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عروضنا 
في الشهر الفضيل

ال�شروط
 Hisense يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه في جريدة »األنباء« ملدة سنة بقيمة 25 د.ك على هدية فورية عبارة عن هاتف نقال ماركة •

موديل U292 وجهاز تابلت ماركة AIKO 7.8 Inch، وذلك اعتباراً من 2016/06/05 حتى 2016/07/04.
ال يحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب واليحق له استبدال قيمة الهدية نقداً.  •

ال يحق للمشترك االشتراك أكثر من مرة )اشتراك واحد فقط(.  •
يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام   •>

أو اخلاص والعاملني في جريدة »األنباء« االشتراك في هذا العرض.

ا�صـــرتك واح�صل فوراً

على موبايل وتابلت

التفاصيل في ملحق 
كأس أمم أوروبا 2016 

صفحة )10(

مع

مصادر عسكرية توقعت مباشرة مهامهم اجلديدة األسبوع املقبل

اعتماد التشكيل اجلديد لقيادات اجليش

صفحةفلس 10048 6 من رمضان 1437 املوافق 11 يونيو 2016السبت
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مع »األنباء« ملحق خاص
بكأس أمم أوروبا 2016

عيون أوروبا
.. تراقب ويلز 
وسلوڤاكيا 
وألبانيا 
في الظهور 
األول 

 »األسود الثالثة« في مواجهة
»الدب الروسي«

»املواصالت«: األعمال املمتازة 
في حسابات 5732 موظفاً نهاية اجلاري

»القوى العاملة«: آليات إللغاء إذن العمل للعمالة الوطنية
بشرى شعبان

حددت الهيئة العامة للقوى 
العاملة في تعميم آليات إلغاء إذن 
العمل للعمالة الوطنية العاملة 
في القطاع اخلاص سواء على 
الباب الثالث أو الباب اخلامس، 
وأهاب����ت بأصحاب األعمال الى 
املبادرة إللغاء إذن العمل للمواطن 
املسجل على ملف شركاتهم في 
حال إنهاء العقد مع املؤسسة لكي 
ال تتعرض اجلهة املسجل عليه 
الى املخالفة والعامل للمساءلة 
ان  الهيئة  القانونية. وبين����ت 
إذن  اإلجراءات املطلوبة إللغاء 
العمل للمواطن هي تعبئة منوذج 
اإللغ����اء املعتمد من الهيئة وان 

يت����م توقيعه من قبل املفوض 
بالتوقيع واس���تخراج شهادة 
من املؤسسة العامة للتأمينات 
توضح نهاية اخلدمة، باالضافة 

ال���ى اعتماد توقي���ع وصورة 
البطاق���ة املدني���ة من صاحب 
العمل والعامل ويقدم في إدارة 

العمالة الوطنية.

فرج ناصر

اعتمد وكي���ل وزارة املواصالت حميد القطان 
كشوفات األعمال املمتازة ملوظفي الوزارة والبالغ 
عددهم 5732 موظفا وموظفة وهم املس���تحقون 
لهذه األعمال حس���ب ش���روط الوزارة وديوان 
اخلدمة املدنية، وسيتم منح هذه املكافآت نهاية 
 الش���هر اجلاري. وأكد القطان في تصريح خاص

ل� »األنباء« ان مكافآت األعمال املمتازة ستش���مل 

ش���رائح كثيرة من موظفي الوزارة وهم الوكالء 
املساعدون واملديرون واملراقبون ورؤساء األقسام 
الُشعب والوظائف املساعدة واملعاونة  ورؤساء 
والعقد الثاني وعقود املرتب املقطوع والوظائف 
املؤقتة وكذلك الدرجات من الدرجة األولى حتى 
الثامنة. وأض���اف ان وزارة املالية رصدت لهذه 
املكافآت امليزانية احملددة والكافية التي تغطي نسبة 
املستحقني لهذه األعمال، موضحا ان املكافآت تختلف 

من موظف آلخر حسب الدرجة واملنصب.

عبدالهادي العجمي 

علمت »األنباء« أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ خالد اجلراح اعتمد التشكيل اجلديد لقيادات 

اجليش.
وكشفت مصادر عسكرية مطلعة في تصريحات خاصة 

ل� »األنباء« عن أن التشكيل جاء على النحو التالي:
اللواء الركن الفي العازمي رئيس����ا لهيئة التس����ليح 

والتجهيز.
اللواء الركن أحمد عبدالوهاب العميري معاونا لرئيس 

األركان لهيئة العمليات واخلطط.
اللواء الركن عبدالرحمن عيد الهدهود معاونا لرئيس 

األركان لهيئة االستخبارات واألمن.
اللواء الركن إبراهيم العميري معاونا لرئيس األركان 

لهيئة اخلدمة الوطنية.
اللواء الركن أنور جاسم املزيدي رئيسا لهيئة التعليم 

العسكري. 
اللواء الركن الشيخ خالد الصالح الصباح آمرا للقوة 

البرية.
اللواء الركن بدر العوض����ي آمرا لكلية علي الصباح 

العسكرية.
اللواء الركن طيار عبداهلل يعقوب الفودري آمرا للقوة 

اجلوية.
اللواء الركن بحري خال����د احمد الكندري آمرا للقوة 

البحرية.
اللواء الركن محمد اخلضر للتفتيش العسكري.

العميد الركن خالد مضحي الش����مري معاونا لرئيس 
األركان لهيئة اإلدارة والقوة البشرية.

العميد الركن وليد الس����ردي معاونا لرئيس األركان 
لهيئة اإلمداد والتموين.

العميد الركن فهد عبدالرحم����ن الزيد كبير املرافقني 
»احلرس األميري«.

العمي����د الرك����ن فهاد العجم����ي آمرا لس����الح الدفاع 
اجلوي. 

والعقيد الركن حمد الصالح آمرا للحرس األميري.
وتوقعت املصادر مباشرة القيادات العسكرية مهامهم 

اجلديدة األسبوع املقبل.

 صالحيات إضافية للمكتب الصحي بواشنطن
عبدالكريم العبداهلل 

أعلن رئيس املكتب الصحي الكويتي في واشنطن 
د.علي عبدالكرمي العنزي عن نقلة نوعية يشهدها 
املكتب خالل الفترة احلالية للتسهيل على املرضى 
الكويتيني الذين يتلقون العالج في الواليات املتحدة 
األميركية تش���مل إصالحات جذرية »قانونية - 
إدارية - فنية«.  وكش���ف د.العنزي في تصريح 

ل���� »األنباء« عن موافقة م���ن قبل وزارة الصحة 
إلنش���اء »تطبيق« على »اآليفون« و»األندرويد« 
يسهل على املرضى وميكنهم من الدخول واالطالع 
على بياناتهم وملفاتهم املوجودة في املستشفيات 
واملكتب الصحي ومعرفة مواعيدهم وعالجهم. وأكد 
على وجود توجه وموافقة مبدئية من قبل وزارة 

الصحة ملنح صالحيات إضافية للمكتب.
التفاصيل ص 4 ٭

األمير ومتيم بن حمد بحثا آخر املستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مستقبال أمير قطر صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد
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 نقل 110 موظفني من »الوفرة« 
إلى »نفط الكويت«

أوباما يدعم هيالري رسميًا ويحضر معها 
في ويسكونسن األربعاء املقبل

 النفط يتماسك فوق 50 دوالراً

 اإلفطار الرمضاني مشروع لـ3 رابحني 
»املتبرع« و»املطعم« و»احملتاجني«

أحمد مغربي

كشف مصدر نفطي مسؤول ل� »األنباء« عن ان شركة 
نفط الكويت اس����تقبلت 110 موظف����ني من عمليات الوفرة 
املش����تركة التابعة لش����ركة نفط اخلليج من فئة حديثي 
التخرج والذي����ن مت تعيينهم قبل عامني. وقال املصدر ان 
عملية انتقال املوظفني اجلدد تأتي في ظل استمرار اغالق 
عمليات الوفرة واخلفجي، مشيرا إلى ان »نفط الكويت« تقوم 
حاليا باالنتهاء من عمليات الفحوصات وإجراءات التعيني. 
ونفى املصدر وجود أي انتقاالت ألصحاب اخلبرة العاملني 
في الوفرة او اخلفجي الى شركة نفط الكويت حاليا. يذكر 

أن هناك نحو 700 موظف يعملون في عمليات الوفرة. 

واشنطن - وكاالت: بعد جناحها في تأمني ترشيح 
احلزب الدميوقراط���ي لها، أعلن الرئي���س األميركي 
باراك أوباما تأييده ترشيح هيالرى كلينتون خلوض 

االنتخابات الرئاسية األميركية. 
وقال أوباما في مقطع ڤيديو على موقع حملتها على 
اإلنترنت »هيالري كلينتون قد تكون أكثر ش���خص 

مؤهل للقيام مبهام منصب الرئاسة«. 
وأضاف »أريد من كل الذين س���اندوني منذ بداية 
هذه الرحلة الرائعة، أن يكونوا أول من يعلم أنني مع 
هيالري، إنني مفعم باملش���اعر اجلياشة، وال ميكنني 
االنتظار حتى أشارك بحملة لدعم ترشيح هيالري«.

 وذكرت حملة املرش���حة الدميوقراطية أن أوباما 
سيحضر معها أحد األنشطة بوالية ويسكونسن يوم 

األربعاء املقبل.

الرئيس االميركي باراك اوباما متحدثا في مقطع الڤيديو الذي يدعم 
فيه هيالري كلينتون للرئاسة           )رويترز(

21اقتصاد

التفاصيل ص23 ٭

حسم مخالفات »اجلامعة« و»التطبيقي« قريباً
رشيد الفعم

أكد رئيس اللجن���ة التعليمية البرملانية 
النائب د.عودة الرويعي  االنتهاء من قضية 
مخالفات البعث���ات والتعيينات في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة 

الكويت قبل فض دور االنعقاد احلالي.
وقال الرويعي في تصريح خاص ل�»األنباء« 
إن اللجنة التعليمية بصفتها جلنة حتقيق 
ستستكمل عملها خالل األيام املقبلة إلنهاء 

تقريرها اخلاص بالتكليف الصادر من املجلس 
للتحقيق في مخالفات البعثات والتعيينات 
ف���ي كل من جامعة الكوي���ت و»التطبيقي« 
وأزمة اجلدول الدراسي املتكررة في الفصل 

الصيفي.
وشدد الرويعي على أن اللجنة ستسعى 
بكل جهد ملناقش���ة تقريرها حول القضايا 
املطروحة قبل فض دور االنعقاد لتتاح للجهات 
املسؤولة مراجعة ما ورد بالتقرير ومعاجلة 

اخللل خالل فترة الصيف.


