلكومي والنيابي برئاسته 
في لوزان مع اللجنة األوملبية الدولية بأن اللجنة 
االوملبية الدولية سترسل كتابا رسميا »تسع مواد« 

الى الكويت وذلك لدراستها والرد عليها. 
وذك����ر احلمود أن قوان����ني الكويت متوافقة 
مع القوانني األوملبية الدولية ومتقدمة عن دول 

املنطقة، الفتا الى أنهم عرضوا علينا تشكيل جلنة 
ثالثية ملدة اسبوعني لبحث الوضع الرياضي اال 
أننا رفضنا ذلك.  وبني احلمود أن هذا االجتماع 
جاء بناء على توجيهات س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك ودراسة املالحظات 
والتهديد، موضحا أن املعلومات التي اش����اروا 
اليها في بعض املواد غير دقيقة وغير صحيحة، 
مؤكدا عدم قبول الكويت ألي اتهامات بالتهديد 
باإليقاف.  وأضاف أن الوفد الكويتي قدم تقريرا 

وافيا، موضحا فيه اجلانبني القانوني والفني.

السفير د. عبدالعزيز الفايز

حث س��مو رئيس الوزراء الش��يخ جابر املبارك 
ال��وزراء والقياديني على س��رعة تقدمي إقرارات 
الذم��ة املالي��ة، التزاما بأحكام املرس��وم بقانون 

بإنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد.

واف��ق مجلس الوزراء على مش��روع مرس��وم 
بإنش��اء جامع��ة ميوني��خ التقنية، ومش��روع 
مرسوم بش��أن الرعاية السكنية والبنية التحتية 

بني حكومة الكويت واجلمهورية الكورية.

التفاصيل ص25 ٭

03بقية أخبار الصفحة األولى على الصفحة 

02

املوافقة على جامعة ميونيخسرعة تقدمي إقرارات الذمة املالية

التفاصيل ص6 ٭

حريق مرسم »ابتدائية علي عبداحملسن« دون إصابات

التفاصيل ص 8 ٭

الوزيرة نبيلة مكرم     )ريليش كومار(

وزيرة الدولة للهجرة وشؤون املصريني باخلارج  
نبيلة مكرم في حوار خاص مع »األنباء«: 

 سأسعى إلى حل مشاكل التأمينات وحتويل املدخرات 
ونقل اجلثامني واإلعفاء اجلمركي

 أولوياتي 
التواصل مع 

املصريني خارج 
الوطن وحّل 

املواضيع 
التي تهم 

الشرائح األكبر 

هالة عمران 

أعلن سفير اململكة العربية السعودية لدى 
الكويت د.عبدالعزيز الفايز عن استقبال طلبات 
العمرة بعد 5 أس���ابيع واعتبارا من بداية شهر 
صفر حتى بداية رمضان. وأضاف: مت فتح عملية 
منح تأشيرات املرور لعدة سفرات ملدة ستة أشهر 
من صالحية التأشيرة، وتابع د. الفايز بقوله إن 
 السفارة تصدر التأشيرات اخلاصة بحملة املادة 

17 بالتنسيق مع وزارتي األوقاف والداخلية.

عبدالعزيز الفضلي

شّب حريق في غرفة »مرسم« مبدرسة علي 
عبداحملسن الصقالوي االبتدائية � بنني التابعة 
التعليمية مما اس���تدعى  الفروانية  ملنطقة 
االتصال برج���ال اإلطفاء الذين حضروا إلى 
املوقع غير أن فريق التدخل السريع باملدرسة 
استبق األمر وقام بإخماد احلريق في وقت 
قياسي دون وقوع أي إصابات. من جهة ثانية، 

أعلن وزير التربي���ة ووزير التعليم العالي 
د.بدر العيسى أن ما نشر عن زيارات طالبية 
ملسجد اإلمام الصادق لم يكن دقيقا، مشددا 
على أن الزيارات الطالبية مقتصرة فقط على 
املعالم السياحية والعلمية في البالد، وأوضح 
أن مقترحات ودعوات عرضت على »التربية« 
كأماكن للزيارات الطالبية من بينها مسجد 
اإلمام الصادق، لكن ليس كل ما يطرح على 

»التربية« تأخذ به.

التفاصيل ص5 ٭


