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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال م. أحمد املنفوحي وطالل جاسم اخلرافي وأعضاء مجلس إدارة النادي العلمي وعددا من الفائزين مبسابقات دولية

األمير هنأ الفائزين بجوائز »إنتل«: مواصلة املثابرة في حتصيل املراكز واجلوائز العلمية 
04لرفع راية الوطن في احملافل الدولية

مجلس الوزراء اعتمد ميزانية »أسواق املال«: اإليرادات 14 مليون دينار واملصروفات 47 مليونًا وتغطية العجز من احتياطي الهيئة

تكليف »املالية« توفير بدالت حجز »الداخلية«
محمود فاروق

م����ع الس����اعات األولى من 
الشهر الفضيل رمضان رصدت 
شركة اخلدمات املصرفية اآللية 
املشتركة »كي نت« قفزة ألول 
مرة في إنفاق الكويتيني واملقيمني 
الغذائية  الس����لع  على تخزين 
لشهر رمضان بحجم انفاق بلغ 
67 مليون دين����ار خالل ال� 24 

ساعة املاضية.
ويق����ول الرئيس التنفيذي 
لشركة »كي نت« عبداهلل العجمي 
في تصريح ل� »األنباء« إن االنفاق 
على الس����لع الرمضانية تنوع 
بني الس����حب النقدي الذي بلغ 
نحو 33 مليون دينار، وسحب 
املبيع����ات بنحو  عن طري����ق 

34 مليون دينار.

فرج ناصر

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
م.سعود التقي أنه سيتم االنتهاء قريبا من املقابالت للمرشحني 

ملنصب مدير عام للهيئة واملتوقع له منتصف رمضان.
وأضاف أن مجلس الوزراء وديوان اخلدمة املدنية سيعتمدان 
اسما واحدا من األسماء التي سترفع إليهما لشغل منصب املدير 

العام الذي اليزال شاغرا منذ إشهار هذه الهيئة.

مريم بندق 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه األسبوعي بعد ظهر امس برئاسة 
سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك. وردا على سؤال حول 
وثيقة اإلصالحات املالية واالقتصادية قالت مصادر مالية رفيعة 
في تصريحات خاصة ل� »األنباء« ان وثيقة اإلصالح املالي دخلت 
حيز التنفيذ حيث يعكف نائب رئيس الوزراء ووزير املالية أنس 
الصالح على وضع إج����راءات تنفيذ وثيقة اإلصالح االقتصادي 
وهي إجراءات عملية تشمل احملاور الستة للوثيقة بالتعاون مع 
مختل����ف اجلهات احلكومية. وأعلنت املصادر ان مجلس الوزراء 
واف����ق على تلبية طلب وزارة الداخلية بدعم ميزانية 2017/2016 
لتلبية احتياجات بدالت حجز رجال الشرطة. وطلب املجلس من 
وزارة املالية التنسيق مع وزارة الداخلية لتلبية الطلب وتوفير 
امليزانية املطلوبة. يأتي ذلك تأكيدا ملا نشرته »األنباء« بأن وزارة 
الداخلية طلبت ما يتراوح بني 130 و150 مليون دينار لدفع بدالت 
حجز رجال الشرطة الذين يقومون بواجبهم على أكمل وجه في 
احلفاظ على أمن البالد واملنشآت احليوية وضمان توفير عناصر 
األمن واالستقرار جلميع املواطنني واملقيمني.  هذا، واعتمد املجلس 
مشروع قانون ميزانية هيئة أسواق املال للعام املالي 2017/2016. 
وبحسب املشروع تبلغ اإليرادات 14 مليونا و147 ألفا و336 دينارا 
وقدرت املصروفات مببلغ 47 مليونا و726 ألفا و608 آالف دينار 

على أن يغطى العجز من االحتياطي العام للهيئة.

املواطنون واملقيمون 
 أنفقوا 67 مليون دينار 

في 24 ساعة !

 »فوربس«: »الوطني« 
 »Ooredoo«و»بيتك« و

ضمن أقوى الشركات 
العربية 2016 

تعيني مدير عام للهيئة العامة 
للطرق منتصف رمضان

جلسة ختام دور االنعقاد 3 يوليو املقبل
سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان

أعلن رئيس جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي البرملانية النائب عدنان عبدالصمد، 
أن����ه مت أمس االتفاق على حتديد اجللس����ة 
اخلتامي����ة ملجلس األمة لتك����ون يوم األحد 
املواف����ق 3 يولي����و املقبل وال����ذي يصادف 
28 رمضان، موضحا أن����ه اجتمع امس مع 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وعدد من 
النواب واتفق على جدول أعمال اجللس����ات 

املتعلقة بامليزانيات املستقلة وامللحقة. وقال 
عبدالصمد: مت تخصيص 6 جلسات ملناقشة 
امليزانيات باإلضافة إلى اجللسة اخلتامية التي 
تعرض فيها احلالة املالية للدولة، مبينا أن 
اجللسة األولى ستكون بتاريخ 14 اجلاري 
والذي يصادف 9 رمضان، والثانية بتاريخ 15 
يونيو 10 رمضان، والثالثة والرابعة واخلامسة 
والسادسة من تاريخ 19 يونيو حتى 22 يونيو 
والذي يصادف  14 - 17 رمضان في أيام األحد 

واالثنني والثالثاء واالربعاء.
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صالح الفليج: 
العبادة تكتمل بالعمل.. 

فالعمل عبادة 
وإتقانه ريادة
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عبداهلل السميط .. 
عندما قال العجوز: 

أين ابن السميط؟ 
أبوك حضر إلينا منذ 

3032 عامًا أين أنتم؟ 
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أطباق رمضانية 
بأيدي أشهر الشيفات 
في الفنادق الكويتية

33قالية طماطم
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سمية الخشاب بين الزواج
 السري .. والحرب الساخنة 

34مع غادة عبد الرازق

38اقتصاد

»اجلنائية« تكشف خيوط اجلرمية الغامضة في »عبداهلل املبارك«
46باكستاني وسيالني نحرا وحرقا بائعة الهوى الفلبينية في يناير

50 ديناراً عالوة ملعلمي التخصص النادر
عبدالعزيز الفضلي

فيما عاد الهدوء أمس لوزارة التربية في 
أول أيام شهر رمضان الفضيل بعد إعالن 
النتيجة النهائية الختبارات الثانوية العامة، 
كشفت مصادر تربوية مطلعة ل� »األنباء« أن 
الوزارة طلبت من املناطق التعليمية حصر 
أعداد معلمي التخص����ص النادر لكي تتم 
إحالة الكشوف الى القطاع املالي ومخاطبته 
لصرف عالوة التخصص النادر، مشيرة إلى 
أن هناك الكثير من الهيئات التعليمية التي 
حتمل تخصصا نادرا ولم تصرف له حتى 

اآلن العالوة وقدرها 50 ديناراً.

وأوضحت املص����ادر أنه بتعليمات من 
وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر 
العيسى ومبتابعة من الوكيل د.هيثم األثري 
ووكيلة قطاع التعليم العام فاطمة الكندري، 
تعمل الوزارة حاليا على إعطاء كل ذي حق 
حقه. وعلى صعي����د متصل، طالب قطاع 
التعليم العام اإلدارات املدرسية بضرورة 
رفع تقرير أسبوعي من قبل كل مدير مدرسة 
يتضمن حاالت الغياب سواء للمعلمني أو 
اإلداريني، وذلك التخاذ اإلجراءات املطلوبة 
وفق النظم واللوائح املعمول بها في الوزارة، 
وقد مت االتفاق على إرس����ال التقارير كل 

يوم خميس.


