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 الزلزلة: األمير أمر بإنهاء قضية «البدون»
 األنباء  االقتصادية

أرباح  دينار  مالييـن   ٤٫٤  بودي: 
«الجزيـرة» فـي الربـع الثالـث 
محققـة أفضـل أداء ربعـي منذ 
تأسيسها قبل ٥ سنوات   ص٣٣

 تقرير «بيتـك» العقاري للربع 
قدرة  األكثر  العقـار  الثالث: 

ملــيون   ٣١٫١  حيـــات: 
«كيبكو»  أربـاح  صافي  دينـار 
  في ٩ أشـهر بواقـع ٢٧٫٦٨ 
فــلسـًا للسـهـم   ص٣٦

على اسـتيعاب صدمـة األزمة الماليـة رغم عودة 
التـداوالت لالنخفـاض مـرة أخـرى  ص٣٨ و٣٩

إسـناد إدارة محطــات الوقـود المحليـة التـابعـة
   لـ «البتـرول الوطـنية» إلى «البتـرول العالمية» ص٣٣ 

للـه  ا لعبد  ا
يفـتتــح 
المـحطـة 
جية  ذ لنمو ا
«األولـى  لـ 
 « د قـو للـو
يعـــلـن    و

 مروان بودي

 مسعود حيات

 لجنة األولويات تجتمع غدًا بحضور البصيري لصياغة أولويات السـلطتين وجلسـة خاصة إلقرار االتفاقيات الدولية

 الفهد: برنامج زمني للقضاء نهائيًا
  على مشكلة قوائم االنتظار السكنية

 أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشـــؤون التنمية 
واالسكان الشيخ احمد الفهد ان الكويت خطت 
خطوات واســـعة ملعاجلة القضية االسكانية 

ضمن خطتها التنموية.
  وقـــال بيـــان صحافي صادر عـــن املركز 
االعالمي ملكتب الشيخ احمد الفهد ان الوزير 
الفهد اوضح خالل لقائه امس مع وفد الوكالء 
املعنيني بشؤون االسكان لدول مجلس التعاون 

ان الكويت تســـعى ملعاجلة تلك القضية في 
خطتها التنموية عن طريـــق طرح اكثر من 

مدينة اسكانية خاللها.
  ونقل البيان عن الفهد قوله ان السياســــة 
االسكانية للكويت حددت برنامجا زمنيا يتم 
خالله القضاء نهائيا على قوائم االنتظار وكذلك 
االستعداد للزيادة السكانية خالل العشرين سنة 
املقبلة مشيدا بتكاتف وزارات الدولة وهيئاتها 

للتصدي لتلك القضية.

 محمد الصباح لحسم الجرف  سنطرح أكثر من مدينة في الخطة التنموية
القاري مع إيران سريعًا :

   «السور الجيد يخلق جيرة جيدة» 

 «المالية»: نظام دفع إلكتروني
  عبر «تويتر» و«فيس بوك»

 بيان عاكوم
  كشـــف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشـــيخ د.محمد الصباح عن ان هناك جلانا فنية كويتية 
ـ إيرانية اجتمعت مؤخرا لبحث موضوع اجلرف القاري، 
مشـــيرا الى ان هذه اللجان ســـترفع تقاريرها الى وزيري 
خارجية البلدين ملناقشتها في اجتماعات اللجنة املشتركة 
دون ان يحدد موعد انعقاد هذه اللجنة. وأمل الشيخ د.محمد 
الصباح ان يتم االنتهاء من هذا املوضوع في أســـرع وقت 
ممكن معلقا بالقول ان «السور اجليد يخلق جيرة جيدة». 
أما محليا وبخصوص ما إذا كان هناك توجه إلعادة النظر 
في كوادر بعض اجلهات بعد إقرار الزيادة املالية للعسكري 
فقد أكد الشـــيخ د.محمد الصباح انـــه ال يوجد جمود في 
العمل السياسي، وديوان اخلدمة املدنية في تطوير مستمر 

ومتفاعل مع خطة التنمية. 

 دشــــنت وزارة املالية وسيلة تواصل حديثة تتمثل 
في إنشاء صفحة على املوقعني اإللكترونيني اخلاصني 
بالتواصل االجتماعي «تويتر» و«فيس بوك» حتت اسم 
«تسديد»، وذلك بالتعاون مع اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات وشركة اخلدمات املصرفية اآللية املشتركة «كي 
نت». وقالت الوزارة ان الصفحة اإللكترونية اجلديدة 
تأتي في إطار إطالقها حلملتها اإلعالنية اخلاصة بنظام 
الدفــــع اإللكتروني احلكومي (تســــديد) املتعلقة بدفع 
املستحقات املترتبة على املتعاملني مع احلكومة بواسطة 

قنوات الدفع اإللكترونية املختلفة. 

 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ 

رندى مرعي ـ فليح العازمي
  الرغبة األميرية الســــامية 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صبــــاح األحمد في حل قضية 
البدون نقلهــــا رئيس اللجنة 
املالية واالقتصادية البرملانية 
النائب د.يوســــف الزلزلة في 

تصريــــح صحافي أدلى به امس في مجلس األمة. وقال الزلزلة للصحافيني ان 
صاحب الســــمو األمير أمر بحل قضية املقيمني في البالد بصورة غير قانونية 
خالل ٥ سنوات وبشكل جذري «ولذلك ستحل هذه القضية». وفي موضوع آخر 
قال النائب الزلزلة إن هناك توافقا نيابيا حكوميا على إقرار «التأمني التكميلي» 
مشيرا الى ان اللجنة املالية ستنجز تقريرها عن املوضوع بعد أسبوع من اآلن، 
معتبرا أن «التأمني التكميلي» هو اجلزء الذي يعول عليه في زيادة املعاشــــات 
التقاعدية. وأضاف أن التأمني سيطبق على الذين تقاعدوا سابقا والذين سيتقاعدون 
مســــتقبال. أما فيما يخص رفع الراتب التقاعدي إلى ١٧٥٠ دينارا، فقال الزلزلة: 
ارتأت اللجنة بأغلبية األعضاء أنه عندما يطبق «التأمني التكميلي» سيشــــمل 
القاعدة الكبرى من املستفيدين وسيشمل املتقاعدين السابقني بعكس رفع سقف 
الراتب التقاعدي الذي سيشــــمل احلاليني فقط وفئة قليلة من القطاع اخلاص. 
وأكد الزلزلة أن القانون ســــيتم اقراره اما في نهاية هذا االســــبوع بعد تقدمي 
احلكومة لالرقام اخلاصة بها او بعد العيد مباشرة، وفي هذا السياق قال مدير 
عام املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية فهد الرجعان لـ «األنباء» ان االعتماد 
التكميلي خطوة جيدة في املجال التأميني ويشمل املتقاعدين احلاليني واجلدد. 
وأمس عقد نواب كتلة العمل الشــــعبي احمد الســــعدون ومسلم البراك وخالد 
الطاحوس اجتماعا في مكتب السعدون اتفقوا خالله على اصدار بيان اليوم أو 
في وقت الحق يطعن في دستورية تشكيل جلنة التحقيق املكونة من النائبني 
د.علي العمير وحسني احلريتي واملكلفة مبطابقة أقوال مدير املباحث اجلنائية 
مــــع ما ورد في تقرير جلنة الداخلية والدفاع فــــي قضية الوافدين اإليرانيني. 
مصادر مطلعة أبلغت «األنباء» بأن استناد «الشعبي» سيكون قائما على أساس 
عدم جواز تشــــكيل جلنة حتقيق لتحقق في عمل جلنة حتقيق أخرى. مراقب 
املجلس د.علي العمير قال في تصريح صحافي ان جلنة االولويات ســــتجتمع 
غدا بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد البصيري لصياغة قائمة 
االولويات للسلطتني. وأضاف ان اعضاء اللجنة طرحوا فكرة عقد جلسة خاصة 
إلقرار االتفاقيات الدولية بني الكويت وعدد من الدول الزالتها من اجلدول، مشيرا 

الى ان قائمة االولويات ستبدأ بأولويات احلكومة. 

 د. يوسف الزلزلة  فهد الرجعان 

 البرزاني للفرقاء في أربيل: مبادرة خادم الحرمين يمكن أن تكون قاعدة للمصالحة  ص٤٢ 

 تطورات سلبية في صفقة «زين»
 في أعقاب اجتماع مجلـــس إدارة «زين» 
امس األول برزت تطورات سلبية على صعيد 
الصفقة مع شركة اتصاالت اإلماراتية، حيث 
أعلنت شركة «الفوارس» أنها ستقوم بتحريك 
دعاوى ضد الشركة ورئيس وأعضاء مجلس 
إدارتها بســـبب قرارهم بفتح دفاتر الشركة 

دون عرض طلب الشـــراء املقدم من الشركة 
اإلماراتية وجميع التفاصيل اخلاصة بعملية 
بيع زين السعودية. وباملقابل قالت مصادر في 
الشركة إن مجلس اإلدارة وافق بكامل أعضائه 
باستثناء اثنني على قيام شركة «اتصاالت» 

بعملية الفحص النافي للجهالة. 

 الشيخ أحمد العبداهللا وفاروق الزنكي وقيادات «األولى للوقود» 
 (محمد ماهر) يقصون شريط االفتتاح

 التفاصيل ص٤  التفاصيل ص١١ 

 التفاصيل ص٦و٧ 

 «المالية البرلمانية» تقّر «التأمين التكميلي» نهاية األسبوع ليشمل المتقاعدين السابقين والحاليين.. والرجعان يصفه بالخطوة الجيدة

 «الشـعبي» تصدر اليوم بيانًا يطعن في دستورية تشكيل لجنة تحقيق في عمل «الداخلية» كلجنة تحقيق بقضية الوافَدين


