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الشيخ سلمان احلمود ويعقوب الصانع خالل افتتاح امللتقى ويبدو خالد أرن د.أمين علوان    )محمد هاشم(
والفنان فريد العلي                                                     )أنور الكندري(

علوان: املكياج واملضادات 
احليوية  واملسكنات  وراء ظهور 

الشيخوخة املبكرة

انطالق »ملتقى الكويت الدولي للفنون اإلسالمية« 
45مبشاركة 23 دولة   29

الغامن ترأس اجتماعاً ملكتب املجلس بحضور 16 نائباً عرضت خالله احلكومة رؤيتها لإلصالح االقتصادي

الصالح: ال رفع للدعوم إال بالتوافق مع املجلس

رجل إطفاء خالل محاولته إنقاذ أحد املصابني في انفجار حولي من سيفوز في القمة املرتقبة اليوم؟

)انترنت( الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جالسا بني احلضور في إحدى جلسات »قمة احلكومات«  

وكيل شبكات نقل الكهرباء في حوار خاص مع »األنباء«

مصادر نفطية لـ »األنباء«: خارطة طريق للدفاع 
عن حقوق ومكتسبات عمال البترول

حظر اإلقامات على 15 شركة 
وإدراج 351 عامالً منها على قوائم املنع

»الداخلية« تواجه الكثبان الرملية بدراسة شاملة

قمة الكرة املصرية بني األهلي 
والزمالك في »برج العرب« اليوم

مصرع وافدة  وإنقاذ حامل ووافد من حتت 
األنقاض  في انفجارين لسلندرات غاز

النوري: التنسيق مستمر مع »السكنية« واألعمال الكهربائية 
في املدن اجلديدة تنفذ حسب برامج معدة مسبقاً

ندرس جميع الطرق في املشاريع 
اجلديدة حتى ال تتعارض 

مع خطوط النقل وتعوق تقدمي اخلدمة 

لدينا خطة طوارئ ملعاجلة األزمات 
ومهندسو الوزارة وفنيوها يتواجدون كل 

في موقعه حال حدوث طارئ

أسامة ابو السعود

بعد اجتماع حاس����م ضم رؤساء النقابات 
النفطية الثماني مبقر نقابة نفط الكويت مساء 
أم����س األول للرد على التس����ريبات اإلعالمية 
باالنتقاص من حقوق ومكتسبات عمال القطاع 
النفطي، كش����فت مصادر خاصة ان االجتماع 
متخض عن خارطة طريق للمرحلة املقبلة تبدأ 
بلقاء وفد يضم رئي����س احتاد عمال البترول 
وعددا من رؤساء النقابات مع مؤسسة البترول 

الكويتية خ����الل األيام القليلة املقبلة إليصال 
رسالة واضحة ملؤسسة البترول برفض نقابات 
القطاع النفطي ألي انتقاص حلقوق ومكتسبات 

العاملني.
وشددت املصادر في تصريحات ل� »األنباء« 
على انه من الواضح ان األمور تتجه الى مرحلة 
خطيرة من التصعيد مع ادارة املؤسسة. يذكر 
ان انتخاب����ات نقابات القطاع النفطي األخيرة 
أسفرت عن فوز 6 رؤساء جدد للنقابات فيما 

بقي اثنان فقط في منصبيهما.

محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري

أدرجت اإلدارة العامة ملباحث شؤون اإلقامة 15 
شركة مسجل عليها 351 عامال على قوائم الشركات 
احملظور عليها استقدام عمالة، كما أدرجت أسماء 
املسجلني على هذه الشركات من الوافدين على 

كشوفات منع جتديد اإلقامات لهم. وبحسب مصدر 
مطلع، فإن معلومات وردت إلى مباحث شؤون 
اإلقامة عن الش���ركات وأنه���ا تتاجر باإلقامات، 
وعليه مت التوجه إلى مقر الشركات وتبني أنها 
مغلقة ووهمية واملكاتب املدونة في املستندات 

على األوراق فقط وال مباني فعلية لها.

موسى أبوطفرة

علمت »األنب����اء« أن وزارة الداخلية ممثلة 
باإلدارة العامة للمرور كثفت جهودها ملواجهة 
ظاهرة تراكم األتربة والكثبان الرملية على الطرق 
السريعة والطرق اخلارجية، حيث أعدت إدارة 
املرور دراسة شاملة حول هذه الظاهرة وكيفية 
مواجهتها بعدما ش����هدت هذه الطرق عددا من 
احلوادث املرورية وتسببت في إعاقة انسيابية 
الطرق وتلفها. وقال مصدر أمني ل� »األنباء« إن 
اإلدارة العامة للمرور عقدت سلسلة اجتماعات 
مع اجلهات احلكومية ذات الصلة لبحث أسباب 
هذه الظاهرة، حيث ُرفعت دراسة حملت عددا 

من التوصيات أهمها رصد مبالغ مالية لوزارة 
األشغال إلزالة األتربة بشكل دوري وخاصة مع 
بداية فصل الصيف والذي يشهد كثافة في إثارة 
األتربة، وتوفير اآلليات الالزمة لتنفيذ هذه املهمة 
في 5 طرق تش����هد هذه الظاهرة وهي: طريق 
الساملي وطريق العبدلي وطريق النويصيب 
وطريق الوفرة وطريق ام صفق، كاشفا املصدر 
عن انه من التوصيات كذلك تعديل املواصفات 
الفنية للطرق اخلارجي����ة بحيث يتم تعديل 
مناسيب جوانب الطرق لتالفي تراكم األتربة 
وإلغاء حجر الرصيف بشجر الكربستون وإقامة 
س����واتر زراعية على جوانب الطرق مبسافة 

مناسبة لصد األتربة.

دبي � وكاالت: أعلن سمو 
الش���يخ محمد بن راش���د آل 
مكتوم نائ���ب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، أن رئيس الدولة اعتمد 
أكب���ر تغيي���رات هيكلية في 
تاريخ احلكومات االحتادية. 

وقال »سيكون لدينا خارطة 
طريق لتعهيد أغلب خدمات 

احلكومة للقطاع اخلاص«.
وأكد بن راش���د أن »دور 
الوزراء في احلكومة اجلديدة 
استراتيجي وستضم عددا أقل 
من الوزارات وعددا أكبر من 
ال���وزراء للتعامل مع ملفات 

وطنية متغيرة«.
ج���اء ذل���ك بالتزامن مع 
انطالق أعمال »القمة العاملية 
للحكومات« في دورتها الرابعة، 
بحض���ور الش���يخ محمد بن 
راشد وس���مو الشيوخ وعدد 

الدول  الق���ادة وممثل���ي  من 
آثر  الدولية. وقد  واملنظمات 
الش���يخ محمد بن راشد على 
اجللوس بني احلاضرين وليس 
في الصف���وف األمامية لكبار 

الشخصيات. 
وقال وزير شؤون مجلس 
الوزراء في اإلمارات ورئيس 
اللجن���ة املنظمة للقمة محمد 
القمة حتاول  ان  القرق���اوي: 
تقدمي إجابات عن »أسئلة الغد« 

وحتدياته املختلفة.
وأضاف في كلمته االفتتاحية 
للقمة »ان العالم على أعتاب 
ثورة صناعية رابعة يندمج 
فيه���ا العال���م االفتراضي مع 
العالم احلقيقي والعالم الرقمي 
مع العضوي وسينتج عن ذلك 
تغيرات هائلة وسريعة وشاملة 

في شتى مجاالت احلياة«.
 ٭

بالتزامن مع انطالق أعمال »القمة العاملية للحكومات« في دبي

محمد بن راشد: أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ احلكومات االحتادية

العبد اهلل: الطاقات الشابة بحاجة إلى دعم حكوماتها أوباما: جودة الصحة والتعليم تضمن استقرار احلكومات
قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء واملاء بالوكالة الشيخ 

محمد العبداهلل: إن دعم اجلهود البحثية والعلمية من شأنه ضمان رقي 
الشعوب ودميومة رفاهيتها. وأكد على دور الكويت ودعمها للجهود البحثية 

والعلمية، مشيرا في الوقت نفسه إلى حرصها الدائم على القيام بتشجيع 
الطاقات الشبابية والعلم والعلماء للمساهمة في بناء املجتمع.

وعن القمة، قال الوزير العبداهلل إنها وجهت العديد من الرسائل املهمة السيما 
ما يتعلق منها بالتنمية البشرية وأثرها اإليجابي في استدامة الشعوب.

وشدد على حاجة الطاقات الشابة إلى تشجيع من حكوماتها في مجال اإلبداع 
العلمي لضمان دميومة دولنا العربية.

دبي - وكاالت: أكد الرئيس األميركي باراك أوباما أن »حكومات العالم موجودة 
من أجل دعم الشعوب، لذا فإن احلكومات التي تستثمر في صحتهم وتعليمهم 

تصبح أكثر ازدهارا«. وقال في كلمة متلفزة وجهها إلى القمة العاملية 
للحكومات في دبي أمس، إن »جودة اخلدمات احلكومية في الصحة والتعليم 
وغيرها تضمن استقرار احلكومات«. وأشار إلى أن كل احلكومات املوجودة 
في القمة هدفها موحد، وهو مساعدة الشعوب، وميكن أن يتعلم بعضها من 
بعض لتصبح أكثر تعاونا مع مواطنيها. وشدد على أهمية التعليم والتعاون 
في جميع املجاالت، خاصة األمن، خللق مستقبل أفضل، مؤكدا أن من يدعو 

إلى السالم واألمن الدائم سيكون شريكا للواليات املتحدة.

عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى أن 
مشروع اإلدارات املدرسية املطورة ناجح بكل املقاييس.

الفتا إلى أن التطويرات التي جرت على املناهج الدراسية 
القت قبوال واستحسانا من قبل املتابعني واملختصني، السيما 
أنها تقضي على ظاهرة الدروس اخلصوصية، مضيفا أن وجود 
ثالثة مديرين مس����اعدين في املشروع ينعكس ذلك بالشيء 
اإليجابي على املنظومة التربوية ويس����اهم بشكل كبير في 

حل مشكلة التأخر في الترقي الوظيفي.

بشرى شعبان 

كش���ف مصدر مسؤول في 
الهيئة العام���ة للقوى العاملة 
عن أن الهيئة تعمل على تقييم 
العمل بعد م���رور ما يقرب من 
السنة على القرار الوزاري الذي 
س���مح مبوجبه جلميع أنشطة 
القطاع اخلاص باستقدام نسب 
محددة مبا ال يزي���د على ٪25 

من تقدير االحتياج املخصص 
للمؤسسات.

وبني املصدر أن الهيئة وضعت 
الضوابط للتحويل وحصرته 
داخ���ل القطاع���ات ف���ي بعض 
األنشطة واملشاريع احلكومية 
والصناعة والزراعة، مما ساهم 
في تنظيم حرك���ة العمالة في 
السوق، مضيفا أن الدراسة تركز 
حاليا على نسبة دخول العمالة 

الى البالد خالل العام، واألنشطة 
العمالة،  األكثر استقطابا لهذه 
ومدى تأثيره���ا على التركيبة 
السكانية، وحاجة سوق العمل 
لهذه العمالة باإلضافة إلى مقارنة 
مقاربة بني أوضاع سوق العمل 
الكويتي وأسواق دول مجلس 
التعاون األخرى. وأشار إلى انه 
بعد االنتهاء من الدراسة والوقوف 
على املؤشرات الواضحة سترفع 

الهيئة التوصيات في شأن ذلك 
إلى وزي���رة الش���ؤون التخاذ 
اإلج���راءات املناس���بة بش���أن 
تعديل القرار اخلاص باستقدام 
العمالة سواء بإيقاف االستقدام 
لبعض األنشطة أو حصرها في 
القطاعات املستثناة كما كان قبل 
صدور القرار أو السماح جلميع 
القطاعات باالستقدام مع تشديد 
املراقبة والتدقيق والتفتيش على 

النسبة  املنش���آت أو تخفيض 
احملددة الستقدام العمالة من ٪25 
إلى 20٪. وأكد املصدر أن الهيئة 
تعمل وبشكل دوري على إعادة 
النظر في جميع القرارات املنظمة 
لس���وق العمل وفق ما تقتضي 
املصلحة العامة، مشددا على أن 
الهدف من القرارات هو تنظيم 
وضبط السوق وليس التضييق 

على أصحاب األعمال.

أعلن املتحدث الرسمي باسم املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية م.ابراهيم الناشي تعافي جميع 
مصابي احلادث الذي وقع اثناء صب اخلرسانة 
لسقف مسجد احدى املدارس مبدينة صباح االحمد 
السكنية وخروجهم من املستشفيات بعد استقرار 
حالتهم الصحية. وقال الناش����ي ل� »كونا«: إن 
املؤسسة سبق لها تشكيل جلنة حتقيق باحلادث 
بتوجيهات من وزير الدولة لشؤون االسكان ياسر 
أبل، وضمت في عضويتها ممثلني من املؤسسة 

ووزارة األشغال العامة وجمعية املهندسني للوقوف 
على أسباب هذا احلادث والعمل على عدم تكراره. 
وذكر أن إعالن نتائج جلنة التحقيق س����يكون 
خالل األسبوع املقبل، وستحدد مسؤولية اجلهة 
املقصرة واالجراءات الالزم اتخاذها ملنع تكرار 
مثل هذا احلادث، مش����ددا على التزام املؤسسة 
بتعليمات األمن والس����المة وتوفير أفضل بيئة 
عمل مبشاريعها مبا يتوافق مع تطبيق القوانني 

واألنظمة املعمول بها محليا وعامليا.

3 مديرين مساعدين  في املدرسة 
حل ملشكلة الترقي الوظيفي

»القوى العاملة« تعيد النظر  في نسب استقدام العمالة

نتائج حتقيق حادثة انهيار مسجد 
مدينة صباح األحمد السكنية األسبوع املقبل

ا ش��امال  تن�رش تقر�ري
قة    3 - 4 حول بالد الشمس امل�رش

في الحلقة الثالثة

٭ »ناغويا«.. العابقة بتاريخ »الساموراي«
 ٭ رئيس جمعية مسلمي 

اليابان  لـ »األنباء«: 
نهدف إلى نشر الشريعة 

السمحة مبا يتوافق مع تقاليد 
املجتمع الياباني

٭ سارة.. الداعية اليابانية 
التي جتوب البالد لنشر اإلسالم

٭ معهد العلوم الرياضية واملركز  الوطني 
للتدريب أكبر استثمارين يابانيني لصناعة األبطال

٭ تشجيع الصادرات واالستثمارات
٭ أهم رعاية ملرضى غسل الكلى 
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التفاصيل ص8 ٭

التفاصيل ص 38 ٭

مريم بندق - موسى أبو طفرة   - ماضي الهاجري 
 سامح عبدالحفيظ  -  رشيد الفعم 

 سلطان العبدان  -  بدر السهيل

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير املالية 
ووزير النفط بالوكالة انس الصالح عدم 
صدور أي قرارات حكومية تتعلق برفع 
الدعوم او تخفيضها اال بعد التوافق مع 

اعضاء مجلس االمة.

وقال الصالح ف����ي مؤمتر صحافي 
عقده امس في مجلس األمة عقب انتهاء 
االجتماع النيابي � احلكومي الذي عقد 
في مكتب مجلس األمة ترأسه الرئيس 
مرزوق الغامن وحض����ره 16 نائبا: ان 
احلكومة ستتخذ االجراءات الالزمة لكبح 
النمط االستهالكي واعادة توجيه ثقافة 

املستهلك نحو االستهالك.
وشدد الصالح على ان مسطرة الدعوم 

س����تطبق على اجلميع وطبقا للعدالة 
بحيث يصل الدعم الى جميع مستحقيه 
كل حسب حاجته واستحقاقه. مصادر 
مطلعة ابلغت »األنباء« بأن النواب اصروا 
خالل االجتماع على ضرورة عدم املساس 
باملواطن����ني اصحاب الدخول احملدودة 
واإلبقاء على االسعار احلالية للكهرباء 

وعدم رفع تكلفتها.
 ٭

الرئيس مرزوق الغامن والوزير أنس الصالح خالل االجتماع احلكومي - النيابي

التسعيرة اجلديدة للبنزين
85 فلسا لليتربنزين ممتاز

105 فلوس لليتربنزين خصوصي

يرفع عنه الدعم نهائيابنزين ألترا

تسعيرة الكهرباء
2 فلس للكيلووات5000 كيلو وات )الشريحة األولى(

5 فلوس للكيلووات10000 كيلو وات )الشريحة الثانية(

19 فلسا للكيلوواتالشريحة الثالثة مفتوحة

التفاصيل ص11 ٭

٭ الصالح : تخفيض ميزانية 
ديوان األمير سابقة لم نسمع 

عنها في الكويت أو المنطقة 
كلها من قبل

٭ التنمية االقتصادية 
والخصخصة وتفعيل دور 

الفعاليات االقتصادية والشراكة 
قنوات لتعويض العجز

٭ محطة العبدلي للطاقة 
الشمسية بقيمة 3 مليارات 

دينار وستكون نسبة المساهمة 
فيها 50% للمواطن الكويتي 

وعوائدها تقدر بـ %10

٭ لدينا خطة إسكانية طموحة 
تحتاج إلى إنشاء محطات 

كهرباء ضخمة تواكب النمو 
11اإلسكاني
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