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روسيا: لن نعطي إيران صواريخ »إس 300«
وطهران تّرد: سنصنع صواريخ مشابهة

عواصم � وكاالت: ردا على اإلعالن الروس���ي امس بأن روسيا لن 
تزود إيران مبنظومات صاروخية من طراز »اس 300« ألنها مشمولة 
بالعقوبات التي فرضها مجلس األمن الدولي في يونيو املاضي. قال 
وزير الدفاع اإليراني العميد أحمد وحيدي ان بالده س���تصنع قريبا 
منظومة صاروخي���ة بعيدة املدى على غ���رار صواريخ »اس 300« 

الروسية.

األنباء  االقتصادية

حمد املرزوق

مرزوق الرشدان

فارس احملري أمام السيارة

تؤكد  »فيت��ش«  الم��رزوق: 
»األهلي  ل�  االئتم�ان�ي  التصنيف 
المتحد � الكويت« عند »-A مس�تقر« 
ص39 األجل  طويلة  لاللتزامات 

من  أق�ل  »أبي�ار«  ق�روض  الرش�دان: 
حق�وق المس�اهمي�ن ونجح�ت 
كبي�رة  نس�بة  هيكل�ة  إع�ادة  ف�ي 
ص35 المالي�ة   التزاماته�ا  م�ن 

المحري يفوز 
بمرسيدس 

كوبيه في سحب 
حم�ل�ة 

بط�اقات »الوطني«   
ص37

التنقل بالبطاقة الذكية بين الكويت والسعودية بعد 30 يومًا
الخالد بعد توقيع االتفاقية مع األمير نايف: المملكة عمق إستراتيجي واقتصادي وهناك خطوات مستقبلية في جميع المجاالت ستعود بالفائدة على مواطني البلدين

ولي العهد السعودي األمير سلطان بن عبدالعزيز

قائد القوات البحرية العميد ركن نزيه بارودي مستقبال الزميل عدنان الراشد في مدخل 
قيادة القوة البحرية في قاعدة بيروت

د.عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز 
سفير خادم احلرمني لدى الكويت

خادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

الشيخ جابر اخلالد واألمير نايف بن عبدالعزيز يوقعان اتفاقية انتقال مواطني البلدين بالبطاقة الذكية

الي�وم الوط��ني ال� 80 للس�عودي�ة: 
نهضة ش�املة.. ومس�تقبل أكث�ر ازدهاراً 

العربية  المملكة  الفايز: 
تدخ�ل  الس�عودي�ة 
مرح�ل��ة ج�دي�دة 
النهضة  مس��ار  ف�ي 

ص24 و25 

»األنباء« في جولة خاصة مع القوة البحرية 
في الجيش اللبناني: رهان على الكفاءة 

والشجاعة بانتظار الدعم التسليحي

بيروت - عدنان الراشد - داود رمال
تصوير: محمود الطويل

س����لطت املواجهة املباش����رة في الثالث من أغسطس املاضي بني 
اجليش اللبناني واالحتالل اإلسرائيلي على محور العديسة، األضواء 
على إمكانيات املؤسس����ة العسكرية اللبنانية والتي تراهن فقط على 
العنصر البش����ري الش����جاع احملت����اج ألي دعم تس����ليحي يرفع من 
معنويات����ه القتالية رغ����م أنه أثبت جدارته في صناعة املس����تحيل.

»األنباء« التي كانت لها متابعات ميدانية للجيش اللبناني جنوبا 
وبقاعا على مح����اور األلوية في بنت جبيل وتبنني ومرجعيون وفي 
قاعدة الطوافات في رياق، قرعت هذه املرة باب سالح البحرية اللبنانية، 
وعقدة احلزام املسؤول عن أمن البحر اللبناني الواسع، ملتقية قائد 
القوات البحرية العميد ركن بحري نزيه بارودي الذي أكد احتياج قواته 
لتسليح كامل وهو ما يفتقده بشدة حتى يستطيع منع حتويل الساحل 
اللبناني جلسر يعبر منه اإلرهاب باجتاه الدول اخلليجية والعربية، 
متوافقا بذلك مع ما يطالب به على الدوام قائد اجليش اللبناني مشتكيا 

من قلة التسليح رغم توافر العنصر البشري الباسل.

إدارة العالج بالخارج:
 ال قبول للمعامالت إال من أصحابها

الحاي ردًا على باحثين أميركيين : القول بأن اهلل لم 
»يفلق« البحر لموسى گ  فاسد ومصادم للعقيدة

عريقات تعليقًا على حظر إندونيسيا إرسال 
عمالتها  المنزلية: الكويت جادة في حل المشكلة

حنان عبدالمعبود
علم���ت »األنباء« م���ن مصادر 
صحية مطلعة ان مدير إدارة العالج 
باخلارج د.محمد املشعان، أصدر 
قرارا بعدم الس���ماح ألي شخص 
بالتدخ���ل في معام���الت املرضى 

املتقدمني للعالج باخلارج.
وقالت املصادر ان املشعان أصدر 
هذا القرار لضم���ان عدم التالعب 
في الطلبات م���ن جانب املرضى، 

وشدد على ضرورة حضور صاحب 
املعاملة بشكل شخصي. الى ذلك، 
أصدر وكيل وزارة الصحة باإلنابة 
د.قي���س الدويري تعميما اختص 
املناطق واملستشفيات  به مديري 
واألطباء يشدد فيه على أهمية تعبئة 
البيانات الواردة في التشخيص او 
اإلجراء اجلراحي بنموذج ملخص 
اخلروج H.S 11 بصورة كاملة وبخط 

واضح ودون اختصار.

ضاري المطيري ورويترز
اعتبر الش���يخ حاي احلاي ان 
ما قاله باحثون أميركيون من ان 
»نبي اهلل موس���ى گ لم يفلق 
البحر األحم���ر، ولكن ريحا قوية 
من الش���رق دفعت املياه بالشكل 
الوارد في الق���رآن الكرمي والعهد 
الق���دمي« من مذه���ب الطبائعيني 
املاديني وهو مذهب فاسد مصادم 
للعقيدة اإلسالمية. وأشار الى ان 

كل ش���يء يح����دث في الكون هو 
بإذن اهلل تعالى، الفتا الى ان نص 
صريح القرآن يثبت ان اهلل تعالى 
أمر موسى گ بأن يضرب بعصاه 
البحر فانفتح في البحر طريق فأجنى 
اهلل موس���ى ومن معه، وغرق فيه 
فرعون وقومه، قال تعالى )فأوحينا 
إلى موسى أن اضرب بعصاك ال���بحر 
فان���فل���ق فكان كل ف���رق كالطود 

العظيم(.

بشرى الزين
جددت احلكومة اإلندونيسية قرار حظر إرسال العمالة املنزلية 
ال����ى الكويت بعد القرار الذي صدر في أكتوبر املاضي، مرجعة ذلك 
الى ان للكويت سجال س����يئا في حماية العمالة. وفي تعليق حول 
هذا القرار، قالت القائم����ة باألعمال في املنظمة الدولية للهجرة في 
الكويت إميان عريقات ان جهود املنظمة تتجه إليجاد خطوط متوازية 
بني احلكومة اإلندونيس����ية والكويت حول هذا املوضوع وتقريب 
وجهات النظر ب����ني الطرفني. الفتة الى ان احلكومة الكويتية جادة 
في حل هذه املشكلة وحتسني الوضع من خالل جتاوبها وانفتاحها 

عبر االجتماعات التي عقدت بني اجلانبني.

العمير: صناديق لتمويل مشاريع »الخطة« 
أو ضمان حكومي للقروض

العبداهلل يصدر قرارًا بتعيين فاروق الزنكي 
رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة البترول باإلنابة

حسين الرمضان - موسى أبوطفرة  
ماضي الهاجري  - سامح عبدالحفيظ  

فرج ناصر
عزا عضو اللجنة املالية 
البرملاني���ة النائ���ب خال���د 
السلطان أسباب تأخير إيجاد 
آلية لتمويل املشاريع الواردة 
في خطة التنمية إلى وجود 
اختالف ف���ي وجهات النظر 
ح���ول آلي���ة التمويل وعدم 
إل���ى اتفاق نهائي  الوصول 

بشأنها. وقال السلطان في تصريح صحافي ان اللجنة املالية 
لم تتلق حتى اآلن من اجلانب احلكومي أي بيانات أو رؤية 
محددة حول آلية متويل املشاريع. وبني السلطان ان إنعاش 
االقتصاد في الدولة يتحقق من خالل قيام احلكومة بإسقاط 

فوائد القروض االستهالكية 
للمواطنني والقيام بتمويل 
االقتصاد عبر نظام »الريبو«. 
ودعا السلطان احلكومة إلى 
ضرورة خفض سعر الفائدة. 
من جهته، قال النائب د.علي 
الرؤية  العمي���ر ان غي���اب 
احلكومي���ة ح���ول متويل 
املشاريع هو سبب التأخر في 
املضي إلجناز اخلطة. وأضاف: 
نحن أمام أمرين إما أن تقول 
احلكومة انها تريد متويل املشاريع مباشرة وتنشئ صناديق 
لهذا الشأن أو تقوم بتمويلها من خالل ضمان القروض التي 
تقدمها البنوك للش���ركات اجلديدة أو على األقل ان تساهم 

ببعض الودائع في البنوك.

أحمد مغربي
أصدر وزير النفط واإلعالم 
الش���يخ أحمد العبداهلل أمس 
قرارا بتعي���ني رئيس مجلس 
إدارة شركة البترول الوطنية 
فاروق الزنكي رئيسا تنفيذيا 
الكويتية  البترول  ملؤسس���ة 
باإلنابة حلني صدور املرسوم 
األميري اخلاص بتعيينه رسميا 
في هذا املنصب. وقالت املصادر 
الزنك���ي سيتس���لم مهام  ان 

عمله كرئيس تنفيذي للمؤسسة يوم األحد 
املقبل، مبينة ان العبداهلل شدد على الزنكي 
ف���ي اتصال هاتفي معه أم���س على ضرورة 
تش���كيل فريق متجانس لشركات املؤسسة 

وذلك لتالفي األخطاء التي وقعت 
في السابق.

الزنكي  ان  وبينت املص���ادر 
على موعد مع إعادة هيكلة غير 
مسبوقة في ش���ركات املؤسسة 
وذلك طبقا للضوء األخضر الذي 
أعطاه العبداهلل له بشأن اختياره 
للطاقم اجلديد، مش���يرة الى ان 
التغييرات القادمة ستشمل حوالي 
90% من رؤساء مجالس إدارات 

املؤسسة.
وكان ع���دد كبي���ر من الن���واب واخلبراء 
والنقابيني في القطاع النفطي قد أعربوا عن 
ارتياحهم وترحيبهم الختيار الزنكي للمنصب 

اجلديد.

السلطان اقترح إسقاط فوائد القروض وخفض سعر الفائدة إلنعاش االقتصاد لحين صدور المرسوم األميري بتعيينه

فاروق الزنكي

المذكور ل� »األنباء«:
 مقر واحد لبعثة الحج

ليلى الشافعي
صرح رئي���س بعثة احلج الكويتية 
د.خالد املذكور في تصريح ل� »األنباء« 
بأنه مت جتهيز مقر واحد لبعثة احلج بدال 
من مقرين في االراضي املقدسة، كما مت 
تقليص عدد املبعوثني الى النصف من 
300 الى 150 مبعوثا، وذكر ان املقر الذي 
خصص هو مقر »النس���يم«، كما اعلن 
د.املذكور ان املوسم املقبل للحج سيتم 
فيه دمج احلمالت الكويتية وذلك حتت 
رعاية شركات ذات سمعة طيبة وجيدة 
بالكويت للحج والعمرة. واكد د.املذكور 
ان ذلك افضل حيث يتواجد اآلن نحو 80 
حملة للحج وفي حال ذلك الدمج سيكون 
في املقابل من 4 � 10 ش���ركات تتنافس 
على حتس���ني مستوى اخلدمة للحجاج 
باالضافة ان اجور نقل احلجاج ستكون 

منخفضة االجر.

وّقعت الكويت والسعودية على 
اتفاقية تنقل مواطنيهما بالبطاقة 
الذكية بني البلدين دون استخدام 
جواز الس���فر، حيث ستدخل هذه 
االتفاقية حيز التنفيذ بعد ش���هر 
واحد من التوقيع عليها. وأكد وزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد أهمية 
هذه االتفاقية ملا متثله اململكة من 
عمق إستراتيجي واقتصادي للكويت 
إلى بقية دول  وجس���ر للوصول 
مجلس التعاون اخلليجي. وقال ان 
»هذه اخلطوة املباركة تأتي تيسيرا 
عل���ى املواطنني م���ن كال البلدين 
وترجمة عملية ملا ينبغي أن يكون 
عليه شكل التعاون«. وشدد على 
ان هذه اخلطوة لن تكون األخيرة 
بل هناك خطوات أخرى مستقبلية 
في جميع املجاالت، شاكرا املسؤولني 
وقيادات وزارتي الداخلية في كال 
البلدين على ما بذلوه من جهد في 
سبيل إقرار هذه االتفاقية وحتقيق 

هذا النجاح.

د. علي العمير خالد السلطان
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