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جاسم  والسفير  املعتوق  اهلل  ود.عبد  غوتيريس  وانطونيو  اجلاراهلل  وخالد  اخلالد  الشيخ صباح 
املباركي والسفير ضاري العجران ود.حنان حمدان خالل اللقاء                    )محمد خلوصي(

اخلالد: العمل اإلنساني اخلالي من أي محدد سياسي
08 أو جغرافي أو ديني من أولويات سياسة  الكويت اخلارجية

»األنباء« تنفرد بنشر اإلجراءات التي اعتمدها مجلس الوزراء وكلف »املالية« بتنفيذها لتخفيض مصروفات ميزانية 2017/2016

ال متليك للسيارات وال هواتف وال وقود مجانًا للوزراء والقياديني
■ إبالغ ديوان احملاس�بة باإلجراءات التي مت اتخاذها لتالفي ومنع تكرار املخالفات
■ قب�ول اس�تقالة اجلس�ار و»األش�غال« للعمير و»النف�ط« للصال�ح بالوكالة

10محليات

الشيخ سلمان احلمود والشيخ محمد العبداهلل والشيخة د.سعاد الصباح والشيخ مبارك 
العبداهلل ومحمد السنعوسي وأحمد الرجيب في مقدمة احلضور          )ريليش كومار(

احلمود: إجنازات مبارك الصباح ستبقى خالدة 
في القلوب والنفوس

مخصصات البنوك الكويتية ترتفع من جديد بالغة 
405 ماليني دينار

صندوق النقد  يبت اليوم في انضمام العملة الصينية 
»اليوان« لسلة العمالت الرئيسية

38

اقتصاد

42

نائب رئيس الوزراء ووزير املالية 
أنس الصالح ـ  حسب التكليفات 
املعتمـــدة من مجلـــس الوزراء ـ 
بحقيبة النفط بالوكالة واستمرار 
وزارة الكهربـــاء مع وزير الدولة 
لشـــؤون مجلس الوزراء الشيخ 

محمد العبداهلل.
التفاصيل ص 4 ٭

م.أحمد اجلسار، وبذلك سيرفع 
االستجواب املقدم له من النائب 
سعدون حماد العتيبي من جدول 
أعمال جلســـة مجلسة األمة غدا، 
إلى  وصدر مرسوم بذلك إضافة 
العمير  الوزير  مرســـوم تدوير 
إلى وزارة األشغال وإبقاء وزارة 
شؤون مجلس األمة معه، وتكليف 

وقالــــت مصــــادر رفيعة في 
تصريحات خاصــــة لـ  »األنباء« 
إنه ستتم إحاطة ديوان احملاسبة 
باإلجراءات املتخذة ملعاجلة جميع 
املالحظات الواردة منه منذ األول 

من يناير 2010 حتى اآلن. 
على صعيد متصل، مت قبول 
اســـتقالة وزير الكهربـــاء واملاء 

مريم بندق 

اطلــــع مجلس الــــوزراء على 
إجراءات تخفيــــض املصروفات 
مبشــــروع ميزانيــــة 2017/2016 
بحسب املقترحات املقدمة من نائب 
رئيس الوزراء ووزير املالية ووزير 

النفط بالوكالة أنس الصالح. 
وكشــــفت مصادر رفيعة في 
لـــــ »األنباء«  تصريحات خاصة 
أن اإلجــــراءات تدور حول نفقات 
الــــوزراء والقياديني ومنها إلغاء 
قرار مجلس الوزراء الذي ينص 
على »تخصيص سيارة للوزراء 
كل ســــنتني بقيمة 25 ألف دينار 
وتنقل ملكيتها وتسجل باسمه«.  
ويشمل القرار أيضا القياديني الذين 

يحملون درجة وزير. 
وتشــــمل إجراءات تخفيض 
املصروفات إلغاء الهواتف النقالة، 
وإلغاء كروت الوقود املسبقة الدفع 
للقياديني وغيرها من اإلجراءات 
التي كلف مجلس الوزراء وزارة 
املالية بتنفيذها.  هذا، وقرر مجلس 
الــــوزراء التعميم علــــى اجلهات 
احلكومية إلبالغ ديوان احملاسبة 
باإلجراءات التي مت اتخاذها لتالفي 
ومنع تكرار املخالفات التي رصدها 
الديوان في احلسابات اخلتامية 
الواردة في التقارير املرفوعة إلى 

مجلس الوزراء ومجلس األمة. 

ممثل سمو األمير.. سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك لدى وصوله إلى باريس

صورة نشرتها تنسيقية أريحا اليوم جلثث ضحايا مجزرة السوق أمس  )أ.پ(

مجلس الوزراء يطلب 
من العمير والصالح متابعة 

املالحظات النيابية
رشيد الفعم

علمت »األنب��اء« من مصدر 
وزاري مطل��ع ان احلكوم��ة 
طلبت من الوزيرين اجلديدين 
للنفط واألشغال متابعة ما أثير 
في وزارتيهما وأدى الى تقدمي 

استجوابات. 
وأش��ار املصدر إلى أن هذا 
يعتبر املهمة األولى التي توكل 
للوزيرين فور صدور مرسوم 
منصبيهما اجلديدين وذلك 
بتشكيل جلنة مختصة للنظر 
في محاور استجواب النائب 
سعدون حماد املقدم للوزير 

املستقيل م.أحمد اجلسار. 
وبني املصدر ان احلكومة طلبت 
من وزير النفط اس��تيضاح 
الت��ي كادت ان  املالحظ��ات 
تترجم إلى محاور استجواب 
للوزير السابق للنفط د.علي 

العمير. 

»اخلارجية« تقّر النظام املوّحد ملكافحة إغراق أسواق »التعاون«

»التشريعية« ترفض رفع سن احلدث إلى 18 
و»املالية« توافق على قانون الوكاالت

عاشور: الدورة التثقيفية ملزمة للطرفني قبل الزواج

»االستثمار«  حتصل على تفويضات 
تأسيس شركة العمالة املنزلية

60 % الحتاد اجلمعيات والـ 40% املتبقية موزعة
على »التأمينات« و»القّصر« و»الكويتية« و»الهيئة« 

سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل

رفضت جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
البرملانية في اجتماعها امس التعديالت النيابية 
املقدمة على مشروع قانون األحداث بعد مداولته 
االولى واملتعلقة برفع سن احلدث من 16 إلى 18 
عاما حيث نص مشروع القانون اجلديد على ان 
احلدث »كل شخص لم يجاوز الــ16 من عمره«، 
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك احلريص ان 
املجلس سيصوت على املداولة الثانية للقانون 
غدا الثالثاء. من جانبها، اقرت جلنة الشــــؤون 
التعديالت  البرملانية امس  املالية واالقتصادية 

الواردة على قانون رقم 36 لســــنة 1964 بشأن 
تنظيم الوكاالت التجارية بحضور وزير التجارة 

والصناعة د.يوسف العلي.
وذكر أن اللجنة رفعت تقريرها ليدرج على 

جدول االعمال في جلسة 15 ديسمبر املقبل.
من جهتها، وافقت جلنة الشؤون اخلارجية 
البرملانية في اجتماعها امس على القانون املوحد 
ملكافحة االغراق والتدابير التعويضية والوقائية 
لدول مجلس التعــــاون اخلليجي على ان ترفع 
تقريرها بشأنه ملجلس األمة ليعرض للتصويت 

عليه في جلسة غد الثالثاء.
التفاصيل ص 12 ٭

موسى أبوطفرة � ناصر الوقيت

حددت جلنـــة املرأة واألســـرة البرملانية 
أولوياتها بتعديل قانون الفحص قبل الزواج 
ومبـــا يقضي بإلزامية املقدمـــني على الزواج 
بالدخـــول في دورة تأهيليـــة وتثقيفية قبل 
االرتباط ومجموعة من التعديالت على مواد 
بعض القوانني املتضمنـــة متييزا ضد املرأة 

الكويتية.

وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور في 
تصريح صحافـــي  »ان اللجنة وضعت جدول 
أعمالها لاللتقاء مبســـؤولي اجلهات احلكومية 
ملناقشتهم في القوانني التي تشهد متييزا ضد 
املرأة الكويتية وسيتم االلتقاء في البداية بوزير 
الدولة لشؤون اإلسكان ياسر ابل ملناقشة القضايا 
املتعلقة بســـكن املـــرأة الكويتية بشـــكل عام 

واملتزوجة من غير الكويتي بشكل خاص«.
التفاصيل ص 12 ٭

ماضي الهاجري

حصلت الهيئة العامة لالستثمار على 
التفويضات املطلوبة من اجلهات املعنية 
بشأن تأسيس شــــركة مساهمة جللب 
العمالة املنزلية، والتي ســــيعلن عنها 
خالل األيام املقبلة التــــي ال تزيد على 

شهر واحد.
من جهته، كشف النائب كامل العوضي 
عن االقتراب من موعد إعالن تأســــيس 
الشركة بعد طلب الهيئة العامة لالستثمار 
)10٪( التفويض من اجلهات املعنية مثل 
مؤسسة التأمينات )10٪( والهيئة العامة 
لشؤون القصر )10٪( وشركة اخلطوط 
التابعة  الكويتية والشــــركات  اجلوية 

لها )10٪( واحتاد اجلمعيات التعاونية 
االستهالكية )60٪(، والتي حصلت على 
تفويضات كاملة من تلك اجلهات لتبدأ 
تأسيس الشــــركة املساهمة في غضون 
شهر.وقال العوضي لـ »األنباء«: »ال يضيع 
حق وراءه مطالب«، فاحلق هو االستعجال 
في تلك الشركة التي ستسهم بشكل كبير 
في تخفيض األسعار عن املواطنني بعد 
جشع جتار مكاتب العمالة، مشيرا الى 
أننا اســــتعجلنا القانون، وأن احلكومة 
متعاونة في هذا الشأن، وخاصة نائب 
رئيس مجلس الــــوزراء ووزير املالية 
أنس الصالح الذي أكد قرب اإلعالن عن 

الشركة وتفاصيلها.
التفاصيل ص12 ٭

عواصــــم ـ وكاالت: قتل 
ما ال يقــــل عــــن 40 مدنيا 
وأصيب أكثر من 70 آخرين 
فــــي مدينة أريحا أمس، في 
اعنف غارة تشــــنها روسيا 
من حيث عدد الضحايا منذ 
تدخلها في ســـــورية قبــل 
نحــو شــــهـــرين. ونقلت 
وســــائل إعالم عن مصادر 
ميدانية أن مقاتلة روسية 
استهدفت بصاروخ فراغي 
ســــوقا شــــعبيا مكتظا في 
البلــــدة الواقعــــة في ريف 
ادلب والخاضعة لسيطرة 

المعارضة السورية. 
 وتزامنــــت الغــــارة مع 
تســــليم تركيا لمسؤولين 
روس جثة الطيار الروسي 
التي اسقطت طائرته على 
الحدود الســــورية التركية 
قبل أيام، فيما تتجه االنظار 
اليــــوم الى باريس وســــط 
ترقب الحتمال عقد لقاء بين 
الرئيسين الروسي فالديمير 
بوتين والتركي رجب طيب 
أردوغان علــــى هامش قمة 

األمم المتحدة للمناخ. 
هذا، ويتوقع ان تسيطر 
مكافحــــة االرهاب على قمة 
المنــــاخ التي تســــتضيفها 
باريس بعد اســــابيع قليلة 

من الهجمــــات الدامية التي 
تعرضت لها على يد تنظيم 

»داعش«. 
وقد شهدت أمس مواجهات 
الفرنسية  بين قوات االمن 
الغازات  التي اســــتخدمت 
المسيلة للدموع وبين مئات 
المحتجين الذين تحدوا حظر 
التظاهر المفروض للتنديد بـ 

»حالة الطوارئ« المفروضة 
القمة. وألقى بعض  عشية 
المحتجين أحذية وزجاجات 
على الشــــرطة في ســــاحة 
الجمهوريــــة، ودعوا زعماء 
العالم الــــى اتخاذ اجراءات 
التغييرات  عاجلة تحد من 

المناخية. 
التفاصيل ص 44 � 47 ٭

مقتل شقيق زعيم احلوثيني وأحد قادة 
االنقالب واالستيالء على صنعاء

عواصم � وكاالت: أعلنت وسائل إعالم سعودية أمس مقتل إبراهيم 
بدر الدين احلوثي، شقيق زعيم املتمردين عبدامللك احلوثي، مع ثمانية 
عناصر آخرين، في شمال صعدة.وقالت قناة »اإلخبارية« السعودية 
الرسمية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي مبوقع التواصل االجتماعي 
»تويتر«، ان »إبراهيم بدر الدين احلوثي، شقيق زعيم املتمردين، 
لقي مصرعه مع ثمانية عناصر آخرين في شمال صعدة«.بدورها، 
قالت قناة »العربية« اإلخبارية ان إبراهيم احلوثي لقي مصرعه جراء 

غارة جوية استهدفت منطقة 
»آل صيفي« ش��مال املدينة.
ويعتب��ر إبراهي��م أحد أذرع 
شقيقه زعيم امليليشيات وكان 
من أبرز قادة عملية االنقالب 
على الش��رعية واالس��تيالء 
على العاصمة صنعاء في 21 
سبتمبر العام املاضي.من جهة 
أخرى، أعلنت املقاومة الشعبية 
أمس انط��الق عملية حترير 
اجلبهة الغربية ملدينة تعز من 
ميليشيات احلوثي والرئيس 
املخلوع علي عبداهلل صالح، 
ومتكنت من الس��يطرة على 

العديد من التباب، وأبرزها تبة قاس��م االس��تراتيجية في منطقة 
البعرارة.

التفاصيل ص43 ٭

د. عادل الزايد

مدير مركز الكويت للصحة النفسية كشف أن 30% من املجتمع يعانون األعراض النفسية

عادل الزايد  ل� »األنباء«: 2000 مريض نفسي جديد سنويًا 
في الكويت .. وأقل من 10% فقط يتقدمون للعالج

انتشارا ليس في الكويت فقط 
بل في العالم كله، وليســـت 
له عالقة بالزمان أو املكان أو 
الشخصية، أما بالنسبة للبيئة 
فإنها تلعب دورا في أعراض 
األمراض النفسية وليس في 
االصابة باألمراض النفسية. 
وقال الزايد: ال شــــك أن 
البيئــــة قد تدفــــع حلدوث 
مرض معني، مثلما هو احلال 
بالنســــبة للصدمة »مرض 
اضطراب ما بعد الصدمة«، 
معربا عن امله في ان يرى 
قانــــون الصحة النفســــية 
النور قريبا.وأضاف: تزداد  
األمراض النفسية مع الكوارث 

مثلمـــا حدث  خالل االحتالل 
العراقي الغاشم للكويت، حيث 
إن هذا األمر أدى الى ارتفاع 
نسبة االصابة باضطراب ما 
بعد الصدمة في الكويت مما 
يجعل البيئة تؤدي الى ارتفاع 
املعدل، ولكـــن بعد االحتالل 
وانتهائه وعودة األمن واألمان 
مازلنا نشخص بعض احلاالت 
ولكن بشـــكل محـــدود وهو 
املستوى الطبيعي، بينما هناك 
أمراض مثل االكتئاب والفصام 
واضطراب الهوس الوجداني 
أمراض في غالبها تنتقل عبر 

العامل اجليني.
التفاصيل ص 15 ٭

أقل مـــن 10٪ من املجتمع أي 
ثلث املرضى يحصلون على 
العالج املالئم، وأرجع ذلك الى 
وجود عوائق اجتماعية تؤثر 
في عملية وصولهم للخدمة 
أو  إلى توافر اخلدمة  وليس 

سوئها.
الزايد في حوار  وأوضح 
خاص مع »األنباء« ان وصمة 
العار جتاه األمراض النفسية 
ال تخص املجتمع الكويتي أو 
املجتمعات العربية فقط، وامنا 
العالم كله وان كانت  تشمل 
بدرجات أو بنسب متفاوتة. 
وكشف الزايد ان االكتئاب 
هو أكثر األمراض النفســـية 

حنان عبدالمعبود

كشف استشـــاري الطب 
النفســـي ومدير مركز عالج 
االدمان ومدير مركز الكويت 
للصحة النفسية د.عادل الزايد 
عن اصابة ما يقارب الـ 2000 
مريض جديد سنويا مبختلف 
األمراض النفسية، مبينا أنه 
ال توجـــد احصائيـــة دقيقة 
املراجعـــني واملصابني  لعدد 
بأمراض نفسية بالبالد، نتيجة 
عدم وجود دراســـات في هذا 
الصدد، الفتا الى أن 30٪ من 
أفراد املجتمع يعانون وجود 
أعراض أمراض نفسية، بينما 

إبراهيم احلوثي

متظاهرون يحتجون 
بـ»األحذية« على حالة 

»الطوارئ املناخية« 
في باريس

مسؤولون روس يتسلمون جثة الطيار من تركيا

روسيا تشن أعنف غاراتها على أريحا ومقتل وإصابة أكثر من 100
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