
www.alanba.com.kw كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهلل
في العام
1976

 
صفحةفلس 10056 18 من صفر 1437 املوافق 30 نوفمبر 2015االثنني

Monday ,November 30, 2015 - Issue No.14292

 صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مستقبال د.عبداللطيف الزياني

األمير اطلع على قضايا 
قمة »التعاون« املقبلة

اس���تقبل صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحمد بقصر بيان صباح امس النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
واالمني العام ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
د.عبداللطيف الزياني حيث اطلع س���موه على اهم 
القضايا املطروحة على جدول اعمال الدورة السادسة 
والثالث���ني للمجلس االعلى ملجل���س التعاون لدول 
اخللي���ج العربية واملزمع عقدها في اململكة العربية 

السعودية الشقيقة الشهر املقبل.
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رئيس مفوضي هيئة األسواق يؤكد أن الالئحة التنفيذية اجلديدة ستغير البورصة الكويتية جذرياً

احلجرف لـ »األنباء«: 50% من شركة البورصة ستطرح للمواطنني
  قدمنا اقتراحًا للقطاع النفطي إلدراج شركاته في السوق

  هدفنا اآلن جذب الشركات النفطية والعائلية للبورصة

  ال ضرائب على عوائد وتداول األوراق املالية
تفاصيل اللقاء مع رئيس مفوضي هيئة األسواق  ص40 و41

  دورنا رئيسي بخصخصة البورصة.. وال مجال للفشل
 ألول مرة.. تنظيم إصدار الصكوك والسندات وتداولها

  مسطرة القانون على اجلميع ولم ولن نسمح بالتالعب
  انتهاء الدورة الطويلة لتسييل األسهم املرهونة

وج���ود ش���واغر بالبرامج 
التدريبي���ة التخصصي���ة، 
س���يتم فت���ح ب���اب القبول 

قبول أبناء الكويتيات و»البدون« بدورات األطباء

املهنا: جميع رخص السوق الصادرة
 قبل 2013/4/1 تجُدد تلقائياً

مؤك����دا على الق����رار الوزاري رق����م 393 /2015 
بخصوص الس����ائق واملن����دوب. وقد نص على 
أنه يش����مل أيضا جميع املهن الت����ي قامت بعد 
 إصدار رخصة الس����وق بتغيير املهنة إلى مهنة

ال يشملها القرار رقم 5598 /2014 وأي استفادة من 
االستثناءات الواردة في هذا القرار تلغى وتطبق 
عليه الشروط العامة، وهي: راتب ال يقل عن 600 
دينار، ش����هادة جامعية، وإقامة بالبالد سنتني، 
وكذلك جعل مدة الرخص الصادرة سواء اجلديدة 

أو القدمية مرتبطة مبدة اإلقامة بالبالد.
واختتم املهنا تصريحه بالقول: جميع رخص 
الس����وق الصادرة قبل 2013/4/1 ال تدخل ضمن 

هذه القرارات وجتدد تلقائيا.

أحمد خميس

أكد اللواء عب����داهلل املهنا أن القرار الوزاري 
رق����م 393 الصادر بتاري����خ 2013/4/1 نص على 
ان الس����ائق واملندوب في حالة تغيير املهنة أو 
إلغاء اإلقامة تلغى رخصتهما وال متنح إال بعد 
سنتني وبإجراءات جديدة، ومن ثم فإن هذا القرار 
ينطبق على املندوب والسائق فقط ممن صدرت 

لهم رخصة سوق بعد تاريخ 2013/4/1.
ولفت املهنا الى ان ما جاء في القرار ال يسري 

على من أصدر رخصة سوق قبل هذا القرار.
ومض����ى بالق����ول: أم����ا الق����رار األخير رقم 
5598 الص����ادر بتاري����خ 2014/11/25 فإنه جاء 

ألطباء البشري واألسنان غير 
الكويتيني العاملني في وزارة 
البرامج بعد  الصحة به���ذه 
القبول  اجتيازهم اختبارات 
املقررة، ويكون قبول األطباء 
غير الكويتيني بداية من أبناء 
البدون. وقال  الكويتيات ثم 
مصدر مس���ؤول ل� »األنباء« 
ان الوزارة بحاجة في الوقت 
احلال���ي إلى ع���دد كبير من 
األطب���اء، نظرا للتوس���عات 
التي تش���هدها  واالفتتاحات 
الوزارة في مختلف مناطقها 
الصحي���ة يقابلها نقص في 
الدرجات الوظيفية ملثل هذه 

الوظائف.

خالد العرافة

ب���دأت وزارة الصحة في 
آلية عمل جديدة لقبول أبناء 
الكويتيات م���ن غير كويتي 
واألطباء من فئة غير محددي 
اجلنسية في البرامج التدريبية 
التخصصية لألطباء )بشري 

وأسنان(.
»األنب���اء« حصلت على 
نسخة من قرار القبول الذي 
اعتمده وزير الصحة د.علي 
العبيدي أم���س، والذي حدد 
أولوية القبول في تلك البرامج 
التخصصية لألطباء الكويتيني. 
وأشار القرار إلى أنه في حالة 

صورة زنكوغرافية للقرار

قالت امللحق الثقافي في الواليات املتحدة د.أس��يل العوضي 
انها تسعى، في ظل التوسع في سياسة البعثات اخلارجية للتعليم 
العالي، الى التواصل مع عدد أكبر من اجلامعات املميزة في الواليات 
املتحدة لتسهيل قبول أعداد أكبر من الطالب فيها، وذلك في ظل 
التنافس على االنضمام اليها، كما تس��عى إلى بناء عالقات قوية 
بني املكتب الثقافي الكويتي وتلك اجلامعات. ووصفت في تصريح 
خاص ل� »األنباء« انتخابات احتاد الطلبة لهذه السنة ب� »الناجحة«، 
مشيرة الى أنها تزداد تألقا ومتيزا مع ارتفاع اإلقبال والتنافس. 
وتابعت: لدينا هنا شباب يشكل منوذجا مشرفا للخطاب السياسي 
الذي نحتاج إليه والتنافس العقالني، ويسعدني أن أكون موجودة 

هنا ونحن نشهد والدة قادة مميزين ملستقبل الكويت.

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيس����ى أن 
التصريح الذي نقل على لسانه في شبكات التواصل االجتماعي أول 
من امس عن أفضلية املدارس اخلاصة على احلكومية »مبتور«.

وقال العيسى في تصريح ل�»األنباء«، على هامش مشاركته في 
املؤمت����ر ال� 32 الحتاد طلبة الكويت في أميركا: تصريحي الكامل 
كان حرفيا كالتالي: نحن نتحدث عن الفترة احلالية واملناهج في 
هذه الفترة حتتاج الى التطوير املمنهج والذي رمبا يحتاج الى 4 
سنوات ومن ضمنها املواد العلمية باللغة االجنليزية التي يجب 
ان تأتي من الناطقني بها وهذا موجود في بعض املدارس اخلاصة 
وتفتقده املدارس احلكومية، وهذا ال يعني انه ليس لدينا مدارس 
حكومية مبس����توى املدارس اخلاصة، ونحن نعمل على تطوير 
مناهجنا بالتزامن معها، وفي النهاية املدارس اخلاصة واحلكومية 
تقع حتت مراقبة ورعاية وزارة التربية، ومادمنا قد فتحنا املجال 
للقطاع اخلاص فيجب علينا كوزارة دعمه حتى يسهم في عملية 

تطوير التعليم لدينا.

د.العوضي لـ »األنباء«: أسعى إلى فتح 
عالقات مع اجلامعات األميركية املميزة 

مع التوسع في سياسة االبتعاث

وزير التربية: تصريحي عن أفضلية 
املدارس اخلاصة »مبتور«

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق متحدثا في الندوة السياسية ضمن فعاليات املؤمتر السنوي ال� 32 لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت � فرع أميركا            )فريال حماد(

د. نايف احلجرف

املرزوق: جنني ثمار ما زرعه صاحب السمو وإعالمنا واعٍ وحريص على البلد
»األنباء« ـ سان دييغو

أكد رئيس التحرير الزميل يوس����ف خالد املرزوق »أن اإلعالم 
الكويت����ي في جزئه األكبر واع وحري����ص على البلد رغم وجود 
بعض احلاالت الشاذة« وعبر عن أمله »في أن يضع جميع الزمالء 
اإلعالميني مصلحة الكويت فوق كل اعتبار«. وشدد رئيس التحرير 
خالل الندوة السياسية التي نظمت برعاية الزميلة »اجلريدة« على 
أن اإلعالم احلديث فرض نفس����ه كمنافس قوي لإلعالم التقليدي 
لكنه لم يغلبه. وعن إعالم »داعش«، قال الزميل املرزوق: انه إعالم 
محترف ويقف خلفه اشخاص يعرفون ماذا يريدون، ويتعمدون 
بث الرعب في قل����وب الناس إلرهاب خصومهم وترويع عقولهم 
واستقطاب العناصر املتعاطفة معهم حول العالم، مشيرا إلى أن 
التنظيم س����ينتهي ليظهر مكانه تنظيم آخر إن لم جنتث جذوره 

الفكرية انطالقا من أن الفكر يجب ان يواجه بالفكر.
وحتدث رئيس التحرير عن السياسة اخلارجية مؤكدا ان الكويت 
»جتني اليوم ثمار ما زرعه صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد طيلة سنوات«، مشددا على أن »سياسة الكويت اخلارجية 

هي ما أعاد بلدنا إلينا بعد االحتالل العراقي الغاشم«.
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