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غير مخصص للبيع

عبدالوهاب احلوطيالشيخ محمد اجلراحطالل بهبهاني

16.2 مليون دينار أرباح 
»األهلي الكويتي« بالنصف 

األول.. بنمو 8 ٪

»الدولي«: 11 مليون دينار 
أرباح النصف األول

»وربة« يقفز بأرباح النصف 
األول 455 ٪ 

إلى 2.5 مليون دينار 22
23

24

160 ألف دينار متوسط سعر قسائم خيطان 
 مواءمة تعيني أبناء الكويتيات املعلمني في سبتمبر .. و 150 دينارًا بدل إيجار ملستحقات السكن املنخفض أسعار القسائم ليست موحدة وتتفاوت بحسب املوقع وُتسب بنسبة 50 - 70٪ من سعر السوق 

مريم بندق 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه األسبوعي 
أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
ووزير الدفاع الشيخ محمد اخلالد. وكشفت 
مصــادر مطلعة فــي تصريحــات خاصة لـ 
»األنباء« ان املجلس لم يعتمد في جلســته 
أمس اسعار قسائم خيطان ولم يعتمد اسم 
وكيــل وزارة الصحة. وقالت مصادر اخرى 
إنه بشــكل مبدئي ســيكون متوســط سعر 
قســائم خيطان ١6٠ ألف دينار، موضحة ان 
هذا السعر قابل لالرتفاع او االنخفاض حسب 
أسعار السوق، مشيرة الى انه سيتم احتساب 
ســعر القســيمة بواقع 5٠- ٧٠% من سعر 
السوق، الفتة الى ان اسعار القسائم لن تكون 
موحدة ويحكم ذلك عدة عوامل أهمها: موقع 
القسيمة واالرتدادات وغيرهما من العوامل. 
وردا على سؤال بشأن موعد فتح باب تسجيل 
أبناء الكويتيات في التوظيف املركزي متهيدا 
لترشــيحهم في التخصصات التي ال يوجد 
فيها كويتيون، أجابت مصادر في تصريحات 
خاصة لـ »األنباء« بأن تعديل مرسوم نظام 
اخلدمة املدنية مبا يسمح بأن تكون األفضلية 
فــي التعيني لــأوالد غيــر الكويتيني من أم 
كويتية سواء من محددي اجلنسية او غير 
محددي اجلنسية- الذي وافق عليه مجلس 
الــوزراء- أصبــح نافــذا.  وأعلنت املصادر 
ان الديــوان يعكف اآلن على وضع اجراءات 
التنفيذ موضــع التطبيق لتمكني هذه الفئة 
وخصوصا املعلمني واملعلمات في التخصصات 
التــي حتتاج اليهــا وزارة التربية من إنهاء 
إجراءات التعيني. وأضافت املصادر انه بحسب 
خطة »التربية« فالتاريخ املناســب واملوائم 
لالنتهاء من إجراءات تعيني اصحاب بعض 
التخصصات سيكون شهر سبتمبر املقبل، 

وسنعمل على حتقيق مصلحة »التربية« وفي 
الوقت نفسه تنفيذ املرسوم املعدل وسنعلن 
االجراءات بعد اعتمادها من اللجنة املختصة. 
وفي ســياق متصل، اســتبعدت مصادر 
قانونية إضافة املســتحقات من الكويتيات 
املطلقــات طالقا بائنا واألرامل- وليس ألي 
منهن اوالد- وغير املتزوجات البالغات ٤٠ 
عامــا الى قائمة منتظري الرعاية الســكنية 
تنفيــذا للقانون رقم ٢ لســنة ٢٠١١ بتعديل 
بعض احــكام القانون رقم ٤٧ لســنة ١99٣ 
واملتعلق بالرعاية السكنية للمرأة. وأشارت 
املصادر الى انه في ظل العوائق التي عرقلت 
تنفيذ القانون بحصول هذه الفئات على سكن 
مالئم منخفض فإن أحــد البدائل القانونية 
املالئمــة منح غيــر الراغبات فــي احلصول 
على القرض بدل ايجار مساويا للرجل- ١5٠ 
دينارا وفق نص املادة ١9 من قانون الرعاية 
السكنية من دون أثر رجعي- ويتطلب ذلك 
اجراء تعديل على القانون حتى اجناز خطة 
انشاء الشقق الســكنية في النعامي ومدينة 
صباح االحمد السكنية ومدينة سعد العبداهلل 
السكنية واملخصصة لهن. على صعيد متصل 
أوضحت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء 
استعرض اجراءات الوزارات املختصة ملعاجلة 
ظاهرة تراكم األتربة والكثبان الرملية على 
هــذه الطرق تتمثل في خطتني ملعاجلة هذه 
الظاهرة: األولى تشمل تكليف وزارة املالية 
بتوفير ميزانيات املعاجلات اجلذرية لتراكم 
األتربة والكثبان الرملية الزاحفة على الطرق 
الســريعة والطرق اخلارجية بالتعاون مع 
اجلهات املختصة مثــل هيئة البيئة ومعهد 
األبحــاث العلمية. والثانيــة تتضمن خطة 
فورية لتنفيذ عقود إزالة الرمال عن الطرق 
في محافظات العاصمة والفروانية واجلهراء 

واألحمدي ومبارك الكبير.

ولي العهد بدأ زيارته اخلاصة للواليات املتحدة األميركية األمير استقبل وزير التجارة والوكيلني املساعدين الفارس والعنزي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد لدى وصوله الواليات املتحدة لبدء الزيارة اخلاصة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله الوزير خالد الروضان والوكيلني املساعدين أحمد الفارس ومحمد العنزي  
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 الناهض: اندماج »بيتك« و»األهلي املتحد«أكد لـ »األنباء« أن البلدية كسبت 30 حكماً منذ منتصف 2016 حتى اآلن
املنفوحي: إزالة مخالفات البناء بالقوة إيجابي للبنكني.. إن حصل

قال الرئيــس التنفيذي لبيت التمويــل الكويتي )بيتك( 
مازن الناهــض ان البنك مازال يــدرس االندماج مع »األهلي 
املتحد« وانه في حالة التوصل إلى ســعر مناســب ســيكون 
االندماج ايجابيا للبنكني في حال حدوثه، مشــيرا الى انه لم 
يتم التوصل الى اتفاق حتى اآلن وذلك بحســب تصريحات 
لقناة »العربية« أمس. وتعليقا على منو ايرادات االستثمارات، 
أوضح الناهض أن البنك يســتهدف التخارج من استثمارات 
غير اســتراتيجية بقيمة ١٠٠ مليون دينار خالل ٢٠١٧، مبينا  
انه مت التخارج من اســتثمارات بقيمة ٣٨ مليون دينار حتى 
نهايــة النصــف األول، ليتبقى 6٢ مليون دينار اســتثمارات 

يستهدف البنك التخارج منها بنهاية العام احلالي. 
وذكر الناهض ان ما مت التخارج منه عبارة عن استثمارات 
عقاريــة بأميركا وأوروبا وشــركة اخلدمــات العامة وبعض 

األسهم غير االستراتيجية.

بداح العنزي

فــي خطوة جريئة قامت البلدية بإزالة مخالفات البناء 
بالقوة اجلبرية تنفيذا ألحكام قضائية واجبة التنفيذ. وقال 
مديــر عام البلدية م.أحمد املنفوحــي لـ »األنباء«: حصلت 
البلدية على عشــرة أحكام واجبــة التنفيذ، حيث مت منح 
مهلة 6 أشهر ألصحاب املباني إلزالة مخالفاتهم، مشيرا الى 
ان هنــاك غرامة تأديبية يومية ألصحــاب العقارات الذين 
ميتنعــون عن إزالة مخالفاتهم مع قطــع التيار الكهربائي 
واملياه عن العقار املشمول بحكم اإلزالة. وبني أن هناك إجراء 
يتمثل في وضع »بلوك« على معامالت املشــمولني بأحكام 
اإلزالة بالتنسيق مع بقية الوزارات لتصبح مرحلة ثانية. 
وأشــار إلى انه قد صدر ٣٠ حكما منذ منتصف العام ٢٠١6 

مازن الناهضحتى اآلن لصالح البلدية واجبة النفاذ. م.أحمد املنفوحي

املطوع افتتح نفقني وجسرًا بالدائري األول: 
إجناز 4 مشاريع كبرى نهاية 2018

 »الفدية اجلديد« يهدد حواسيب »الكويت«
عبدالكريم العبداهلل

حــذرت الهيئة العامــة لالتصاالت وتقنيــة املعلومات جميع 
اجلهات واملؤسسات احلكومية واألهلية من تعرض أجهزة احلاسب 
  Petya ransomeare اآللــي لديهم لهجمات إلكترونية من ڤيــروس 
)الفدية اجلديد( النسخة اجلديدة. وطلبت الهيئة في تعميم حصلت 
»األنباء« على نسخة منه اتباع جميع اإلجراءات االحترازية حلماية 
األنظمة اإللكترونية من تعرضها لهجوم هذا الڤيروس، داعية إلى 
ضرورة أخذ النســخ االحتياطية للبيانات الهامة لضمان سهولة 

استرجاعها في حال حدوث أي طارئ.

وافد يبيع جثث املوتى لطالب الطب

»الصحة« تتقدم ببالغ للنائب العام ضد مثير 
قضية البنغالي منتحل صفة طبيب كويتي

املركبات اخلليجية ارتكبت
 85 ألف مخالفة في أقل من عامني

فرج ناصر

كشف وزير األشغال م. عبدالرحمن املطوع أنه سيتم االنتهاء 
من ٤ مشاريع تنموية كبرى في نهاية العام املقبل، وهي مشروعا 
تطوير طريق اجلهراء وطريق جمال عبدالناصر، تزامنا مع االنتهاء 
من مشــروعي جسر الشيخ جابر األحمد وجسر الغزالي لتكتمل 
منظومــة الطرق في هذه املناطق. وأشــار خــالل افتتاحه نفقني 
وجســرا ضمن مشــروع الدائري األول  إلى أن مشروعي اجلهراء 
وجمال عبدالناصر من أهم املشــاريع التي ينفذها قطاع هندســة 
الطرق بكلفة اجمالية تفوق الـ 5٠٠ مليون دينار لتخدم العديد من 
املناطق خاصة جامعة الكويت والتطبيقي ومنطقة املستشفيات، 

باإلضافة إلى املناطق السكنية األخرى.

محمد الجالهمة

صــّدق أو ال تصدق.. وصل خــراب الذمم والتدني األخالقي الى 
املتاجرة في جثث املوتى، ناهيك عن الســرقة واالنحراف والفساد 
في اســتغالل مقتضيات الوظيفة، هذا ما فعله وافد مصري يعمل 
فــي نقل اجلثامني من ثالجة املوتى الى املطار، الذي اقتيد مخفورا 
إلــى أمن الدولة بعد ضبطــه يحاول إخراج جثــة بنغالي بدال من 
شــحنها الى موطنها. من جانبه، قال املتهــم الذي ضبط مبركبته 
علــى البوابة اخلارجية للمطــار وكانت بها جثة بنغالي، إنه يبيع 
اجلثث التي ينجح في إخراجها إلى طالب كلية الطب الســتخدامها 

في مقرر التشريح.

حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبداهلل

أعلن املتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. أحمد الشطي 
أن الــوزارة تقدمت ببالغ إلى النائب العام ضد احملامي الذي 
أثار موضوع انتحال شخص بنغالي شخصية وصفة طبيب 

كويتي.
وقالــت الوزارة إنها تابعت باهتمام كل ما مت تداوله حول 
هذا األمر، وتواصلت مع األجهزة املعنية في وزارة الداخلية 
إلــى جانب قيــام القطاعــات املختلفة بالــوزارة بفحص كل 
املعلومــات التي مت تداولها. وأفادت بأن نتائج الفحص الذي 
 أجرته وزارة الداخلية أظهرت أن ما أثير من ادعاءات وأقاويل
ال يســتند إلى دالئل أو إثباتــات، كما أن احملامي الذي أثارها 
لم يتقدم بأي مستندات توضح صحة تلك االدعاءات، وتهيب 
باملواطنــني واملقيمني الى عدم االلتفات إلى مثل تلك األقاويل 

غير الصحيحة. 
وتضامنــا مع الوزارة، طالبت دار املهن الطبية ممن لديه 
معلومات عن أي جتاوز بتقدميها إلى اجلهات املختصة دون 
تعريض القطاع الصحي للشبهات، مستنكرة التعرض للطاقم 

الطبي بالتهم والتشهير.

هاني الظفيري

ارتكبت املركبات التي حتمل لوحات خليجية ٨5.5٧5 مخالفة 
متنوعة، وبلغت قيمة الغرامات املســتحقة ٣ ماليني دينار، وذلك 

خالل الفترة من ٢٨ يوليو ٢٠١5 حتى نهاية يونيو املاضي.
هذا ما كشــفته إحصائية صادرة عــن اإلدارة العامة للمرور. 
وذكر مصدر أمني أن اجهزة وزارة الداخلية أرســلت للدول التي 

تعود لها هذه املركبات بهدف حتصيل املخالفات.
وأضاف املصدر أن قطاع املرور حرر خالل األشهر الستة األولى 
من العام احلالي 9٤٢6 مخالفة، ومت مبوجبها استدعاء ٢١6 مخالفا 
وإلزامهــم بدفع قيمة املخالفات املترتبــة عليهم، كما مت حتصيل 
مبلــغ ٣٤٢١9٠ دينارا، وجار حتصيل البقية بنفس اآللية املتبعة 

في دول مجلس التعاون.

ملشاهدة 
PDF الصفحة

»األموال العامة« توصي بإلحاق تبعية »مكافحة الفساد« بمجلس األمة

اإلمارات تنفي تقرير الـ»واشنطن بوست« حول اختراق »قنا« 
والدوحة  تهدد مبقاضاة مرتكبي القرصنة أمام القضاء الدولي 

»التحقيق في استجوابي رئيس احلكومة« 
تبحث اليوم خلل التركيبة السكانية و»البطالة«

بدر السهيل

تســتكمل جلنــة دراســة 
محــاور اســتجوابي ســمو 
رئيــس الوزراء اليــوم عملها 
مبناقشــة محــور اخللــل في 
الســكانية وارتفاع  التركيبة 
نســبة البطالة حســبما ورد 
في االســتجوابني املقدمني من 
النواب محمد املطير ود.وليد 
الطبطبائي وشعيب املويزري 
ورياض العدساني، حيث من 

املقــرر ان يحضــر اجتمــاع 
اللجنة ممثلون عن احلكومة، 
وذلك اســتكماال لعمل اللجنة 
التي سترفع تقريرها النهائي 
للمجلس بعد االنتهاء من عملها 
املتوقع مع بداية دور االنعقاد.

من جانب آخر، عقدت امس 
جلنــة حماية األمــوال العامة 
البرملانية اجتماعا الستكمال 
التحقيق في املســائل املثارة 
بشأن املخالفات والتجاوزات 
املالية واإلدارية بوزارة اإلعالم 

واجلهات التابعة لها، وخاصة 
الوطنــي للثقافــة  املجلــس 
والفنون واآلداب، ومن املقرر 
أن تســتكمل اللجنــة اليــوم 
التحقيق بحضور وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
اإلعالم بالوكالة الشيخ محمد 
العبداهلل، كما ناقشت اللجنة 
عــدة مواضيــع أخــرى. وفي 
هذا السياق، قال مقرر اللجنة 
النائب عبدالوهاب البابطني: إن 
اللجنة عقدت ١٢ اجتماعا لبحث 

جتاوزات »املوانئ« تبني خاللها 
استغالل أراض مبساحة مليون 
متر بال مقابل، حيث مت رصد 
الكثير مــن التجاوزات املالية 
لعدد مــن اجلهات احلكومية، 
ومنها أن هيئة الزراعة وزعت 
مليون دينار دون وجه حق. 
وكشف البابطني عن أن اللجنة 
أوصت بإجراء تعديالت على 
بعــض مــواد قانــون هيئــة 
مكافحة الفساد وإحلاق تبعيتها 

مبجلس األمة.

عواصــم - وكاالت: أكد 
الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيســي للنائــب األول 
لرئيــس الــوزراء ووزيــر 
الشــيخ صباح  اخلارجية 
اخلالد أهمية الوقوف بحسم 
أمام السياسات التي تدعم 

اإلرهاب. 
وكان السيسي قد التقى 
الشــيخ صبــاح اخلالد في 
القاهرة وطلب نقل حتياته 
إلى صاحب الســمو األمير 
الشــيخ صبــاح األحمــد، 
معربــا عــن تقديــر مصــر 
ملواقــف الكويت املســاندة 
إلرادة الشعب املصري وفي 
غضون ذلك، أعربت الدوحة 
عن »أسفها« ملا جاء في تقرير 
نشرته صحيفة »واشنطن 
بوســت« يتهــم اإلمــارات 
باملسؤولية عن اختراق وكالة 
األنبــاء القطرية الرســمية 
)قنــا(، واعتبرتــه »خرقــا 
صارخا «للقانون الدولي«. 

وهددت باللجوء إلى اجلهات 
الدولية املختصة«. لكن أنور 
قرقاش وزير الدولة اإلماراتي 

للشؤون اخلارجية نفى أن 
تكون اإلمارات »مسؤولة عن 
االختراق املزعوم« ووصف 

تقرير الـ»واشنطن بوست« 
بالكاذب.

 ٭

الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي خالل استقباله الشيخ صباح اخلالد في القاهرة امس             )كونا(

التفاصيل ص8 ٭

التفاصيل ص 5 ٭

الشعالني لـ »األنباء«: نعمل على مساواة رواتب املواطنني 
07العاملني في»اخلاص« مبوظفي ديوان اخلدمة

التفاصيل ص 4 ٭

التفاصيل ص 8 ٭

 تديد إقامة الوافد مبدة ال تتجاوز  10 سنوات 
 قصر االلتحاق بعائل على الوالدين 

 إلزام املقاولني بتسفير  العمالة بعد انتهاء املشروع  
 زيادة رسوم االستقدام 100 ٪

اقتراحات جديدة لصفاء الهاشم :
التفاصيل ص2 ٭

التفاصيل ص 16 و17 ٭

التفاصيل ص 15 ٭

التفاصيل ص22 ٭

مجلس الوزراء: إزالة جذرية وفورية لرمال طرق المحافظات 


