
أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهلل
في العام
1976

صفحةفلس 10032 غير مخصص للبيع

كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة
www.alanba.com.kw

 
٢٣ من شوال ١٤٣٨ املوافق ١٧ يوليو ٢٠١٧االثنني

Monday ,July 17, 2017 - Issue No.14887

ملشاهدة
PDF الصفحة 

تحقيق رياضة

فريق سلوان التطوعي 
يرسم البسمة على وجوه الالجئني السوريني

فيدرر يصنع التاريخ
 البطل »القياسي« لوميبلدون بـ 8 ألقاب 
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املقدسيون يؤدون صالة الظهر خارج االقصى رفضا للبوابات االلكترونية والكاميرات التي ثبتها االحتالل امام البوابات املفتوحة           )أ.پ(

ثّبت أمام أبواب »األقصى« املفتوحة كاميرات وأجهزة للكشف عن املعادن

االحتالل: »القدس املوحدة« حتت سيادتنا

عواصم - وكاالت: صادقت 
اللجنة الوزارية للتشريعات 
في إســرائيل على مشــروع 
»القــدس  أســاس  قانــون 
املوحدة« الذي مينع التنازل 
عن القدس الشرقية، ما يجعل 
مــن الصعب علــى االحتالل 
الفلسطينيني اجزاء  تسليم 

السبيعي لـ »األنباء«: اعتماد الوظائف 
اإلشرافية في وزارة اخلدمات قريبًا

السماح بتجديد إذن العمل قبل 6 أشهر 
من انتهائه ولـ 3 سنوات بحد أقصى

»الداخلية«: غير صحيح متامًا 
انتحال بنغالي لصفة طبيب

 في وزارة الصحة

ولي العهد بدأ زيارة خاصة إلى الواليات املتحدة األميركية

فرج ناصر

أكدت وكيلة وزارة اخلدمات بثينة الســبيعي في تصريح 
خاص لـ »األنباء« أنه سيتم اعتماد الوظائف اإلشرافية ملوظفي 
وزارة اخلدمات قريبا وذلك بعد املقابالت التي أجريت للموظفني 

املستحقني لهذه الوظائف من املراقبني ورؤساء األقسام.
وأضافــت أن الوزارة حصرت كشــوفات املوظفني الذين مت 
اختيارهم لشــغل هذه الوظائف وبانتظار املوافقة عليهم من 

جلنة شؤون املوظفني ومجلس الوكالء. 

بشرى شعبان

أعلنــت مديرة إدارة العالقات العامــة واإلعالم بالهيئة العامة 
للقوى العاملة أســيل املزيد أن الهيئة قررت السماح بتجديد إذن 
العمل قبل 6 شهور من تاريخ االنتهاء على أن تكون املدة القصوى 

لإلذن ٣ سنوات.
وأوضحت املزيد أن ذلك يسهم في تنظيم العمل بقطاعي العمل 
األهلي والنفطي، مشــيرة إلى أن املستندات املطلوبة لدى جتديد 
إذن العمل تشمل: وثيقة سفر صاحلة، صورة إذن العمل السابق، 
صورة البطاقة املدنية للعامل، نسخة أصلية أو صورة طبق األصل 
من عقد العمل مســتوفية البيانات احملددة بالقانون رقم 6/٢٠١٠ 
بشــأن العمل في القطاع األهلي، صورة النموذج املعتمد لتوقيع 
صاحب العمــل أو املفوض بالتوقيع لدى إدارة العمل، اســتيفاء 

الرسوم املقررة، وأي مستندات أخرى حتددها الهيئة.

نفت وزارة الداخلية صحة ما ذكره احد احملامني عن انتحال 
بنغالي لهوية طبيب كويتي، مؤكدة ان ما نشره احملامي غير 
صحيــح متاما، وأحملت الى انها بصــدد مالحقة احملامي الذي 

أثار املوضوع، وتضمن نص البيان اآلتي:
ذكــرت اإلدارة العامــة للعالقــات واالعالم االمنــي بوزارة 
الداخليــة بشــأن ما صرح به احد احملامني عــن قيامه بتزويد 
املســؤولني بوزارة الداخلية بهوية البنغالي وجوازي ســفره 
االصلي والكويتي املزور واملتهم بانتحال هوية وجنسية كفيله 
الطبيب الكويتي املسؤول بوزارة الصحة غير صحيح متاما، 
بــل ان وزارة الداخلية هي التي بادرت باالتصال به الســتقاء 
املعلومات منه من حلظة نشره املوضوع في مواقع التواصل 
االجتماعــي ولكنهــا لم حتصل إال على معلومات مرســلة وال 
تتضمن اي دالئل او مستندات او اثباتات وتفتقر الى الوضوح 

في صحة االدعاءات واملعلومات.
واكــدت االدارة ان اجلهــات االمنية املختصــة تعكف على 
اســتكمال التحريات والتحقيق في هــذه االدعاءات واألقاويل 
املرسلة وحتتفظ بحقها في اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

في حال عدم ثبوت صحتها.

العميد خالد بن فهد

بن فهد: أغلقنا 14 منشأة إداريًا بينها فندق  
ونرصد حاليًا العيادات الطبية

أكد براءة ارتفاع درجات احلرارة من احلرائق األخيرة

جاسم التنيب ـ أمير زكي

خالــد  العميــد  أكــد 
بــن فهد تفعيــل اإلغالق 
اإلداري خــالل املرحلــة 
املاضية بحق ١٤ منشــأة 
من بينها فندق، مشيرا إلى 
أن األيام القادمة ستشهد 
إغالق عيادة طبية، وذلك 
في إطار حملة تستهدف 
التي حتدث  التجــاوزات 

داخل العيادات الطبية.
ونفى نائب مدير عام 
العامــة لإلطفــاء  اإلدارة 
الوقاية ما تردد  لشؤون 

في اآلونة األخيرة بشأن 
مسؤولية ارتفاع درجات 
احلرارة عــن اندالع عدد 
من احلرائق، مشددا على 
أنها فرضية غير علمية.

وأوضــح العميــد بن 
فهــد ان احلرائــق التــي 
شبت مؤخرا في مبان قيد 
اإلنشاء يكمن سببها في 
وقوع أخطاء من العاملني 
فــي تلــك املشــروعات. 
وكشف بن فهد لـ »األنباء« 
عن توجه إللــزام جميع 
املطاعم بوضع كاشــفات 
تظهر أي تسريب للغاز. 

كما أعلن عن توجه نحو 
تدشني مكتب دائم إلدارة 
الوقاية في مطار الكويت 
ملراقبة العمل خالل مرحلة 
التدشني إلى جانب مراقبة 
اجــراءات األمــن عقــب 

تشغيل املطار.
وقال بن فهد: ان قطاع 
الوقاية طور في إجراءاته 
بحيث يتم إصدار رخص 
للمحالت أقل من 5٠ مترا 
فوريــا، فيمــا يتم إجناز 
تراخيص املباني أقل من 
١5 طابقا خالل ٢٤ ساعة.

التفاصيل ص10 ٭

آمر القوة البرية اللواء الركن خالد الصباح أكد التوجه لشراء دبابات روسية من طراز »تي ـ 90 إم إس« لسرعتها ودقتها وحماية طاقمها

إعادة النظر في رواتب وعالوات منتسبي اجليش
إخالء موقعي القوة البرية واإلسناد اإلداري في اجلهراء وتسليمهما لـ »الرعاية السكنية« قريبًا جدًا

عبدالهادي العجمي

أكد آمــر القوة البريــة اللواء الركن الشــيخ خالد الصالح 
الصباح وجود توجه لشراء دبابات روسية من طراز »تيـ  9٠ 
إم إس«، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعود لسرعة ودقة الدبابة 

وضمان حماية طاقمها.
وقال اللواء الركن الشــيخ 
خالد الصالح الصباح ان الدبابة 
M١A٢ تبقى الدبابة الرئيسية 
لسالح الدروع في القوة البرية، 
موضحا ان تنويع التســليح 
والتوجه الى عدة دول وراءه 
هــدف أن تصبــح لدينا قدرة 
قتالية عالية. وأضاف آمر القوة 
البريــة ان هنــاك جلنة تعمل 
على دراسة وإعادة النظر في 
الرواتــب واألجور والعالوات 
جلميــع منتســبي اجليــش. 
وكشف عن قرب إخالء موقعي 

معهد القوة البرية واإلسناد اإلداري في محافظة اجلهراء اللذين 
حتيط بهما مناطق سكنية اآلن من كل جانب وتسليمهما ملؤسسة 

الرعاية السكنية.
التفاصيل ص8 و٩ ٭

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد قبيل مغادرته إلى الواليات املتحدة وفي وداعه مرزوق الغامن والشيخ ناصر صباح األحمد صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال وزير اخلارجية الفرنسي جان ايف لودريان ويبدو السفير كريستيان نخلة
والشيخ أحمد النواف والشيخ فيصل النواف

طالبوا احلكومة بحل املشكالت العالقة خالل العطلة البرملانية ومّد يد التعاون

نواب: حتديد األولويات لتالفي الصدام بني السلطتني
بدر السهيل

أكد عدد من النواب ضرورة 
تنســيق اجلهود واســتغالل 
البرملانيــة لتحديد  العطلــة 
وترتيب أولويات السلطتني،  
وطالب النائب د.عودة الرويعي 
النواب بتحمل مسؤولياتهم 

بعد انتهاء العطلة البرملانية 
ومحاسبة الوزراء املقصرين، 
موضحا أن دور االنعقاد القادم 
سيكون ساخنا، وهذا يترسخ 

عند كثير من النواب.
من جهته، أكــد النائب ثامر 
الســويط أن مــن صميــم عمل 
النواب تفعيل اجلانبني الرقابي 

والتشريعي. أما النائب عبداهلل 
فهــاد فقد بــني أن التفاهم الذي 
قــام بــني النــواب واحلكومــة 
فــي دور االنعقــاد الســابق لم 
يكــن من مصدر ضعــف، وإمنا 
استهدف التعاون وطي صفحات 
املاضي. هذا، وطالب النائب ماجد 
املطيري احلكومة واملجلس معا 

باالستعداد لدور االنعقاد املقبل، 
متمنيا حدوث انطالقة تشريعية 
لتفعيل القوانني التي أقرت وإقرار 
تشريعات جديدة حتقق تطلعات 
وطموح املواطنني. من ناحيته، 
توقــع النائب خليل الصالح أن 
يحظى اجلانب التشــريعي في 
دور االنعقاد املقبل بفرصة كبيرة 

إن لــم تكن هنــاك توترات بني 
املجلس واحلكومة. من جهتها، 
قالــت النائبــة صفاء الهاشــم: 
توقعت أن ترد احلكومة قانون 
 املعاشات االستثنائية للعسكريني 
املتقاعدين، موضحة انها سيكون 
لها كالم آخر وموقف واضح مع 

احلكومة.

اجلبير: حل اخلالف مع قطر 
يجب أن يتم داخل البيت اخلليجي

األمير يستقبل لودريان ويبحث معه سبل حل األزمة اخلليجية

جدة - وكاالت: اســتقبل صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح االحمد، وزير اخلارجية 
الفرنسي جان ايف لودريان القادم من جدة في 
إطار جولته اخلليجية لدعم الوساطة الكويتية 
ومتابعة اجلهود الدولية الرامية للبحث عن حل 
لألزمة اخلليجية. وعقد صاحب السمو جلسة 
مباحثات مع لودريان بحضور رئيس الوزراء 
باإلنابة ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
االعالم بالوكالة الشيخ محمد العبداهلل، وقد 
ركزت على سبل تخفيف التوتر في املنطقة.

وقبل وصوله الكويت، عقد الوزير الفرنسي 
سلســلة اجتماعات في السعودية، حيث أكد 
دعــم باريس للمبــادرة الكويتيــة، داعيا الى 
اتخــاذ اجراءات لبناء الثقــة بني قطر والدول 
االربع املقاطعة لها. ومن الكويت ينتقل الوزير 

الفرنسي الى االمارات ملتابعة مهمته. 
من جهته، شدد وزير اخلارجية السعودي 
عــادل اجلبير على ضــرورة حل االزمة داخل 
البيت اخلليجي، معربا عن امله في أن تسود 
احلكمة األشــقاء في الدوحة لكي يستجيبوا 

ملطالب املجتمع الدولي.

ياسر أبل حمد املرزوقمرزوق الغامن

82 مليون دينار أرباح 
بيت التمويل الكويتي في 

النصف األول بنمو ٪1٥ 

أبل: وقف الطلبات اإلسكانية 
للمستفيدين من شهادات

»السكنية« املزورة

الغامن: ال يجوز التحجج بتردي 
 الوضع العربي للسكوت 

25عن جرائم إسرائيل 03 06

الثمانيــة امس، إال أنه ثبت 
أمامهــا كاميــرات وأجهــزة 
للكشف عن املعادن، فرفض 
مســؤولو احلــرم ومعظــم 
املصلــني الدخــول، وأقاموا 
صالة الظهر أمام باب األسباط 

خارج األقصى.
التفاصيل ص٢0 ٭

القدس يجب أن يحصل على 
موافقة اغلبيــة الثلثني، اي 
ثمانــني عضو كنيســت من 
أصــل ١٢٠. الى ذلــك، مازال 
االحتــالل يتخــذ االجراءات 
االستفزازية جتاه األقصى، 
فرغم أنه فتح ٣ أبواب فقط 
الشــريف  أبواب احلرم  من 

من مدينة القــدس في اطار 
اي اتفاق سالم مستقبلي.

الذي  القانون  ومشروع 
قدمته عضو الكنيست شولي 
معلم-رافائيلــي من حزب 
اليهودي« املتطرف  »البيت 
يقرر أن التنازل عن أي أراض 
تعتبرها اسرائيل جزءا من 

التفاصيل ص6 ٭التفاصيل ص18 ٭

اللواء الركن الشيخ خالد الصالح الصباح


