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هيئة االستثمار تسحب 4 مليارات دينار من االحتياطي العام

»البترول« تُسيّل األسهم والسندات العاملية لتمويل العجز
ولنا رأي

تأتي الذكرى الـ42 النتصار العرب في حرب اكتوبر املجيدة ونحن 
احوج ما نكون الستعادة تلك الروح التي جمعت العرب من اخلليج 

الى احمليط، وأظهرت ترابطهم وتآزرهم وتالحمهم، ما ادى الى 
استعادة الكرامة واقتحام خط بارليف وتدميره، في ملحمة سطرتها 

الدماء العربية الزكية التي حررت سيناء.
وما احوجنا اليوم، ومع ما متر به املنطقة من ظروف استثنائية، ملثل 

هذا التنسيق والتالحم العربي الذي ساد وقتها، ومتسك به قادة 
عظام في الكويت والسعودية واالمارات واملغرب واالردن واجلزائر 

وباقي الدول العربية التي توحدت رؤى قادتها لتحقيق احللم العربي.
كما جتيء الذكرى الـ 42 حلرب اكتوبر، ومصر - قلب العروبة 

النابض - تتعافى من جراحها، وتخطو بثبات على طريق االستقرار 
والتنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ميسك بدفة اكبر 

دولة عربية ويوجهها بحكمة واقتدار الى بر األمان.
وال شك ان استقرار االوضاع في مصر، واستتباب األمن في 

ربوعها، سينعكس ايجابا على املنطقة العربية بأسرها، فما يحدث 
في مصر الشقيقة يؤثر في املنطقة بأسرها، ولن تقبل الدول العربية 

ان تنكسر ارادة الشقيقة مصر او تخرجها الظروف الداخلية من 
منظومة العمل العربي املشترك.

ان ما بدأته مصر من مشاريع عمالقة كتوسعة قناة السويس، ثم 
البدء باستصالح 1.5 مليون فدان واطالق مشروع التعليم القومي، 

وغيرها من املشاريع التنموية ذات البعد القومي لهو خير دليل على 
ما بدأت تنعم به من استقرار، وهو مؤشر قوي على عودة مصر 

احملروسة لتتبوأ مكانها الطبيعي.. ومكانتها التي تستحق بني دول 
العالم، تلك الدول التي بدأت بالفعل في فهم ودعم الرؤية املصرية ملا 

يحدث داخل مصر.
فأهال بعودة أم الدنيا الى طبيعتها املستقرة ومرحبا بعودتها بيتا 

للعرب جميعا.
وادخلوا مصر إن شاء اهلل آمنني.

استقرار.. أمّ الدنيا

إجراءات صارمة جتاه الطلبة 
املعتدين على معلمهم

50 % من سكان الكويت..
»سعداء بشكل كبير«

»الفتوى والتشريع«: صالحيات 
واسعة لوزير التجارة لتوفير السلع 

واملواد اإلنشائية املدعومة

أحمد مغربي ـ محمود فاروق

ق���ررت وزارة املالية، حس���ب مصدر 
مسؤول فيها، السحب من االحتياطي العام 
كمرحلة أولى لس���د العجز في امليزانية، 
على أن تؤجل اصدار السندات املخصصة 
الكتتاب البنوك وعمالئها الى حني البت في 
بعض األمور الفنية، واللجوء الى السيولة 
املتوافرة لدى املؤسسة العامة للتأمينات 
الكويتية  البترول  االجتماعية ومؤسسة 
كخيار بديل وأكثر توفيرا على املال العام. 
وقالت مصادر نفطية مسؤولة في مؤسسة 
البترول الكويتية ل� »األنباء« ان املؤسسة 
تلقت خطابا م���ن وزارة املالية لالكتتاب 
في سندات خاصة باملؤسسات احلكومية، 
وانها مستعدة للمشاركة فيها، حيث بدأت 
اجراءات داخلية لدراسة السحب من أصولها 
اخلارجية، خصوصا تلك التي في األسهم 
والسندات العاملية. وقالت املصادر النفطية 
ان احملفظة االستثمارية للمؤسسة تصل 
الى 20 مليار دوالر وتدار من قبل الهيئة 
العامة لالستثمار، وترى في ظل اضطرابات 
األسواق العاملية أنه من األفضل تسييل 
بعض األسهم والسندات وحتويل األموال 

لس���ندات حكومية بعائد افضل ومخاطر 
اقل. كما ذكرت أنها فعال سيلت جزءا من 
احملفظة لتنفيذ بعض املشاريع النفطية. 
اما في وزارة املالية، بحسب املصدر اعاله، 
فقد كان القرار بالسحب من االحتياطي بناء 
على توصيات من صندوق النقد الدولي 
وبنك الكويت املركزي، حيث سيكون اقل 
تكلفة على املال العام من االقتراض. كما 
أن »املركزي« ال يحبذ السحب من البنوك 
الكويتية لك���ي ال يتأثر اإلقراض املوجه 
للقطاع اخلاص. وقدر املصدر حجم السندات 
 التي ستطرح للجهات احلكومية حصرا 
ب� 4 ملي�ارات دين���ار. اما املبالغ األخرى 
املطلوبة لسد العجز واملقدرة ب� 4 مليارات 
دينار، فستس���حب من االحتياطي العام، 
وهذا امللف لدى الهيئة العامة لالستثمار 

حاليا. 
من ناحية أخرى، كانت هناك ردة فعل 
سلبية في البنوك الكويتية لتخلي احلكومة 
عن خيار طرح سندات لها ولعمالئها، وكانت 
تنتظر هذه الس���ندات لتعوض التراجع 
املتوقع لديها في األرباح نتيجة مخصصات 
الثالث  الربعني  إضافية س���تحجزها في 

والرابع لهذه السنة. 

عبدالعزيز الفضلي

رغم وجوده في الياب����ان يتابع وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.بدر العيس����ى عن كثب قضية اعتداء طلبة على معلمهم 
في مدرسة ثانوية سالم املبارك، مؤكدا أنه يرفض هذه األساليب 
التي قام بها الطلبة جتاه معلمهم الذي نكن له كل احترام وتقدير. 
وقال وكيل وزارة التربية باإلنابة د.س����عود احلربي: إن الوزارة 
س����تتخذ اإلجراءات القانونية جتاه الطلبة الذي����ن اعتدوا على 
معلمهم بالضرب في ثانوية سالم املبارك التابعة ملنطقة األحمدي 
التعليمية، مش����ددا على انه يرفض هذا التصرف من قبل الطلبة 

أو أي أحد آخر ضد معلمينا. 
وأك����د احلربي في تصريح خ����اص ل�»األنباء«، أنه فور تلقيه 
اخلبر أجرى اتصاال هاتفيا مبدير املنطقة للوقوف على مالبسات 
احلادثة، مشيرا الى أن كرامة املعلم من كرامتنا، ولن نقبل بإهانة 

أي شخص، فما بالك باملعلم الذي يكرم في يومه العاملي؟!
التفاصيل ص16 ٭

كش����ف اس����تبيان جديد أج����راه بيت.ك����وم، بالتع����اون مع 
منظم����ة»YouGov« يحمل عنوان »أهم املدن في منطقة الش����رق 
األوسط وش����مال أفريقيا 2015«، أن نصف سكان مدينة الكويت 
سعداء »بشكل كبير« أو »إلى حد ما« للعيش في املدينة. وأوضح 
االس����تبيان ان واحدا من أصل أربع����ة مجيبني )24%( صرح بأن 
مع����دالت توافر فرص العمل في العاصمة الكويتية تعتبر جيدة 
أو ممتازة، وذلك مقابل 15% ممن قالوا إنها س����يئة. وفي السياق 
نفسه، أش����ار نحو 25% من املجيبني الى أن الرواتب التي تتميز 
بالتنافسية جيدة إلى ممتازة. وتبرز الفوائد التي يحصل عليها 
األهالي العاملون ووسائل الراحة ذات األسعار املعقولة من ضمن 

العوامل االقتصادية األخرى املهمة في املدينة.

عاطف رمضان

علمت »األنباء« أن ق����رارا أصدرته وزارة التجارة والصناعة 
يؤكد صالحيات وزير التجارة في توفير السلع التموينية واملواد 
االنشائية املدعومة، وحتديد اجلهات املكلفة بتوزيعها، وذلك لضمان 
وصولها الى املواطنني وعدم انخفاض بعض السلع في السوق. 
وقال مصدر حكومي إن القرار الوزاري اس����تند الى رأي »الفتوى 
والتشريع« الذي اعطى الصالحيات للوزير في هذا االختصاص. 
وجاء ه����ذا القرار بعد مالحظات رقابي����ة ونيابية تتعلق بعقود 
توفير املواد التموينية، علما أن هذه املالحظات كانت احد محاور 

استجواب وزير التجارة السابق.

أعرب عن تطلعه إلى التعاون بني السلطتني لتحقيق اإلجنازات في دور االنعقاد املقبل

اخلالد: 3 شروط لفتح حوار مع إيران
واملنطقة مترّ بتحديات جسيمة

)هاني الشمري( الشيخ صباح اخلالد  

هالة عمران

أكد رئي���س مجلس الوزراء 
باإلنابة ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد استعداد دول مجلس 
التع���اون اخلليجي لفتح حوار 
مع إيران، من خالل عملها وفق 
املبادئ األساسية في ميثاق األمم 
املتحدة وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية لدول املنطقة وااللتزام 
بحسن اجلوار. وأشار اخلالد إلى 
أن املنطقة متر بتحديات جسيمة 
وأي تصعيد في القضايا سيزيد 
األمور تعقي���دا، مضيفا أن دول 
مجل���س التع���اون لديها قواعد 
للتع���اون مع إيران، ونتمنى أن 
نب���دأ هذا احلوار م���ن أجل أمن 
واستقرار املنطقة. من جهة أخرى، 
وحول رؤيته لتوجيه االستجواب 
لعدد من الوزراء ومدى استعداد 

احلكوم���ة لها، أوضح اخلالد أن 
العملية السياسية تتطلب تعاونا 
بني املجلسني، مؤكدا أن ما يحدد 
عمل احلكومة ومجلس األمة هو 
الدستور، ونحن حريصون على 
التعاون مع مجلس األمة لتحقيق 
مزيد من اإلجنازات في دور االنعقاد 

املقبل. وبسؤاله عن تعديل وزاري 
مرتقب رد اخلالد قائال: ال أملك أي 
معلومات تتعلق بهذا الشأن. إلى 
ذلك شكر اخلالد جمهورية أملانيا 
على موقفها الداعم للكويت فيما 
يخص إعفاء الكويتيني من تأشيرة 

»الشنغن«.

ندوة »األنباء«.. »إيالن... مأساة شعب« 

»األنباء« ترصد ردود الفعل بعد قرار خفض أسعار األدوية

نائب الرئيس اليمني يتعهد بالبقاء.. و»داعش« يتبنى

احلل السياسي وفق »جنيڤ 1« والتصدي للتقسيم 
والقضاء على اجلماعات املتطرفة كفيل بإنهاء معاناة السوريني

العبيدي: الصحة من األولويات التنموية 
الرئيسية في برنامج عمل احلكومة

  شركات أدوية: تخفيض األسعار يقلل هامش الربح بنسبة 90 %
والقطاع سيبدأ تخفيض النفقات اإلدارية وتقليل العمالة للتعويض

السبيعي ملعتصمي »املواصالت«: 
صرف البدالت جلميع املستحقني تدريجياً

استشهاد جنود إماراتيني وسعودي 
وجناة بحّاح في هجوم بعدن

عدن - وكاالت: أعلنت قوات التحالف الذي 
تقوده الس����عودية لدعم الشرعية في اليمن 
أمس استش����هاد عدد من جنودها في هجوم 
على فندق »القص����ر« مقر احلكومة اليمنية 
املؤقت في عدن، فيما قالت مصادر مينية ان 
نائب رئيس اجلمهورية اليمني رئيس مجلس 
الوزراء خالد بحاح وجميع أفراد إدارته كانوا 
موجودين في املوقع وجرى نقلهم الى مكان 
سري دون ان يصاب أحد منهم بأي اذى. وفيما 
أعلنت قيادة التحالف عن استش����هاد »ثالثة 

جنود اماراتيني وجندي س����عودي في هذه 
الهجمات بصواريخ الكاتيوشا اعقبها تدمير 
آليات االطالق«، تعهد بحاح بالبقاء في عدن 
وأنه لن يغادرها، مؤكدا أنه سليم ولم يصب 
ب����أذى هو وجميع أفراد حكومته. وفي وقت 
الحق، أعلن ما يسمى بتنظيم الدولة االسالمية 
»داعش« امس مسؤوليته عن الهجوم، وقال: 
ان عناصره اس����تهدفت الفندق ومقر قوات 

التحالف بعمليتني انتحاريتني.
التفاصيل ص44 ٭

طنا: احلملة ضد »دول 
اخلليج« بأنها لم تقم 

بواجبها جتاه الالجئني 
جتافي احلقيقة والواقع .. 
والتدخل الروسي يؤجج 

املشكلة

حنان عبدالمعبود

أكد وزير الصحة د.علي العبيدي أن الكويت تعتبر الصحة 
من األولويات التنموية الرئيس���ية في برنامج عمل احلكومة، 
الفت���ا إلى حتقيق العديد من اإلجنازات امللموس���ة في األهداف 
اإلمنائية لأللفية الثالثة من خالل زيادة متوسط األعمار املتوقعة 
عند امليالد وخف���ض معدالت وفيات الرضع واألطفال. وأوضح 
العبيدي خالل افتتاح االجتماع رقم 62 للجنة اإلقليمية لشرق 
املتوسط ملنظمة الصحة العاملية والذي تستضيفه الكويت خالل 
الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر اجلاري، ان الصحة تعتبر القاطرة 

والركيزة االساسية للتنمية املستدامة.

فرج ناصر

نف����ذ عدد مح����دود من موظف����ي وزارة 
املواصالت اعتصاما احتجاجا على عدم صرف 

بدالتهم املتوقفة منذ عام.
وأكد بدر املطيري ان مبالغ البدالت بني 

150 و200 دينار وهي متوقفة منذ عام.
وأشار الى ان من ابرز مطالب املعتصمني 
وضع آلية محددة لقضية صرف البدالت، الفتا 

الى ان اآللية احلالية غير مجدية.
من جانبها، اكدت وكيل الوزارة باإلنابة 
الوكيل املس����اعد لقطاع الش����ؤون االدارية 

والقانونية الناطق الرس����مي باسم الوزارة 
بثينة السبيعي انه مت صرف جميع البدالت 
املس����تحقة ل� 70% من املوظفني بأثر رجعي 
خالل الس����نة املالية الس����ابقة، على ان يتم 
صرف مس����تحقات باقي املوظفني تدريجيا 

حتى االنتهاء منها.
وقالت الس����بيعي في تصريح صحافي 
صباح امس انه كان من املفترض على كل من 
لديه شكوى اللجوء الى القنوات الرسمية، 
حيث ان ابواب مس����ؤولي الوزارة مفتوحة 
الستقبال اي شكوى كانت، ليتم بحثها والرد 

عليها.

جانب من الندوة         )هاني الشمري(

د.علي العبيدي

التفاصيل ص7 ٭

التفاصيل ص10 ٭

التفاصيل ص40 ٭

12تأجيل نظر قضية »خلية العبدلي« إلى 13 اجلاري

بدر السبيعي خالل تبادل توقيع العقود    )محمد خلوصي(رسم تخطيطي الحدى قطع مشروع مدينة جنوب املطالع

أسماء 344 مواطنًا خصصت لهم 
قسائم في »جنوب املطالع«

»املواشي« توّقع عقد بناء سفينة جديدة 
41بـ 70 مليون يورو 24

التفاصيل ص11 ٭

  أكثر من ثالثة أرباع األدوية بالكويت مستوردة  من اخلارج ودول 
اخلليج تنفق نحو 10 مليارات دوالر  على صناعة الدواء حتى 2020

  صيادلة لـ»األنباء«: نرحب بتخفيض أسعار الدواء .. وهي مرتفعة 
مقارنة بدول  مجلس التعاون

اليومجديد

مصرية

2266 اتصااًل تلقاها اخلط 
الساخن »135« بـ »التجارة« 

خالل سبتمبر املاضي

ارتفاع كيلو الطماطم
في جمعيات 

تعاونية إلى
 1,250 دينار..  

واملوجود في السوق يتراوح 
بني اجليد والرديء

عقــــار
طرح سندات  حكومية سيتسبب 

في نقص السيولة وسيؤثر سلبًا على العقار

املنطقة احلرة بـ »الشويخ« »تكوتت« 
39وكسرت القوانني العاملية

20

لبنــــانية
لقاء »بري - عون - رعد« يفتتح حوار 

»جس النبض« في مجلس النواب

20 رسالة من السيسي في الذكرى
الـ  42 النتصارات أكتوبر

يروي سيرة النبي محمد ژ

»قوم وقاف« عرض مسرحي ساخر 
48يحاكي الواقع اللبناني

سورية

»الناتو« يكشف عن حشود 
46روسية كبيرة في سورية 

اإلمارات تهدي مصر أوبريت 
47»عناقيد الضياء«
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