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مجلس األمة وافق على قانون قوة الشرطة بشأن الرتب واإلجازات وأعاد »السجون« إلى »الداخلية والدفاع« وأقرّ »املناقصات« مبداولته األولى

العبداهلل: ال اعتماد لشهادات الدارسني دون إجازة

هيالري كلينتون حتتفل بالفوز   )ا.پ( 

عشرات القتلى واجلرحى في انفجار »ملغومة« مبركز للشرطة التركية في ماردين

بعد انتزاعها بطاقة الدميوقراطيني في السباق الرئاسي

صرف مكافآت العاملني في الكنترول قبل العيد

جلنة إشرافية رباعية ملشروع مبنى املطار اجلديد

املعارضة السورية تفك حصار »داعش« عن مارع

كلينتون تتفرغ لهزمية ترامب على طريق البيت األبيض

عبدالعزيز الفضلي

دعا وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر 
العيسى القطاع املالي بالوزارة إلى سرعة صرف 

مكافآت العاملني في كنترول الثانوية العامة.
وكشفت مصادر تربوية أن وكيل الوزارة د.هيثم 
األثري قام باعتماد املزاوالت ومت حتويلها إلى القطاع 
املالي الذي يعمل حاليا بالتدقيق عليها، مشيرة إلى 

أن املكافآت ستكون في حسابات املستحقني قبل 
عيد الفطر السعيد. وأوضحت املصادر أن صرف 
املكافآت خالل فترة قصيرة من انتهاء العمل في 
الكنترول يعتبر سابقة ألول مرة حتصل، مشيدة 
في الوقت نفسه باإلحساس الكبير باملسؤولية التي 
تعيها القي���ادات التربوية نظير اجلهود الكبيرة 
التي يقوم بها العاملون في الكنترول وفي مقدمته 

الوزير العيسى والوكيل األثري.

فرج ناصر

أكد مصدر مس���ؤول انه سيتم تشكيل جلنة 
اش���رافية رباعية، وذلك ملتابعة االش���راف على 
مشروع مبنى مطار الكويت اجلديد، حيث سيتم 
العمل في تنفيذه قريبا بواس���طة شركة ليماك 
التركية. وأضاف قائال: ان اللجنة املش���كلة من 
اجلهات االرب���ع وهي: وزارة األش���غال ووزارة 
الفائزة  املدني والش���ركة  املواصالت والطيران 
ليماك، ستشرف على املشروع منذ بدايته وحتى 

نهايته، وس���تقيم وحتصر جميع األعمال املراد 
تنفيذها، وكذلك تسهيل املخاطبات بني الوزارات 
األخرى ذات العالقة باملشروع. وكما اكد املصدر 
قائ���ال: ان عمل اللجنة س���يكون مرتبطا بفترة 
عقد املش���روع حتى االنتهاء من املشروع كليا. 
وفي نفس الس���ياق، كش���ف مصدر مسؤول ان 
الوزارة ستقوم قريبا بتوقيع اتفاقية االشراف 
على املطار مع املكتب االستشاري العاملي، حيث 
تتم اآلن دراس���ة االتفاقية في الوزارة من حيث 

أقل األسعار.

عواصم - وكاالت: متكنت فصائل املعارضة 
السورية أمس من فك احلصار الذي كان يفرضه 
تنظيم داعش على معقلها في مدينة مارع. وسيطر 
اجليش احلر عل����ى قريتي كفركلبني وكلجبرين 
ليفتح بذلك الطريق بني مارع واعزاز على احلدود 
التركية، بعد هجوم مضاد شنه على التنظيم الذي 
س����حب معظم عناصره من هناك ودفعها باجتاه 

منبج ملواجهة تقدم امليليشيات الكردية. في غضون 
ذل����ك، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرمي 
أمس إن ثالثة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 30 
آخرين في هجوم بسيارة ملغومة شنه مقاتلون 
أكراد على مركز للشرطة في بلدة مديات التابعة 
إلقليم ماردين املتاخم للحدود السورية بجنوب 

شرق البالد.

عواصم - وكاالت: حسمت هيالري كلينتون 
معركتها داخل احلزب الدميوقراطي وكرست نفسها 
كأول سيدة تفوز بترشيح أحد احلزبني الرئيسيني 
في السباق نحو البيت األبيض. وبات ميكنها أن 
تتفرغ اآلن للمعركة احلاسمة في وجه خصمها 
اجلمهوري »العنص����ري« دونالد ترامب، الذي 
خصصت جزءا كبيرا من خطاب الفوز لتحديه، 
مؤكدة انه »غير مؤهل نفس����يا لقيادة أميركا«. 
وقد أظهرت أحدث استطالعات الرأي تقدمها عليه 

بفارق 10 نقاط على األقل. وكانت السيدة األولى 
السابقة أعلنت فوزها على خصمها بيرني ساندرز، 
متجاوزة بفارق كبير أغلبية املندوبني املطلوبة 
لنيلها بطاقة احلزب الدميوقراطي، بعدما فازت في  
3 واليات جديدة هي نيوجيرسي ونيومكسيكو 
وداكوتا اجلنوبية في الثالثاء الكبير أمس األول. 
ووصفت انتصارها ب� »التاريخي« الذي حتققه 
املرأة ومنعطف للواليات املتحدة، قبل ان يتصل 

بها الرئيس باراك أوباما مهنئا.
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30والحجاب نقطة تحول في مشوارها الفني!    

اخلالد يرفض اعتماد زيادة مخالفات 
وخدمات »الداخلية« بقرار وزاري

أمير زكي

أبلغ مصدر امني مطلع »األنباء« ان نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد 
رف����ض اعتماد زيادة في الرس����وم املقدمة من قبل 
الوزارة مقابل خدماتها، مشيرا إلى أن الرفض جاء 
عقب تقرير أعدته الش����ؤون القانونية في الوزارة 
تضمن عدم جواز اعتم����اد أي زيادة بقرار وزاري. 

وكانت قيادات امنية قد أكدت في تصريحات صحافية 
اعتماد دراسات بزيادة الرسوم بواسطة قرار وزاري 
أس����وة مبا حدث في رفع رس����وم البطاقة املدنية. 
وقال املصدر إن الش����يخ محم����د اخلالد انتهى الى 
إحالة مقترحات بزيادة رس����وم غرامات ومخالفات 
الى اللجنة املختصة مبجل����س الوزراء التي ترفع 
تقريرها للمجلس والذي بدوره يحيل املوضوع إلى 

السلطة التشريعية.
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أحمد موسى

أصدر البن���ك املركزي أمس 
األربعاء، سندات بقيمة 100 مليون 
دينار وبفائدة بلغت 1.25%، فيما 
تستحق تلك السندات في يونيو 
2017. ومتت تغطية الس���ندات 
بأكثر من 4 مرات، مما يعني ان 
ارتفاعا كبيرا في شهية البنوك 
جتاه هذه السندات. ومنذ بداية 
املالي احلالي 2017-2016  العام 
الذي يبدأ في ابريل ارتفع حجم 
إصدارات السندات طويلة االجل 
إلى نح���و 900 ملي���ون دينار، 
ومبتوسط فائدة 1.5%، فيما تبلغ 
آجال تلك السندات عاما وعامني 
و3 و5 أعوام مع وجود طلب كبير 
من البنوك احمللية لتغطية هذه 

السندات.

»املركزي« يطرح 
سندات بـ 100 

مليون دينار

)هاني الشمري( جانب من جلسة مجلس األمة أمس   

 سامح عبدالحفيظ 
 سلطان العبدان - بدر السهيل

الدولة لشؤون  قال وزير 
مجلس الوزراء الشيخ محمد 
العب����داهلل ان مجلس اخلدمة 
ق����رر ع����دم اعتماد  املدني����ة 
الشهادات الدراسية للموظفني 
دون اذن رسمي من جهة عملهم 
وذلك بناء على طلب من وزير 
التربية ووزير التعليم العالي. 
واضاف العبداهلل في مداخلة 
له في جلسة مجلس االمة امس 
ان قرار ديوان اخلدمة املدنية 
والذي صادقت عليه احلكومة 
إنه����اء ظاهرة  سيس����هم في 
حصول املوظفني على شهادات 
دراسية من خارج الكويت دون 
تفرغ او اجازة دراسية من جهة 
عملهم الى جانب صدور تلك 
الشهادات من بعض اجلامعات 
غير املعترف بها. واعرب عن 
تطلعه لتعاون مجلس األمة 
مع احلكومة القرار التشريعات 
املناس����بة التي حتّد من تلك 
الظاهرة »غير النظامية والتي 

تس����بب اختالفات في مراكز 
العمل«، مؤكدا استعداد  جهة 
احلكومة إلفادة مجلس األمة 
حول اي بيانات او معلومات 
يطلبها بهذا الشأن. من جهته، 
قال وزير العدل ووزير االوقاف 
والشؤون االسالمية يعقوب 
الصانع في رد على سؤال في 
اجللسة حول ما اذا مت عرض 
الوسطية على  مؤلفات مركز 

جلن����ة الكتب واملطبوعات ان 
مركز الوسطية السابق »لم يكن 
له كيان قانوني سليم«، واضاف 
الصان����ع ان جلن����ة التحقيق 
انتهت الى ان بعض الكتب التي 
كانت توزع »حتتوي على دعوة 
للثورات واخلروج على احلاكم 
والكثير من الفكر املتطرف الذي 
يبعد عن الفكر الوسطي الذي 
تنشده دولة الكويت والعالم 

إلغاء  االس����المي« حي����ث مت 
املرك����ز. وامس وافق املجلس 
على قانون نظام قوة الشرطة 
الرتب واالجازات، كما  بشأن 
اعاد قانون تنظيم السجون الى 
الداخلية والدفاع ملزيد  جلنة 
الدراس����ة كما وافق على  من 
قانون املناقصات في مداولته 

األولى.


