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تسكني شواغر القياديني في 4 إدارات بـ »اخلارجية« وهي الوطن العربي وآسيا واألميركتني والقنصلية في القريب العاجل

اجلاراهلل: التدخل الروسي أربك املشهد السوري

خالد اجلاراهلل مشاركا السفير الڤيتنامي نغوين هوجن ثاو قطع كيكة االحتفال

أسامة دياب

كشف نائب وزير اخلارجية 
خال����د اجل����اراهلل عن تس����كني 
شواغر القياديني في 4 إدارات في 
الوزارة وهي الوطن العربي وآسيا 
واألميركتني والقنصلية في القريب 
العاجل. وعن آخر املس����تجدات 
بخصوص املواطن محمد البغلي 
املفق����ود ف����ي روماني����ا، حتدث 
اجلاراهلل عن »ذه����اب وفد امني 
كويتي إلى رومانيا ملتابعة عملية 
البحث مع السلطات الرومانية«، 
موضح����ا أنه »متت االس����تعانة 
باألميركيني الستخدام صور األقمار 
االصطناعية في عملية البحث، إال 
انه لألسف لم يتم التوصل إلى أي 
نتيجة حتى اآلن«، معربا عن أمله 
ف����ي »أن يتم التوصل إلى نتيجة 
ف����ي القريب العاج����ل«. وأوضح 
املفقود في  املواط����ن  بخصوص 

اململكة العربية السعودية جاسم 
الفيلكاوي أن »جهود البحث عنه 
التزال مس����تمرة«. وحول ما إذا 
مت بالفعل إبالغ وزارة اخلارجية 
التي  الكويتي����ة  رس����ميا مبقتل 
 فقدت في مصر هي ووالدتها، قال 
اجلار اهلل: »نعم لقد ابلغنا رسميا 
بهذه اجلرمية البشعة التي تعرضت 
لها املواطنة الس����عودية وابنتها 
املواطنة الكويتية، وال منلك إال أن 
نتوجه بالعزاء لذوي الضحيتني، 
ونبدي أملنا وأسفنا لهذا احلادث 
املفجع«. وعن التدخل الروس����ي 
في سورية أكد اجلاراهلل أن »هذا 
التدخل أربك املش����هد الس����وري 
وأضاف له مزيدا من التعقيدات«، 
مش����ددا عل����ى »موق����ف الكويت 
الواضح ف����ي التعاطي مع األزمة 
السورية وتأييدها للجهود الرامية 

إلى تسويتها بشكل سلمي«.
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الصبيح: إعادة تقييم شاملة حلاالت ذوي اإلعاقة

48٫1 % من ملفات ذوي اإلعاقة تفتقر للتقارير الطبية الوافية
بشرى شعبان

أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون 
التخطيط والتنمية رئيس املجلس األعلى للهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة هند الصبيح، أنه 
وبعد تش����كيل فريق للتدقيق الداخلي مللفات 
ذوي اإلعاقة، ح����ان الوقت لبدء عمليات اعادة 
التقييم الشاملة للحاالت واستكمال جميع امللفات 

الناقصة لذوي اإلعاقة بالهيئة واستدعاء أصحاب 
احل����االت التي ثبت وجود خلل بها. واوضحت 
الصبيح ادخال 47500 مل����ف من ملفات ذوي 
اإلعاقة بصورة الكترونية، وكش����فت النتائج 
األولي����ة للتدقيق الداخلي ل����� ١١٦4 ملفا بعض 
النتائج المهمة والتي تستوجب اتخاذ اجراءات 
حيالها. وبينت ان نتائج التدقيق أكدت ان نسبة 
امللفات التي يتلقى أصحابها نوعا من املساعدات 

املالية من الهيئة بلغت 73.٦% من العدد الكلي 
للملفات التي مت فحصها، وأن 35.9% من امللفات 
ال حتت����وي على تقارير طبي����ة، وبني التدقيق 
أن بعض التقارير ال حتوي املعلومات الطبية 
املطلوبة والكافية لتقييم اإلعاقة وتصل نسبة 
هذا النوع الى ١2.2%، كما تصل نس����بة امللفات 
الت����ي تفتقر للتقارير الطبي����ة الوافية مع تلك 
التي ال توجد بها تقارير الى 48.١% من امللفات 

املفحوصة. واضافت الصبيح، ان نتائج التدقيق 
الداخلي على ذوي اإلعاقة بينت ان نسبة 8.%2١ 
من امللفات ال يوجد بها تشخيص طبي بيولوجي، 
وهناك نسبة مقدرة من احلاالت تصل الى %22.7 
من مجمل احل����االت، الفتة الى أن كل ما مت من 
جهود اصالحية واجراءات تصحيحية قد اجنز 

في فترة وجيزة جدا ال تتجاوز العام.

إخالء سبيل عالء وجمال مبارك

القاهرة � أ.ش.أ: قررت محكمة جنايات القاهرة 
في جلستها املنعقدة أمس قبول دعوى االستشكال 
املقدم من عالء وجمال مب����ارك جنلي الرئيس 
األسبق حسني مبارك وإخالء سبيلهما على ذمة 
قضية اتهامهما ووالدهما باالستيالء على أموال 

القصور الرئاسية.

عالء وجمال مبارك  )أ.پ(

التفاصيل ص 53 ٭

»موديز«: احلكومة ستعيد تسعير
رسوم اخلدمات.. وال نتوقع ضرائب

قالت وكالة موديز للتصنيف االئتماني إنه على الرغم 
من التوقعات بتباطؤ انتعاش أسعار النفط خالل الفترة 
املقبل���ة فإن الكويت تتمتع بقوة اقتصادية ومالية تدعم 
وضعها االئتماني عند مستويات Aa2 مع نظرة مستقبلية 

مستقرة خالل عامي 20١5 و20١٦. 
وأشارت إلى انها ال تتوقع اصالحات كبيرة على مستوى 
خطط احلكومة لزيادة ايراداتها من ضرائب الش���ركات 
والدخل خالل ال� ١2 ش���هرا املقبلة، الفتة إلى ان احلكومة 
الكويتية س���تركز خالل الفترة املقبلة على زيادة كفاءة 
حتصيل اإليرادات العامة وإعادة تس���عير بعض رسوم 
اخلدمات احلكومية. وأضافت »موديز« أنها تتوقع تسجيل 
الكويت فوائض مالية صغيرة عند ١.8% من الناجت احمللي 
اإلجمإلي في السنة املالية احلالية، نظرا ملستوى التعادل 

املالي املنخفض للموازنة العامة.

التفاصيل ص7 ٭

فتح باب القبول لدفعة جديدة من أبناء 
الكويتيات وأبناء الشهداء في اجليش

عدد أفرادها لن يقل عن 180 متطوعاً

عبدالهادي العجمي

كشفت مصادر عسكرية مطلعة في وزارة الدفاع ل� »األنباء« 
ع���ن فتح باب القبول لدفعة جديدة من أبناء الكويتيات وأبناء 
الشهداء في اجليش. وقالت املصادر إن هناك متقدمني من قبل 
ومستوفني جميع الشروط وينتظرون فقط االنخراط في مدرسة 

تدريب األغرار. 
وأضافت انه س���يتم قبول أعداد اخرى ممن تنطبق عليهم 
ذات الشروط للتسجيل ومن ثم التدقيق على السجل اجلنائي 
للمتقدمني، وبعدها تتم عملية إجراء الفحوصات الطبية واختبارات 
 اللياق���ة البدنية، الفت���ة الى أن عدد أف���راد الدفعة لن يقل عن 

١80 متطوعا. التفاصيل ص24 ٭


