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د. وليد الوهيب

»اإلسالمي للتنمية« يعني 
وليد الوهيب مديرًا لصندوق 
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الشروط واألحكام
أو من يجدد اشتراكه في جريدة »األنباء« • يحصل كل مشترك جديد 

 ملدة سنة بقيمة 25 د.ك على هدية فورية عبارة عن طقم حلّي نسائي، وذلك خالل 
الفترة من 2016/1/3 إلى 2016/2/15.

إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب أو  إلغاء  • ال يحق للمشترك في هذا العرض 
وال يحق له استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً.

أكثر من مرة باسمه )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة. • ال يحق للمشترك االشتراك 

لالشتراك
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25  د.ك اشـــــتركي بــ
واحصلي فوراً  على 

طقم نسائي مميز

الغالي
    ِيْرخْصلچ
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مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون لتعديل أبواب السنة املالية 2016/2015 اخلاصة بالوزارة

اعتماد ميزانية العالج باخلارج لـ »الدفاع«
91% للعلمي و87% لألدبي نسبة النجاح 
في اختبارات الفترة الثانية للصف الـ 12

صرف بدل العدوى واخلطر والتلوث 
والضوضاء ملوظفي »الرعاية اإليوائية«

»األشغال« تطالب مبليار دينار ميزانية للعام احلالي

ألول مرة في تاريخها .. »نفط الكويت«  تنتج 3 ماليني برميل يومياً

عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية امس نتائج اختبارات الفترة الدراسية 
الثانية للصف الـ 12 بقسيمه العلمي واألدبي واملعهد الديني 
بنســـبة جناح بلغت نحو 91% للقسم العلمي ونحو %87 
لألدبي واملعهد الديني. وقالت وكيلة وزارة التربية للتعليم 
العام فاطمة الكندري انه سيتم توزيع الشهادات على الطلبة 
في املدارس غـــدا االثنني. من جانب آخـــر، وفيما اعترض 
الطيران املدني على إنشـــاء مبنى جديد ملنطقة الفروانية 
التعليميـــة مبنطقة الفروانية بســـبب ارتفاعه وقربه من 
املطار وخطورة املبنى على إقالع وهبوط الطائرات، قررت 
وزارة التربيـــة اختيار موقع جديد في منطقة الرقعي كان 
مخصصا إلنشاء مدرسة ثانوية لبناء املبنى اجلديد ملنطقة 

الفروانية التعليمية.

مريم بندق

وافــــق مجلس الــــوزراء على 
امليزانية املطلوبة لعالج  توفير 

مرضى وزارة الدفاع باخلارج.
 وقالت مصــــادر مالية رفيعة

لـ »األنباء« إن املجلس أقر مشروع 
قانون ينص على تعديل وإجراء 
مناقلــــة بــــني اعتمــــادات أبواب 
ميزانية وزارة الدفاع للسنة املالية 

.2016/2015
انه ستتم  وأضافت املصادر: 
إحالة مشروع القانون إلى مجلس 
األمــــة للموافقــــة عليه حســــب 
اإلجراءات القانونية املتبعة. على 
صعيد متصــــل، يجتمع مجلس 
الوزراء غدا االثنــــني في موعده 
املعتاد. وقالــــت مصادر مطلعة 
ردا على سؤال حول زيادة سعر 
البنزيــــن: إن موضوع الدعم هو 
موضوع الساعة وال بد ان يطرح 
علــــى طاولة النقــــاش باملجلس 
للتمهيد التخاذ قرار زيادة السعر 
رســــميا، مجددة التأكيد على ان 
الزيادة لن تشكل عبئا كبيرا على 
األسر متوسطة احلال وستتراوح 
بــــني 25 و35 فلســــا، كما ذكرت 
»األنباء« اخلميس املاضي. وحول 
تقرير ديوان احملاسبة حول رصد 
أي مخالفات في توزيع القسائم 
الصناعية واحلرفية املوزعة خالل 
السنتني األخيرتني، أجابت املصادر: 
ننتظر التقرير في موعده احملدد 
نهاية الشهر اجلاري، كاشفة ان 
هناك قســــائم صناعيــــة جديدة 

ستوزع على املخططات قريبا.

بشرى شعبان

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في وزارة الشـــؤون 
ان »ديـــوان اخلدمة املدنية رفع كتابا باملوافقة على صرف 
بدل العدوى وبدل التلـــوث وبدل اخلطر وبدل الضوضاء 
ملوظفي إدارات الرعاية اإليوائية«. ويشـــير قرار الديوان 
إلى ان املستفيد منها هم العاملون في إدارة رعاية املعاقني 
واملراكز التابعة لها، واإلدارات التي ترعى نزالء، على أن يتم 
صرف البدالت من تاريخ موافقة ديوان اخلدمة، كما يشترط 
استمرار املوظف في اإلدارة ذات العالقة املباشرة مع النزالء، 

ويتوقف الصرف فور انتقال املوظف إلى إدارة أخرى.

فرج ناصر

الوكيل املساعد لقطاع  أكد 
التخطيـــط والتنميـــة بوزارة 
األشغال م.عبد احملسن العنزي 
أن وزارة األشـــغال طلبت من 
املاليـــة تزويدها مبلغ  وزارة 

مليار دينار كميزانية ملشاريع 
الوزارة للسنة املالية اجلديدة 
2017/2016. وأضاف أن امليزانية 
اجلديدة ســـتغطي مشـــاريع 
الـــوزارة املقبلة والبالغة أكثر 
من 424 عقدا واتفاقية جلميع 
قطاعات الوزارة املختلفة. وقال 

إن أكثر مـــن 50% من ميزانية 
الوزارة ستكون ملشاريع الطرق 
بالوزارة والتـــي تبلغ قيمتها 
حوالي 550 مليون دينار، مشيرا 
إلى أن امليزانية اجلديدة ستغطي 
جميع املشاريع املدرجة في خطة 
الوزارة املقبلة. وكشف العنزي 

أن الـــوزارة جتـــاوزت صرف 
55% من ميزانية الوزارة للعام 
املنصـــرم والبالغ قيمتها 540 
مليون دينار، ومن املتوقع أن 
يتم صرف ما تبقى من إجمالي 
امليزانية وبنسبة 100% مع نهاية 

السنة املالية مارس املقبل.

كشــــفت شــــركة نفــــط الكويــــت أمــــس 
 عــــن وصولهــــا إلــــى إنتــــاج فعلــــي بلــــغ

3 ماليني برميل يوميا مع مطلع العام 2016، 
مشيرة الى ان هذا احلجم من اإلنتاج يعد رقما 
غير مسبوق في تاريخها. وقالت الشركة ان 

هذا احلجم من اإلنتاج يأتي في إطار جهودها 
الرامية إلى رفع طاقتها اإلنتاجية بشكل مرحلي 
 إلى 3.150 ماليني برميل يوميا من النفط، وفقا 
لـ »كونا«. وذكرت »نفط الكويت« انها استطاعت 
رفع الطاقة االنتاجية بحوالي 200 ألف برميل 

يوميا في فترة قياسية منذ شهر أبريل 2015، 
مؤكدة على انها ستواصل مجهوداتها احلثيثة 
للوصول إلى طاقة إنتاجية مســــتهدفة يبلغ 
قوامهــــا 3.650 ماليني برميــــل يوميا بحلول 

عام 2020.

»األنباء« تنشر خالصة تقرير معاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية

22 ألفاً من »البدون« ال تنطبق عليهم شروط التجنيس

عالج الكويتيني صباحًا والوافدين مساء 
باملستشفيات الشهر اجلاري

عبدالكريم العبداهلل

فـــي الوقت الذي تبـــدأ وزارة الصحة بتطبيق 
وتعميم فصـــل العيادات اخلارجيـــة على جميع 
املستشفيات في البالد لتصبح صباحا للكويتيني 
ومساء لغير الكويتيني خالل يناير اجلاري، تنظر 
الوزارة حاليا في استثناء اقسام الطب النووي في 
املستشفيات من هذا القرار. وذكرت مصادر أن النظر 
في استثناء اقســـام الطب النووي، يأتي ملضاعفة 
استخدام املواد املشـــعة والدوائية املستخدمة في 
الفحوص مما يتعارض مع سياسة الترشيد. وأشارت 

املصادر إلى أن الوزارة قررت تطبيق فصل العيادات 
اخلارجية على جميع املستشفيات بعد جناح التجربة 
في مستشـــفى اجلهراء والتي مت تطبيق التجربة 
فيـــه منذ عامني تقريبا. وأشـــارت املصادر إلى أن 
محتويات هذا القرار تتمثل في تخصيص العيادات 
الصباحية للكويتيني فقط، والفترة املسائية لغير 
الكويتيني على أن مينـــح املريض الكويتي حرية 
االختيار بني الفترتني الصباحية واملسائية، حيث 
عزت وزارة الصحـــة وجود مثل هذا األمر لتواجد 
جميع االستشاريني واالختصاصيني من األطباء خالل 

الفترة الصباحية، خصوصا الكويتيني منهم.

مريم بندق

كشـــفت مصـــادر رفيعة في 
تصريحات خاصة لـ»األنباء« أن 
اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع 
املقيمني بصورة غيـــر قانونية 
انتهـــى مـــن دراســـة كل ملفات 
الذيـــن يندرجون  األشـــخاص 
الثانية  ضمن شرائح املجموعة 
من خارطة الطريق املعتمدة من 
الوزراء، والبالغ عددهم  مجلس 
ألفـــا و678 فردا  اإلجمالـــي 32 
)اثنـــني وثالثني ألفا وســـتمائة 
وثمانية وســـبعني(، وهم الذين 

ميكن النظر في ترشيحهم لنيل 
شـــرف احلصول على اجلنسية 
الكويتيـــة. وقـــد مت عرض هذه 
امللفات على مجلس اإلدارة الذي 
قرر تشكيل جلنة التقييم، وجاءت 
النتائج أن 22 ألفا و37 فردا من 
 املقيمني بصورة غيـــر قانونية

ال تنطبق عليهم شروط احلصول 
الكويتية،  على شرف اجلنسية 
وبالتالـــي مت رفـــض منحهـــم 
 اجلنســـية الكويتيـــة من أصل

23 ألفا و871 فـــردا واملتبقي من 
العدد 8807 سيتم عرضهم الحقا. 
وتأكيدا ملا انفردت »األنباء« بنشره 

وافقت اللجنة على ترشيح 745 
فردا من العدد الذي عرض على 
جلنة التقييم ومت تأجيل 1089 فردا. 
وأكدت املصادر أن اجلهاز املركزي 
بانتظار مالحظات وتوصيات جلنة 
التقييم بشأن األعداد املتبقية، علما 
بأن هذه األرقام غير ثابتة ومتغيرة 
بصفة مستمرة باالرتباط باملركز 
القانوني الذي قد يتغير بالسلب 
أو باإليجاب. وكشـــفت املصادر 
أن خارطـــة الطريق اســـتبعدت 
بعض األشـــخاص ممـــن لديهم 
تواجد في البـــالد عام 1965 وما 
قبله، حيث رأى املجلس األعلى 

آنذاك اســـتبعادهم  للتخطيـــط 
باعتبارهم لم يقدموا أي خدمات 
للوطن، وقد رأى املجلس أن يتم 
حتويلهم إلـــى املجموعة الثالثة 
من خارطـــة الطريق، أي تعديل 
وضع. وجدد اجلهاز احلديث عن 
 التســـهيالت التي منحت لهم في
11 مجاال هي: العـــالج، التعليم، 
إصدار شهادات امليالد، شهادات 
الوفـــاة، توثيقـــات الوصايـــا 
واإلرث، وثائق الزواج، شهادات 
العمل،  الطالق، رخص السوق، 
البطاقة التموينية، ورعاية ذوي 

اإلعاقة.

التفاصيل ص3 ٭

التفاصيل ص 13 ٭

الجئون سوريون في لبنان يزيلون الثلوج املتراكمة فوق خيمهم ملنع انهيارها نتيجة للحالة اجلوية السيئة                        )انترنت(

»ڤالدميير« تعصف بخيم الالجئني في لبنان
عواصم ـ وكاالت: تعرضت 
منطقة الشرق األوسط في األيام 
العاصفة األولى  الــــى  املاضية 
في موســــم العواصف الثلجية 
لهذا العام، والتي تركت أضرارا 
كبيرة في املناطق التي ضربتها 
وعطلت احلياة في كل من سورية 
ولبنان واألردن وفلسطني وتركيا. 
وتســــبب املنخفض في تقطيع 
أوصــــال املناطــــق اجلبلية في 
ســــورية ولبنان وأغلقت عدة 
طرقات بســــبب تراكم الثلوج، 
وحوصرت العديد من البلدات، 
فيما عملت فرق اإلنقاذ على فتح 
الطرقات وانقاذ العالقني.  ورغم 
العاصفة بني  اختالف تسميات 
»ڤالدميير« في لبنان، و»هدى« 
فــــي األردن وفلســــطني، اال ان 
املتأثر األكبر بها كان الالجئون 
فــــي دول اجلوار  الســــوريون 
والنازحون داخليا الذين يقضون 
ايامهم في البســــاتني واحلقول. 
وتســــببت »ڤالدميير« في هدم 
مئات من خيم الالجئني في لبنان، 
فيما غطت الثلوج مخيمات أخرى 
خاصة بلدة عرسال. وأطلق الكثير 
من الالجئني نداءات استغاثة في 
ظل نقص حاد مبــــواد التدفئة 

واملساعدات.

خروقات احلوثيني 
تنهي الهدنة 

في اليمن

سلسلة غارات 
إسرائيلية على غزة

السعودية 
تنفذ 47 حكمًا 

16باإلعدام

»الرعاية املتنقلة للمسنني« .. خدمات اجتماعية وصحية  
05»مجانية« لـ 3500 مواطن في املنازل

التفاصيل ص19 ٭


