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 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال وزير خارجية اثيوبيا د.وركينية جيبييهو بحضور
الشيخ صباح اخلالد والشيخ علي اجلراح  

03األمير: الكويت ترفض اإلرهاب بكل صوره وأشكاله

ربط استخراج تصاريح العمل للوافدين بالتحقق من عدم توافر عمالة وطنية على املهن ذاتها.. والهيكل التنظيمي للغذاء والتغذية على وشك الصدور

مجلس الوزراء: تكويت املهن في »اخلاص«

سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس وبجواره الشيخ صباح اخلالد والشيخ محمد اخلالد والشيخ خالد اجلراح ود. محمد الفارس

مريم بندق 

تنفيذا للكلمات الســامية 
األميــر  الســمو  لصاحــب 
الشــيخ صبــاح األحمــد في 
العشر األواخر من رمضان، 
قالــت مصــادر رفيعــة فــي 
تصريحات خاصة لـ »األنباء« 
إن مجلس الوزراء برئاســة 
سمو رئيس الوزراء الشيخ 
جابــر املبارك استفســر عن 
مدى إجنــاز التعديالت على 
قانــون الصنــدوق الوطني 
للمشــروعات الصغيـــــرة 
واملتوســطة بهــدف حتقيق 
أكبر فائدة للشباب املبادرين 
في توفير األراضي واحملالت 
والتســهيالت واالستشارات 

املجانية. 
وأكــدت املصادر أن وزير 

)رويترز(  الشرطة حتيط مبوقع ارتكاب حادث الدهس قرب مسجد فينسبري بارك بلندن 

سائق الشاحنة هتف: »سأقتل املسلمني«.. وحتذيرات من تصاعد »اإلسالموفوبيا«

بريطانيا تستنفر حلماية مساجدها 
بعد »دهس« املصلني في »فينسبري«

 »إعادة اجلناسي« لم ترفع التقرير الثاني  تعديالت »املشروعات الصغيرة« يقدمها وزير التجارة بعد العيد 

»مواجهات دولية« وتصعيد ميداني غير مسبوق في سورية

7 شركات كويتية ضمن قائمة »فوربس«
 ألقوى 100 شركة عربية

عواصم - وكاالت: صعدت 
األطــراف الفاعلــة فــي األزمة 
الســورية من مواقفها بشــكل 
مفاجئ يوحي باحتمال نشوب 
مواجهة دولية هناك. فقد حذرت 
روسيا من انها ستعتبر جميع 
طائــرات التحالف الدولي ضد 

»داعش« الذي تقوده واشنطن، 
اهدافا لها في حال رصدتها في 
نطــاق عملهــا وذلــك ردا على 
اســقاط اميركا لطائــرة تابعة 
للنظــام، بعد ان شــن األخير 
هجوما عنيفا وألول مرة على 
امليليشيات الكردية التي تدعمها 

واشنطن. بدورها، هددت القوات 
الكردية التي تهيمن على قوات 
ســوريا الدميوقراطية »قسد« 
بالرد بقوة على هجمات النظام 

وحلفائه.
وبالتزامن مع هذه التطورات 
غير املســبوقة، أعلنــت إيران 

اطالق صواريخ باليستية من 
اراضيها على مدينة دير الزور 
بررتها بالرد على الهجمات التي 
تعــرض لها مجلس الشــورى 
ومرقــد اخلمينــي وتبناهــا 
»داعش« في طهران قبل أيام.
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مصطفى صالح

حلت 7 شركات كويتية ضمن قائمة مجلة »فوربس 
الشــرق األوسط« ألقوى 100 شركة في العالم 

العربي خالل العــام 2017 وضمت القائمة 
الكويتيــة بنك الكويــت الوطني وبيت 
التمويل الكويتــي و»زين« و»كيبكو« 
و»أجيليتي« وبنك اخلليج والبنك التجاري 
الكويتي وبلغ اجمالي أصول الشركات 
السبع 213 مليار دوالر والقيمة السوقية 

39 مليار دوالر.
وأكدت املجلة في تقريرها ان االختيار 
مت ألقوى 100 شــركة في العالم العربي 

من بني 1300 شــركة مدرجة في 12 سوقا 
مالية عربيــة وبناء على 4 معايير مالية وهي 

صافي األرباح وإجمالي اإليرادات وإجمالي األصول 
والقيمة السوقية ألسهم كل شركة مع وضع حد أدنى لكل معيار 

لدخول الشركة للقائمة.

حل كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي باملراكز 
العشــرين األولى وتصدر »وطني« القائمة الكويتية وحل باملركز 
العاشر على مســتوى القائمة العربية بإيرادات بلغت 
3.2 مليــارات دوالر وصافي أرباح مليار دوالر 
من تشــغيل أصول بلغ اجماليها 79.4 مليار 
دوالر وبلغت القيمة السوقية ألسهم البنك 

13.4 مليار دوالر.
واستكملت بنوك »اخلليجي« و»التجاري« 
القائمة لتحل 4 بنوك ضمن السبع شركات 
الكويتيــة ليســتحوذ القطــاع املصرفي 

واخلدمات املالية على النصيب األكبر.
جاءت »زيــن« ثالثا بقائمة الشــركات 
الكويتية السبع مببيعات تخطت 3.6 مليارات 
دوالر وإجمالي أصول وصل الى 10.1 مليارات 
دوالر. فيما مثلت »كيبكو« وحيدة قطاع االستثمار 
بأصول تخطت قيمتهــا 32.7 مليار دوالر وبقيمة 
ســوقية 2.6 مليار دوالر دخلت »أجيليتي« القائمة لتحل باملركز 

اخلامس بني الشركات الكويتية السبع.

عواصــم - وكاالت: غطى 
حــادث »الدهــس اإلرهابي« 
الذي استهدف مصلني خارجني 
من صالة القيام في مســجد 
فينسبري بارك بلندن، وأدى 
إلــى مقتل شــخص وإصابة 
نحــو 9 آخرين بجروح على 
ما سواه من أحداث، السيما بدء 
مفاوضات خروج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي »البريكست«. 
ويأتــي احلــادث بعــد مرور 
أيام قليلة على حريق املبنى 
السكني في لندن أيضا، والذي 
كان معظم سكانه من املسلمني.
ونــددت رئيســة الوزراء 
البريطانيــة تيريــزا مــاي 
بالهجوم »املقزز«، وأعلنت أنه 
مت نشــر قوات إضافية حول 
البريطانية حلماية  املساجد 

املسلمني.
من جهتهــا، أدانت منظمة 
التعاون اإلسالمي بشدة الهجوم 
»اإلرهابــي اإلســالموفوبي«، 

املنفــذ بريطانــي  أن  أكــدوا 
مييني متطرف هتف »سأقتل 
املســلمني« قبــل ان يدهــس 
اخلارجني من املسجد بعربته 

الفان. 

مشيرة إلى أن »احلادث يعكس 
تصاعــد اإلســالموفوبيا فــي 

أوروبا«.
 وهو ما أشار اليه شهود 
ومصــادر حكوميــة، حيــث 

بــدوره، كتب صادق خان 
عمــدة لنــدن املســلم، علــى 
حسابه الرسمي في »تويتر« 
أن »استهداف مسجد فينسبري 
بارك هو عمل إرهابي مروع«. »القوى العاملة«: إلغاء جلنة تصاريح 

العمل وااللتزام بالنسب املقدرة

»األشغال«: تسكني 11 مديرًا ومراقبًا 
بالوظائف اإلشرافية بعد العيد

بشرى شعبان 

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا يقضي بإلغاء جلنة 
تصاريح العمل وإدخال أعمال جديدة يتحصل مبوجبها أصحاب 
العمل على تصاريح عمل.  وذكر مدير عام الهيئة بالوكالة أحمد 
املوســى أن القرار تضمن تقســيم أصحاب األعمــال إلى ٣ فئات، 
حيــث حتصل شــركات الفئة األولــى على تصاريــح العمل وفقا 
لتقدير االحتياج، ومن الشركات التي تضمها هذه الفئة الشركات 
اململوكــة بالكامل للحكومة أو التي تســاهم فيهــا مبا ال يقل عن 
٢٥%، واملستشــفيات واملســتوصفات واملراكز الطبية والعيادات 
الطبية، والبنوك وشركات التأمني وشركات االستثمار والفنادق. 
أما أصحاب األعمال من الفئة الثانية، ومنها الشركات املدرجة 
بالبورصة والشــركات املصنفة باجلهــاز املركزي للمناقصات 
العامــة بالفئات األولى والثانيــة والثالثة، وأصحاب الوكاالت 
التجارية، والشــركات املســاهمة املقفلة والشــركات القابضة، 
فيحصلون على تصاريح العمل بنســبة ٢٥% من إجمالي عدد 
العمالة املقدرة على الترخيص. في حني يحصل أصحاب األعمال 
خــارج الفئتــني األولى والثانية على تصاريــح عمل ال جتاوز 

نسبة ٢٥% بحد أقصى ٤ تصاريح عمل فقط.

فرج ناصر

كشف مصدر مســؤول بوزارة األشغال عن ان وكيلة الوزارة 
م.عواطف الغنيم ستصدر عدة قرارات، من أبرزها تسكني الوظائف 

اإلشرافية لـ ١١ مديرا ومراقبا بالوزارة بعد العيد.
وأضاف املصدر أنه ستتم تغطية جميع األماكن الشاغرة بقطاعات 
وإدارات الوزارة وتســكينها مبا يتناسب مع اختصاصاتها. وقال 
ان من القرارات التي ســتصدر أيضا فتح باب التنقالت الداخلية 
وذلك بعد املوافقة عليه من جلنة شؤون املوظفني وصرف بعض 
البدالت اخلاصة ببعض املوظفني املستحقني لهذه البدالت والذين 

تنطبق عليهم الشروط اخلاصة بديوان اخلدمة املدنية.
من جانب آخر، جار إعداد كشوفات ألكثر من ١٧ موظفا الحالتهم 
الى التقاعد خالل يوليو املقبل من الذين خدموا ٣٠ و٣٤ و٣٥ عاما 
وذلــك تفعيال لقرار مجلس اخلدمــة املدنية بإحالة كل من مضى 
على خدمته ٣٠ عاما للتقاعد وبالتنسيق مع ديوان اخلدمة املدنية.

»الصحة« تدرس إنشاء مركزي »األطراف 
الصناعية« و»العبدلي الصحي« بتبرعات

حنان عبدالمعبود

أعلــن وزير الصحة د.جمال احلربي أن الوزارة تدرس حاليا 
إنشاء عدد من املشاريع الصحية املقدمة من قبل املتبرعني ومن 
بينها مركــز األطراف الصناعية في مستشــفى الطب الطبيعي 
ومركــز العبدلي الصحي. وأكد احلربي على هامش وضع حجر 
أساس مركز سيد عبدالرزاق الزلزلة الصحي في منطقة الدسمة، 
أن الوزارة تدرس أيضا إدخال جهاز آلي في مراكز الرعاية الصحية 
األوليــة لقياس ضربات القلب، بهدف املســاعدة في إنقاذ حياة 
املرضى مبراكز الرعاية األولية قبل استفحال حالتهم الصحية.
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الزلزلة خالل وضع  ابو احلسن ود.يوسف  د.جمال احلربي واملستشار محمد 
حجر أساس مركز الزلزلة الصحي                      )زين عالم(

روسيا تهدد طيران التحالف.. و»قسد« تتوعد قوات النظام

التجــارة والصناعــة خالــد 
الروضان أبلغ املجلس بإجناز 
التعديالت املطلوبة على أمل 
صياغتها بشكل كامل ورفعها 

للمجلس بعد العيد. 
هذا، وكشفت املصادر أن 
جانبا رئيســيا من اجللسة 
انصب على توفير الوظائف 

للخريجني الشباب في القطاع 
اخلاص إضافة الى استمرار 

التوظيف احلكومي. 
وأشــارت املصادر إلى أن 

الــوزراء املختصني عرضوا 
إجراءات رفع قــدرة القطاع 
اخلاص من خالل إسهاماته في 
مشروعات التنمية الستيعاب 

املزيد من العمالــة الوطنية 
وفتح مجاالت جديدة أمامها 
واحلد من منافســة العمالة 
الوافدة لها في القطاع اخلاص.

وكشفت املصادر أن العمل 
في هذا االجتاه ينصب على 
ربط استخراج تصاريح العمل 
للعمالة الوافدة بالتحقق من 
عدم توافر عمالة وطنية على 
املهــن ذاتها لتحقيق تكويت 
املهن، وبذلــك تتحقق خطة 
الدولة التنموية التي تهدف 
الــى زيــادة نســب العمالة 
الوطنية في القطاع اخلاص.

وأعلنت املصادر ان حتقيق 
هــذه اخلطوة هو الهدف من 
قــرار مجلس الــوزراء دمج 
جهاز إعــادة هيكلــة القوى 
التنفيذي  العاملة واجلهــاز 
للدولة بالهيئة العامة للقوى 

العاملة.
وردا علــى ســؤال حول 
رســالة مجلس األمة احملالة 
للحكومــة بوقــف اإلحالــة 

اإلجبارية الى التقاعد اال ملن 
بلغ 6٥ عاما، أجابت املصادر: 
ان هناك رؤية لدراسة مزيد 
من التخصصات التي يطبق 
عليها املقتــرح مثلما مت في 
بعــض الوظائف فــي وزارة 
الصحة التي ميتد سن اإلحالة 
فيهــا الــى ٧٥ عامــا حســب 
االحتيــاج، علــى أن تشــمل 
الدراسة بعض التخصصات 

التعليمية النادرة. 
وحــول اجلديــد في عمل 
جلنة إعادة اجلناســي التي 
يرأسها املستشار في الديوان 
األميري علي الراشــد، قالت 
املصــادر: اللجنــة لــم ترفع 
التقرير الثاني إلى املجلس، 
الهيــكل  ان  إلــى  مشــيرة 
التنظيمي للغــذاء والتغذية 

على وشك الصدور.
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الغامن ونواب: خطاب صاحب السمو 
حدد أولويات العمل الوطني واإلقليمي
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٭ كيف نستخدم روحانيات رمضان 
في تقوية الشخصية املسلمة؟

٭ قال احلاخام اليهودي: 
نحن أيضاً في شريعتنا ال نصافح النساء األجنبيات

صفحات رمضانية

٭ البازالء املهروسة بالنعناع
٭ ملوخية بالدجاج

٭ سلطة املشروم املقرمش بالفرن

٭ البصيري: العود واإليقاع 
غّيرا أجواء ترانزيت هنغاريا

٭ »البرغوث« 
.. في امللعب خطير  
وبأعمال اخلير مثير

٭ آمال ماهر.. والد ابنها استولى 
على أموالها .. واحملكمة خلعتها

18

19

PDF ملشاهدة الصفحة


