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الوزارة و»التعليم العالي« تعقدان اجتماعات قريباً للوقوف على صحة وجودها

»الصحة« حتقق في شهادات أطباء »األدبي«

PDF ملشاهدة الصفحة

14

22 مصاباً بانفجار في لندن.. ونجاة عسكري بباريس من محاولة طعناقتصاد

اإلرهاب يستهدف »محطات املترو« في أوروبا
عواصــم - وكاالت: عاد اإلرهــاب ليخيم على العواصم 
األوروبية من جديد امس، مستهدفا هذه املرة محطات املترو 

في لندن وباريس، من دون إيقاع قتلى.
فقد أصيب ٢٢ شخصا على األقل، غالبيتهم بحروق، في 
انفجار قالت الشرطة البريطانية إنه »إرهابي«، ونتج عن 
عبوة ناســفة بدائية الصنع استخدمت إلحداث تفجير في 
محطــة ملترو األنفاق في العاصمــة لندن، بينما مت اعتقال 
رجــل يحمل ســكينا قرب محطة قطارات »نيو ســتريت« 
مبدينة برمنغهام. ووقع االعتداء الذي يعد اخلامس خالل 6 
أشهر بلندن فيما كان مترو محطة بارسونز غرين مزدحما 
في ساعة الذروة، محدثا »كرة من اللهب« في إحدى عربات 
القطار.وأوقفت هيئة النقل البريطانية العمل في جزء من 
خدمــة مترو غرب لندن بســبب احلادث. وفي وقت الحق، 
أعلنت أجهزة األمن البريطانية أنها حددت هوية مشتبه به 
شــارك في اعتداء محطة مترو بارسونز غرين، مستعينة 
في ذلك بصور كاميــرات املراقبة. في غضون ذلك، أعلنت 
فرنســا فتح حتقيق في حــادث ذي طابــع إرهابي، بعدما 
اعتقلت رجال مســلحا بســكني حاول طعن جندي من قوة 
»سانتينال« ملكافحة اإلرهاب التي نشرت إثر اعتداءات ٢٠١5، 
كان فــي دورية قــرب محطة مترو شــاتليه بباريس. ولم 
يسفر الهجوم عن وقوع إصابات، حيث متكن اجلندي من 
السيطرة على املهاجم، الذي قالت األجهزة األمنية الفرنسية 
إنه غير معروف لديها، كما انها ليس لديها معرفة بنواياه 

)رويترز - أ.ف.پ(من هذا االعتداء.  ما يبدو أنه القنبلة بدائية الصنع خالل احتراقها داخل احدى عربات املترو في لندن امس  

عبدالكريم العبداهلل

حتقق وزارة الصحة في مدى 
صحة حصول أطباء »بشري« 
و»أسنان« على شهادات الطب 
واجلراحــة واألســنان بعــد 
حصولهم على الثانوية العامة 

القسم »األدبي«. 
وأكد مصدر رفيع املستوى 
في وزارة الصحة في تصريح 
خاص لـ »األنباء« أن هذا جاء 
بعد رصــد الــوزارة لعدد من 
أطباء »األسنان« و»البشري« 
حاصلني على شــهادات الطب 
بشهادة الثانوية العامة القسم 
»األدبي«. وبني املصدر أن وزارة 
الصحة قامت مبخاطبة وزارة 
التعليم العالي للتأكد من مدى 
صحــة شــهادات بكالوريوس 
»الطب« التي حصل عليها هؤالء 
األطبــاء بعد شــهادة الثانوية 
العامة القســم »األدبي«. وأفاد 
املصــدر بــأن اجتماعــات بني 
وزارتي الصحة والتعليم العالي 
ســتعقد قريبا للوقــوف على 
صحة هذه الشــهادات، مشيرا 
إلى أن االجتماعات ستنتج عنها 
دراســة اعتماد شــهادة الطب 
القســم  العامة  الثانوية  بعــد 
األدبــي أو إيقافها، الفتا إلى أن 
وزارة التعليــم العالي طلبت 
من »الصحة« كشــفا بأســماء 
وإحصائية باألطباء احلاصلني 
على شهادة الطب بعد الثانوية 

العامة »األدبي«.

ميركل وماكرون: ندعم وساطة صاحب السمو حلّل األزمة اخلليجية 
وبرلني تدعو ملفاوضات »سرية« بعيداً عن اإلعالم

برلني - وكاالت: أكدت املستشارة األملانية 
اجنيال ميــركل ان برلني تدعم جهود صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد حلل األزمة 
اخلليجية. وشددت ميركل في مؤمتر صحافي 
مشترك مع صاحب السمو أمير قطر الشيخ 
متيم بن حمد آل ثانــي في برلني أمس، على 
عدم انحياز أملانيا ألي طرف من أطراف األزمة، 
معربة عن أملها في أن تكون هناك إرادة إيجابية 
من أجل التوصل حلل جذري لهذه األزمة عن 
طريق احلوار. وأضافت ميركل، أنه ال ميكن 
حــل األزمة إال عبر مفاوضات ســرية بعيدا 
عــن اإلعالم. وقالت، يجب أن تســير جهود 
احلل بعيدا عن األضواء من أجل الوصول إلى 
تسوية شاملة، وشــددت ميركل على أنه لن 

يتــم التوصل إلى حل لهذه األزمة بينما تعبر 
كل األطراف في العالم عن آرائها بشكل علني، 
داعية إلى إجراء محادثات ال تنشر تفاصيلها 
يوميا في الصحف. من جانبه، اعرب صاحب 
السمو أمير قطر عن استعداده للجلوس إلى 
طاولة احلوار من أجل التوصل إلى حل لألزمة 
اخلليجية يرضي جميع األطراف. وأكد سموه 
أن الدوحة »تدعم املبادرة والوساطة الكويتية 
التي يقوم بها صاحب الســمو األمير الشيخ 
صباح األحمد حلل األزمة، وأنها ستظل تدعمها 
حتى التوصل حلل يرضي جميع األطراف«. 
وأضاف صاحب السمو أمير قطر »انه يجب 
التركيز على معاجلة جذور اإلرهاب وأسبابه«، 
وتابع: »رمبا نختلف مع بعض الدول العربية 

في تشخيص جذور اإلرهاب لكن كلنا متفقون 
على مكافحته«. من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون أن بالده تريد القيام بدور 
نشط في دعم الوساطة الكويتية من أجل إيجاد 
حل سريع لألزمة اخلليجية. جاء ذلك في بيان 
أصدره قصر االليزيه عقب مباحثات أجراها 
ماكرون مع صاحب الســمو الشيخ متيم بن 
حمد في باريس تناولت عددا من القضايا ذات 
االهتمام املشترك من بينها مستجدات األزمة 
اخلليجية ومساعي حلها باإلضافة إلى التعاون 
بني البلدين فــي محاربة »اإلرهاب«، وأكد أن 
فرنســا تريد عالقات ودية ووثيقة مع جميع 

الدول األطراف في األزمة.

اجلسار: 362 مواطنة تقدمن للعمل »مراقبة للطلبة« 
عادل الشنان

أعلن رئيس ديوان اخلدمة املدنية م.أحمد اجلسار عن استقبال 
عــدد ٣6٢ مواطنة حتى يــوم اخلميس املاضي راغبات في التقدم 
للعمل مرافقة طلبة في وزارة التربية بعد إعالن الديوان عن ٢٠٠٠ 
فرصة وظيفية في وزارة التربية حلملة الشــهادة املتوسطة من 
املواطنات. وأكد انه يتابع سير آلية عمل اللجان إلجناز اإلجراءات 
الالزمة لترشيح املستوفيات لشروط شغل هذه الوظيفة، مشيرا 
الــى ان الديوان مســتمر في تلقي الطلبات حتى اســتيفاء العدد 
املطلوب واملقدر بـ ٢٠٠٠ وظيفة ملرافقة ومراقبة الطلبة في بداية 
ونهاية اليوم الدراسي وفي الباصات املدرسية  للمراحل التعليمية 
)رياض األطفال واالبتدائي بنني وبنات بالنســبة للمدارس التي 

يعمل بها بنات( )متوسط وثانوي بنات(.

املستشارة األملانية اجنيال ميركل وصاحب السمو أمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني  متوجهان إلى املؤمتر الصحافي املشترك في برلني أمس    )رويترز( 

د.حمود اخلضير

م.أحمد اجلسار

سفارتنا في أنقرة: القضية ستأخذ مجراها لحين االنتهاء منها بشكل كامل

اخلضير لـ »األنباء«: على احلكومة تَفهّم أحوال املواطنني

القضاء التركي يخلي سبيل الشطي ويسمح له باملغادرة

 مساع نيابية لتخفيض تسعير قسائم  خيطان
 إلى ٥ آالف دينار  بدالً من ١٥ ألفاً

ماضي الهاجري

يســعى بعــض النواب 
الــى التوصــل لتفاهم مع 
احلكومــة لتتراجــع عــن 
قرارهــا بتســعير أراضي 
خيطان السكنية بـ ١5 ألف 
دينار، وذلــك بعد ان دعت 
املواطنــني طالبــي الرعاية 
إلى  السكنية واملستحقني، 
مراجعتهــا لتوزيــع تلــك 
األراضي في القطعتني ٣ و٤.
فــي هــذا اإلطــار، قــال 

النائب د.حمود اخلضير لـ 
»األنباء« إن احلكومة مطالبة 
بتلمــس أحــوال وأوضــاع 
املواطنني وتخفيض أسعار 
 أراضي خيطان السكنية الى
5 آالف دينــار فقط وفقا ملا 
هــو معمول به فــي مناطق 
الكويــت األخــرى، مشــيرا 
الــى ان املواطنني ينتظرون 
الرعاية السكنية منذ سنوات 
طويلة وهي حق من حقوقهم 
التي كفلها الدســتور، األمر 
الــذي يوجب على احلكومة 

اإلصغاء ملطالبهم وعدم زيادة 
األعباء عليهم في ظل الظروف 
االقتصادية احلالية السيئة 
التــي تعانــي منهــا جميع 

الشعوب.
وأضاف اخلضير أنه لن 
يضيــر احلكومــة أن يطول 
اخليــر مواطنيها والتراجع 
عــن قــرار تســعير أراضي 
خيطــان والتســهيل علــى 
أنــه  املواطنــني، موضحــا 
سيقوم بالتنسيق مع النواب 

لتفعيل هذا التوجه.

اعلنــت  ـ كونــا:  أنقــرة 
لــدى تركيــا ان  ســفارتنا 
القضاء التركي قرر السماح 
للمواطــن عبداهلل الشــطي 
باملغادرة الــى الكويت على 
ان تأخــذ القضيــة مجراها 
القانوني حلني االنتهاء منها 

بشكل كامل.
وقالت السفارة في بيان 
ان القضاء التركي قرر اخالء 
ســبيل املواطن الشطي في 
اولــى جلســات احملاكمــة 

اخلاصة به ورفع منع السفر 
عنه. واعربت الســفارة في 
بيان عن شــكرها للحكومة 
التركية على اهتمامها وتفهمها 
املواطنني  لهمــوم وقضايــا 
الكويتيني وإيجاد احللول لها 
وحرصها الدائم على العالقات 
الكويتيةـ  التركية املتميزة.
كما تقدمت السفارة بالشكر 
املبذولــة  جلميــع اجلهــود 
وللمهتمني واملتابعني للقضية 

مع السفارة.

ودعت السفارة املواطنني 
الكويتيني الى ضرورة أخذ 
احليطــة واحلــذر واالملــام 
التركيــة  الدولــة  بقوانــني 
خالل فتــرة اقامتهم لتجنب 
تعرضهم للمساءلة القانونية.
كما دعــت املواطنني الى 
عــدم التــردد فــي االتصال 
على رقــم الطوارئ اخلاص 
للسفارة ٠٠9٠5٣٣١6٤٨٤٧9 
عند حدوث أي طارئ أو ألي 

استفسار. عبداهلل الشطي

ناصر العرفج ويوسف الشالل وعبير العمر ومشعل الوزان خالل احللقة النقاشية

 خالل حلقة نقاشية عقدت بحضور ممثلي وزارة »الشباب« و»مشاريع الكويت« 
04وOoredoo:  إجماع على أهمية التواجد اإلعالمي للقطاعني العام واخلاص

»بيتك«: التداوالت 
العقارية تواصل 
اجتاهًا تصاعديًا 
منذ أواخر العام 

املاضي
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 أسعار النفط 
صوب أعلى مستوى 

في ٥ أشهر

برملان كردستان العراق 
يصّوت باإلجماع  على إجراء 

استفتاء »االستقالل«
عواصــم - وكاالت: صــادق 
برملان كردستان العراق امس كما 
كان متوقعا على إجراء االستفتاء 
حول استقالل اإلقليم الشمالي في 
٢5 سبتمبر اجلاري، بغياب نواب 
املعارضة التي دعت إلى مقاطعة 
اجللسة األولى للمجلس منذ أكثر 

من عامني.
وبعيــد عملية تصويت برفع 
األيدي، أعلن نائب رئيس البرملان 
جعفر إبراهيم إمينكي الذي رأس 
اجللسة أن االســتفتاء سيجري 
فــي وقته احملدد بعــد »تصويت 
الـــ 65  باإلجمــاع مــن النــواب 

احلاضرين«.
وكان رئيــس اإلقليم الكردي 
شمالي العراق، مسعود بارزاني، 
قــد جدد رفضه تأجيل اســتفتاء 
االنفصال عن العــراق. جاء ذلك 
في كلمة ألقاها بارزاني، امس في 
قضــاء العمادية مبحافظة دهوك 
باإلقليــم الكــردي، خــالل حملة 
لدعم االســتفتاء املزمع عقده في 
٢5 سبتمبر اجلاري. من جانبه، 
قــال الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان إن قرار مسعود البرزاني 
رئيس كردســتان العــراق بعدم 

تأجيل االستفتاء »خاطئ جدا«.

التفاصيل ص١7 ٭

التفاصيل ص ١7 ٭

ً

التفاصيل ص١٨ ٭

عاطف رمضان

اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير االعالم بالوكالة 
الشــيخ محمد العبداهلل ان ثقة املواطن في حكومته تكان تكون 
معدومة. واضاف العبداهلل انه يتحدث برأيه الشــخصي وليس 
كونــه وزيــرا في احلكومة، انه منذ عقود وأي مشــروع حكومي 
يتم التحدث عنه يواجه بالفشل الن املتلقي غير مستعد لذلك. 

وضرب العبداهلل مثاال على ذلك بجسر اجلهراء اجلديد الذي 
يوصــل املواطن ملنطقة اجلهراء فــي ١٨ دقيقة من قلب العاصمة 
مســتدال على ذلك بان البناء يحتاج إلى سنوات بينما الهدم يتم 

سريعا.
وقال في رده على ســؤال عن دور املتحدث الرسمي للوزارات 
ان الدولة بها 6٤ متحدثا رسميا جلميع مؤسساتها وانهم يقومون 
برصــد واعداد التقاريــر لكنهم ال يردون على الشــائعات كونها 
حتتاج الى امتالك احلقيقة وان الشائعات التي تطلق في الكويت 
اضعــاف االخبار الصحيحة. وزاد قائال : لذلك طالبت بعدم الرد 

على الشائعات.

»التربية« تبحث 
عن حل ملشكلة 

سكن الطلبة »البدون«
عبدالعزيز الفضلي

يكثف وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.محمد الفارس 
والوكيل د. هيثم األثري جهودهما 
إليجاد حل ملشكلة قبول الطلبة 
أبناء وأحفاد العسكريني من غير 
محددي اجلنسية »البدون« في 
املدارس حســب السكن. وبناء 
علــى ذلك يقوم قطــاع التعليم 
العــام بتقييم واقع خطة قبول 
العســكريني  أبنــاء  وتســجيل 
وأحفادهم فــي مدارس التعليم 
العــام، حيث طلــب القطاع من 
خــالل كتــاب أرســله للمناطق 
التعليميــة تزويده ببيان أبناء 
العسكريني وأحفادهم املقيدين 
في مــدارس املنطقة التعليمية 
مــن غيــر محــددي اجلنســية 
حتى تاريخ ١٤ اجلاري حســب 
املعلومات التالية: االسم، الصف، 

املدرسة، عنوان السكن.

لدينا ٦٤ متحدثاً رسمياً جلميع مؤسسات الدولة 

العبداهلل: رأيي الشخصي.. أن ثقة املواطن 
في احلكومة تكاد تكون معدومة 
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