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علي املوسى متوسطا املتدربني في لقطة تذكارية           )ريليش كومار(  عبدالوهاب احلوطي مروان بودي

»التجاري« يفتتح  أكادمييته اجلديدة ويحتفل بتخريج أول 
دفعة .. واملوسى أكد أهمية التدريب والتطوير املستمر 

ملوظفي اجلهاز املصرفي واملنضمني اجلدد

أرباح »وربة« 
تقفز 326 ٪ 

في الربع األول 

»اجلزيرة« تربح 4 ماليني 
دينار في الربع األول 

36بنمو 33 ٪ 3538

العمير: أحلنا القضية إلى النيابة وطرقاتنا بطول 8 آالف كيلومتر حتتاج ميزانية لصيانتها.. واخلرافي لـ »األنباء«: أعددنا 18 توصية

ر« توصيات احلصى النِّصاب »طيَّ

الري���اض � وكاالت: اس���تقبل خ���ادم احلرمني 
الشريفني امللك س���لمان بن عبدالعزيز في مكتبه 
بقصر اليمامة أمس، وزراء الداخلية بدول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية على هامش انعقاد 
االجتماع التش���اوري ال�17 لهم في الرياض أمس.  
وقد رأس صاحب الس���مو امللكي األمير محمد بن 
نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية االجتماع. وأشار في كلمته 
إلى أن احملافظة على االمن »هي مسؤولية مشتركة 
وواجب ديني ومطلب وطني«. ولفت الى التحديات 
والظواهر اإلجرامية غير املسبوقة التي تواجهها 
دول املجلس. من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد، على 
أن دول املجلس »قادرة بفضل وحدتها وتالحمها 
على التصدي للتهديدات والتحديات املشتركة وفي 
مقدمتها اإلرهاب«. وج���دد موقف الكويت الثابت 
والراس���خ حيال الوقوف صف���ا واحدا إلى جانب 
اململكة ف���ي تصديها لألخطار اإلقليمية، مش���ددا 
على أن »أمن الس���عودية أمان لنا وعزها عز لنا«. 
وأش���ار إلى إقرار وزراء الداخلية إجراء تدريبات 
مش���تركة لرفع كفاءة األجه���زة األمنية من خالل 
التمرين التعب���وي »أمن اخلليج العربي 1« نهاية 
العام احلالي، حملاكاة التصدي للتهديدات األمنية 

املتوقعة للجماعات اإلرهابية.

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز خالل استقباله وزراء داخلية »التعاون« ويبدو نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد

تدريبات »أمن اخلليج 1« للتصدي 
للتهديدات اإلرهابية املتوقعة

اخلالد أمام اجتماع وزراء داخلية »التعاون«: أمن السعودية أمان لنا وعزها عز لنا

اخلميس 5 مايو عطلة »اإلسراء واملعراج«
مريم بندق 

أعل���ن رئيس دي���وان اخلدم���ة املدنية 
عبدالعزي���ز الزبن ان يوم اخلميس املوافق 
5 مايو املقبل سيكون عطلة رسمية مبناسبة 

ذكرى اإلس���راء واملعراج. وبحسب تعميم 
اصدره الزبن ام���س، تعطل جميع اجلهات 
احلكومية واملؤسس���ات العامة أعمالها في 
هذا اليوم، على ان يستأنف الدوام يوم األحد 

املوافق 8 مايو.

مناظرة علنية حول الالئحة

تدافع عن احلكومة.. ال أدافع عن القضاء

أثناء حديث النائب حمدان العازمي، وجه انتقادا الى 
رئاسة اجللسة خالل حديثه في املداخلة األولى قاصدا 

مراقب املجلس النائب عبداهلل التميمي، قائال: إن 
قلة اخلبرة تسببت في منعي من الكالم، وفي هذه 

األثناء دخل التميمي الى القاعة وطلب الكالم ردا على 
العازمي: أنا مستعد ملناظرة علنية بيني وبينك حول 

مواد الالئحة الداخلية.

خالل مرافعة النائب حمدان العازمي تطرق الى 
سلبيات احلكومة وعدم قيامها مبالحقة املتجاوزين 

وأنها تقوم بحفظ القضايا، فاعترض النائب ماجد 
موسى معتبرا ان ذلك مساس بالقضاء، فرد 

العازمي: شكرا للنائب ماجد موسى ألنه يدافع عن 
احلكومة. وقال موسى معقبا: أنا اعترضت على 
اتهامك ومساسك بالقضاء وأنا أدافع عن القضاء 

وليس عن احلكومة.

د. عودة الرويعي يشير بتحديد الوقت خالل ترؤسه جلسة أمس   )هاني الشمري(

 سامح عبدالحفيظ ـ آالء خليفة - سلطان العبدان 
بدر السهيل ـ خالد الجفيل

رغم الوقت الطويل الذي استغرقه مجلس 
األمة في جلسته التكميلية أمس ملناقشة ظاهرة 
تطاير احلصى من الطرقات، إال ان عدم توافر 
النصاب حال دون التصويت على التوصيات 
ر« اجللس���ة دون قرار. وخالل  النيابية و»طيَّ
اجللسة التي بدأها النواب مبناقشة بند األسئلة، 
استعرض النواب القضية من كل جوانبها، حيث 
رد وزير الدولة لشؤون مجلس األمة ووزير 
األش���غال د.علي العمير موضحا ان احلكومة 
أحالت امللف الى النيابة، كما ان الوزارة بحاجة 
ال���ى ميزانية لصيانة الطرقات، باإلضافة الى 
عدم تواجد محطات لقياس أوزان الشاحنات في 
البالد، خصوصا ان الطرقات يصل طولها الى 
8 آالف كيلومتر.  وفي هذا اإلطار، قال النائب 
م. ع���ادل اخلرافي ل� »األنباء« إن املجلس أعد 
18 توصية تتعلق بتطاي���ر احلصى. وتخلل 
اجللس���ة بعض املناكفات النيابية � النيابية 
ث���م النيابية � احلكومية، كما فرضت الالئحة 
نفسها بقوة أمس عندما حتدث نائب الرئيس 
وأمني الس���ر واملراقب في املوضوع ما منعهم 
من أحقية اعتالء املنصة، حيث ترأس اجللسة 
رئيس اللجنة التعليمية النائب د.عودة الرويعي 

وذلك للمرة األولى.

اجلاراهلل: االلتزامات املالية لم ولن تكون عقبة أمام جهود »التحالف« لهزمية »داعش«
هالة عمران

أعلن نائب وزي����ر اخلارجية خالد اجلاراهلل 
ان »التحال����ف الدولي ملواجه����ة تنظيم داعش 
نش����ط وفعال وبدأ يؤتي ثم����اره في العديد من 
دول العالم التي تشهد مواجهات معه«. وأوضح 
اجل����اراهلل ان »الكويت تواصل التعاون وتقدمي 

الدعم للتحالف سواء اللوجيستي أو استضافة 
اجتماعاته«، الفتا الى »مواصلة التنسيق واالتفاق 
على خطوات عملية فيما يتعلق بتجفيف منابع 
متويل اإلرهاب«. وأكد ان دول التحالف مستعدة 
لتوفير كل ما يحت����اج اليه اجلهد ضد »داعش« 
من تكاليف والتزامات، مشددا على انه »لم ولن 
تكون هذه االلتزامات عائقا أمام انطالق مواصلة 

جهود التحالف لهزمية داعش«. وقال: »ليس لدي 
أي تصور فعلي بش����أن التكلفة املالية«. وحول 
قضي����ة  اليمن قال اجلاراهلل: نتوقع ان تس����ير 
املباحثات بشكل جيد، ونحن متفائلون متاما بهذه 
االجتماعات خصوصا بعد لقاء صاحب الس����مو 

األمير الشيخ صباح األحمد مع الوفود«.

إعادة هيكلة قطاع التوزيع في »السكنية«  تركيب العدادات الذكية 
في »االستثماري« مع بداية 

تطبيق قانون التعرفة
عادل الشنان

علمت »األنباء« من مصادر إس���كانية رفيعة 
ان املؤسس���ة العامة للرعاية السكنية ممثلة في 
قطاع التوزيع مقبلة على إعادة هيكلة القطاع مبا 
يتماشى مع تسهيل وتيرة العمل. وقالت املصادر 

ان قطاع التوزيع في »السكنية« سيباشر حزمة من 
 اإلجراءات التنظيمية اجلديدة من خالل تطوير آلية 
العمل، مضيفة ان مجلس إدارة املؤسسة في اجتماعه 
األخير وافق على تطبيق الالئحة التنظيمية اجلديدة 
للقطاع مبا مينح املزيد من الصالحيات التي تعجل 

بحل القضية اإلسكانية.
دارين العلي

الوكيل املس����اعد للتخطيط والتدريب  قال 
ف����ي وزارة الكهرباء واملاء د.مش����عان العتيبي 
إن الوزارة س����تبدأ في تركيب العدادات الذكية 
بالقطاع االس����تثماري مع بداية تطبيق قانون 

التعرفة اجلديدة. 
وأش����ار إلى أن القانون أمهل الوزارة سنة، 
وأعطاها املجال في التدرج بعمليات تركيب هذه 
العدادات ومن بعد هذه املدة ستبدأ في تركيب 
العدادات الذكية في االس����تثماري، الفتا إلى أن 
نسبة القطاع االستثماري في استهالك الكهرباء 
تبلغ 20%. وشدد على أن القانون سيتم تطبيقه 

بطريقة تدريجية.
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اجلوائز األعلى قيمة تستحقها.. 
في أقوى العروض

الزلزلة حقاني
النائب د.يوسف الزلزلة رغم جديته إال أنه يحمل روحا 

مرحة ويطل على املجلس بني فترة وأخرى بـ »قفشات« 
تبدد أجواء التوتر، وهو ما حصل أمس خالل نقاط 

النظام وردود النواب على بعضهم البعض، حيث كان 
حريصا على إبداء رأيه ووجهة نظره فيما يدور من دون 

ميكروفون باإلضافة الى توزيع أحقية احلديث للنواب 
بالتتابع.

التفاصيل ص43 ـ 46 ٭

املشكّلة بقرارات إدارية متاشياً مع »الترشيد«

السهالوي لـ »األنباء«: وقف اللجان الدائمة 
واملؤقتة في »الصحة«

عبدالكريم العبداهلل

أعلن وكيل وزارة الصحة د.خالد السهالوي عن إيقاف العمل 
بجميع اللجان الدائمة واملؤقتة املشكلة من قبل الوزارة مبوجب 
القرارات اإلدارية اعتبارا من أول يونيو. وأكد د.السهالوي في 
تصريح ل� »األنباء« أن إعادة تشكيل اللجان اإلدارية ستكون وفقا 
لضوابط معينة، أولها تقليص عدد اللجان بقدر اإلمكان، وذلك 
متاش���يا مع سياسة »الترشيد« احلكومية التي يتم العمل بها، 
بحيث يكون طلب تشكيل اللجان حسب احلاجة الفعلية للعمل.  
وأش���ار إلى أن الضوابط اجلديدة حتتم أن تكون اختصاصات 
اللجنة املطلوب تشكيلها تختلف في طبيعتها عن االختصاصات 

األصلية للجهة طالبة تشكيل اللجنة.

مبوجب اتفاقية وقّعها احتاد عمال البترول مع املؤسسة وحتقق 30٪ وفراً في امليزانية دون املساس بحقوق العاملني

ترشيد 6 مليارات في النفط
أسامة أبو السعود

الع����ام  الس����كرتير  كش����ف 
البترول وصناعة  الحتاد عمال 
العنزي  البتروكيماويات حازم 
عن مبادرة شاملة تقدم بها احتاد 
عمال البترول لترشيد اإلنفاق في 
القط����اع النفطي مبا يحقق %30 
وفرا في ميزانية املؤسسة دون 
املساس بحقوق العاملني. وأعلن 
العنزي في تصريح صحافي انه 
مت تضمني مبادرة احتاد البترول 
ضمن االتفاقية التي مت توقيعها 

خالل اجتماع ال� 7 ساعات الذي 
جرى مس����اء االثنني املاضي بني 
االحت����اد واملؤسس����ة، مؤكدا ان 
املبادرة وازنت بني اجلوانب الفنية 
واإلدارية مع احملافظة على جودة 
األعمال ومعدالت اإلنتاج والتطوير 
والتدريب للعنصر البشري الذي 
هو احملرك الرئيس����ي للصناعة 
النفطي����ة ورأس املال احلقيقي. 
وأوضح العنزي ان املبادرة توفر 
على القطاع النفطي ومؤسس����ة 
البترول 30%  من امليزانية الرسمية 
املعلنة مبا يعادل 6 مليارات دينار 

س����نويا وليس 110 ماليني التي 
تهدف املؤسس����ة إل����ى حتقيقها 
للترش����يد في القط����اع النفطي 
والتي متس بشكل مباشر حقوق 
ومكتسبات العمال وهو ما كان 
سببا مباشرا في اعالن اإلضراب 
في القط����اع النفطي. ولفت الى 
البترول  ان مبادرة احتاد عمال 
مبحاورها التسعة والتي أعدتها 
مجموعة من اخلبراء املهندسني 
واحملاسبني والفنيني املتخصصني 
أبناء القطاع النفطي ترتكز  من 
على عدد من األمور املهمة لتحقيق 

أرباح ضخمة وتوفر أمواال طائلة 
على مؤسسة البترول اذا تواجدت 
اجلدية في تطبيقها ومنها رفع 
مع����دل دوران األصول اخلاصة 
بالقطاع النفطي عبر التخلص من 
األصول اجلامدة وبطيئة الدوران 
بنس����بة تناقصية او استبدالها 
بأصول ذات نسبة دوران عالية، 
وزيادة اإلنتاج في بعض املنتجات 
البترولية لضمان التقليص من 
تكلفة اإلنتاج املتغيرة التي تساهم 
بشكل كبير جدا في رفع املصاريف 

التشغيلية.

ماذا يجري في العراق؟

35 مليوناً دعم العمالة الوطنية بـ »اخلاص« شهرياً

39
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د.خالد السهالوي

05التبصيم قبل البصمة الوراثية.. و3 مراحل إلجراء الفحص

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى زيارته الشيخ جابر اخلالد لالطمئنان على صحته

زار صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد أمس وزير 
الداخلية الس����ابق الشيخ جابر اخلالد الذي عاد أمس األول من 
رحلة عالجية طويلة. وكان في اس����تقبال الشيخ جابر اخلالد 
في املطار حشد من الش����يوخ واملواطنني احملبني الذين عبروا 

عن حبهم له، متمنني له دوام الصحة والسالمة. 
»األنباء« بدورها تتمنى للش����يخ جابر اخلالد متام الشفاء 

ودوام الصحة والعافية.

صاحب السمو زار جابر اخلالد بعد عودته 
من رحلته العالجية

التفاصيل ص5 ٭


