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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

اعترافات عشماوي توسّع التحقيقات مع اخللية اإلخوانية
وفد أمني  مصري يصل للبالد خالل ساعات ويحمل ملفاً خلاليا نائمة لتنظيم اإلخوان املسلمني 

 »التجارة« ُتلزم جتار املعادن 
الثمينة بإعالن أسعار مصنعية 

19املشغوالت

بدر ناصر اخلرافي

 بدر اخلرافي: نتائج مالية قياسية 
لـ »زين السعودية« في النصف األول 

21بأرباح 260 مليون ريال 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال فيديريكا موغيريني 

األمير بحث معها سبل التعاون الثنائي املثمر بني الكويت واالحتاد األوروبي

موغيريني: نقدر قيادة وحكمة صاحب السمو 
في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها املنطقة

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصــر بيان صباح أمس 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزير 
اخلارجية الشــيخ صباح اخلالد واملمثل 
األعلى للشــؤون اخلارجية والسياســة 
األمنية في االحتاد األوروبي ونائب رئيس 
املفوضية األوروبية فيديريكا موغيريني، 
وذلك مبناســبة زيارتها للبالد. وأعربت 
موغيريني عن تقديرهــا لقيادة وحكمة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
في ظل الظروف الصعبة التي تعيشــها 
املنطقة، مبدية إدراكها لقلق سموه جتاه 

تلك األوضاع.
وأوضحــت موغيريني فــي تصريح 
صحافي على هامش لقائها صاحب السمو 

»اننا نقدر وندعم املوقف واجلهود التي 
تبذلهــا الكويت لدعــوة اجلميع النتهاج 
سياســة التهدئة وتخفيف التوتر وفتح 
املجال للتعاون في املنطقة وهو ما يدعمه 

االحتاد األوروبي بكل السبل املمكنة«.
وعن زيارتها للكويت وهي الثالثة لها 
قالت »فخورة جدا بأننا افتتحنا مقر بعثة 

االحتاد األوروبي في الكويت«.
وتوجهت بالشكر إلى صاحب السمو 
على حسن الضيافة والتعاون واالستقبال 
قائلة »لقد استقبلني صاحب السمو حيث 
مت تناول سبل التعاون الثنائي املثمر بني 
الكويت واالحتاد األوروبي واألوضاع في 

املنطقة«.

ملشاهدة الڤيديو

»املالية«: 2.6% منو الناجت احمللي اإلجمالي

اجلاراهلل: خطأ مذيعة »العربية« جسيم وعليها االعتذار
 »اإلعالم«: نرفض إقحامنا بقضايا ال دخل لنا فيها ما هكذا تكافأ الكويت على جهودها لتحقيق الوحدة في املوقف اخلليجي 

مصطفى صالح

كشفت وزارة املالية أن الناجت احمللي اإلجمالي 
للكويــت باألســعار الثابتة منا بنســبة 6.٢% 
خالل الربع األول من ٢٠١٩، ليبلغ نحو ١٠.٠٤ 
مليارات دينار، مقابل ٩.7٩ مليارات دينار بالربع 
األول من ٢٠١8. وأشارت »املالية« في تقريرها 
االقتصــادي لشــهر يونيــو ٢٠١٩، إلى أن منو 
الناجت احمللي يرجع إلى استقرار أسعار النفط، 

وهو املؤشر الرئيسي للناجت احمللي اإلجمالي، 
بشــكل نســبي خالل الربع األول. وذكرت أن 
قطــاع املطاعم والفنــادق كان أعلى القطاعات 
مســاهمة في الناجت احمللي اإلجمالي بنســبة 
١3.٢%، فيما غابــت القطاعات املرتبطة برؤية 
الكويت ٢٠35، عن القطاعات األكثر مســاهمة 
في الناجت احمللي. وأظهرت أن القطاع النفطي 
منــا ١.3% في الربع األول، في حني منا القطاع 

غير النفطي بنسبة ٤.١%.

دارين العلي - سلطان العبدان

موجة من االستنكار الرسمي  
والرفــض الشــعبي القاطع ملا 
بدر من مذيعة في قناة العربية 
اإلخباريــة من إســاءة وتعمد 
 إقحــام الكويــت فــي قضيــة
ال متت لهــا بصلة، وأكد نائب 
وزير اخلارجية خالد اجلاراهلل 
أن اخلطأ الذي ارتكبته مذيعة 
قناة العربية كان خطأ جسيما 
يستدعي ويستوجب من قناة 
العربيــة املبادرة واملســارعة 
 في تقــدمي اعتــذار لتصحيح

ما بدر منهم باعتبار ان الكويت 
عملت وستواصل عملها لرأب 
الصدع اخلليجي، الفتا الى ان 
هذا اخلطأ اجلسيم ال ينسجم 
وال يتفــق علــى اإلطــالق مع 
مصداقيــة وموضوعيــة قناة 
العربية وبالتالي ما حدث هو 
خدش لهذه املصداقية واملهنية 

لقناة كبيرة.

وقال في تصريح على هامش 
حضوره االســتقبال مبناسبة 
العيد الوطني الفرنسي ان وزارة 
اإلعالم قد اصدرت بيانا حددت 
فيه موقف الكويت مما جاء من 
إساءة من مذيعة قناة العربية 
والذي اساء للكويت، الفتا الى 
ان وزارة اإلعــالم قد تواصلت 

مع مكتب العربية بالكويت.
وتابع: ما هكذا تكافأ الكويت 

على جهودها لتحقيق الوحدة 
في املوقف اخلليجي والتماسك 
بني ابنائها، الفتا الى ان الكويت 
تبذل جهودا متواصلة وتدعو 
دائما وباســتمرار إليقاف هذه 
احلمالت اإلعالمية التي تسيء 

ومتس العالقات األخوية.
بدورهم، اعتبر نواب مجلس 
األمة ان هــذا التصرف جتاوز 
مرفوض ومحاولة بائسة إلقحام 
الكويت باخلالف اخلليجي رغم 
وقوفها على احلياد. وقال رئيس 
اللجنــة اخلارجيــة البرملانية 
النائــب د.عبدالكرمي الكندري 
ان إقحام قناة العربية للكويت 
بشكل وقح مبوضوع ال ميت لنا 
بأي صلة هو جتاوز مرفوض. 
مــن جانبه، بــني النائب خالد 
العتيبــي ان مــا فعلتــه قناة 
العربية بإقحام الكويت بقضية 
ليس لها شــأن بها هو مبنزلة 
جتــاوز فــي األخــالق املهنية 
اإلعالميــة. مــن جهته، أشــار 

النائــب عبدالوهــاب البابطني 
الى ان هذه ليست إساءة فقط 
بل وقاحة. بدوره، قال رئيس 
اللجنة املالية البرملانية النائب 
صالح خورشــيد ان ما فعلته 
إحدى القنوات اإلخبارية بحق 
الكويت والكويتيني غير مبرر 
ومرفــوض جملــة وتفصيال. 
وقــال النائب فراج العربيد ان 
مذيعة قناة العربية تعزز نهج 
االنفالت الالتربوي. من جهته، 
قال النائب رياض العدساني: 
 اليوم »امس« ألغيت مداخلتي 
بنشــرة أخبار قنــاة العربية، 
وذلــك بســبب املســاس الذي 
وقع على بلــدي الغالي. وفي 
هذا السياق، قال النائب فيصل 
الكندري ان خروج املذيعة في 
قناة العربية عن العرف اإلعالمي 
واحلديث عن الدولة الشقيقة 
ومن ثم الكويت بأسلوب مستفز 
ووقح يلزم قناة العربية اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة بحقها. وطالب 

النائب طالل اجلــالل اجلهات 
الرســمية باتخــاذ اإلجراءات 
الالزمــة. وفي الســياق ذاته، 
قال النائــب د.حمود اخلضير 
ان إقحــام الكويت والكويتيني 
في موضوع سخيف ال مبرر له.

وأكد النائب د.عادل الدمخي 
أن إساءة قناة العربية للشعب 
الكويتــي لــن تثنــي الكويت 
عن املضي فــي طريق توحيد 
اخلليــج، فيما أكد النائب عمر 
الطبطبائي رفضه للتطاول من 

قبل »العربية«. 
من جهتهــا، أعربت وزارة 
اإلعــالم عــن رفضهــا إلقحام 
الكويت بقضايا إعالمية ال دخل 
لها فيها، مشيرة إلى أن ما قامت 
به مذيعة قناة »العربية« يحمل 
إساءة بالغة غير مقبولة جتاه 
الكويت وشعبها. وأكدت الوزارة 
أنها قد قامت  باتخاذ إجراءاتها 

الداخلية املعتادة.

خالل الربع األول.. و1.3% منو القطاع النفطي و4.1% لغير النفطي

استنكار ورفض رسمي وشعبي إلساءة مذيعة »العربية« للكويت
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2700 عملية نصب بحجوزات التذاكر اإللكترونية
باهي أحمد

أكــد املراقب فــي إدارة الطيران املدني رائــد الطاهر أن عدد 
شكاوى النصب حلجوزات التذاكر اإللكترونية بلغ ٢7٠٠ شكوى 
حتى اآلن ومنذ بداية العام، مشيرا الى أن عدد الشكاوى التي 
استقبلتها اإلدارة خالل ٢٠١8 بلغ ٤7٠٠ شكوى. وأضاف الطاهر 
في تصريح خاص لـ »األنباء« أن العمالء الذين تعرضوا لعمليات 
نصــب في احلجوزات اإللكترونية عليهم ان يتجهوا إلى إدارة 
النقل اجلوي »قســم ســوق النقل اجلوي« شــعبة الشــكاوى 
لتقدمي شــكوى رســمية بتعرضهم للنصب، مبينــا أن اإلدارة 
قامت بافتتاح فرع جديد في صالة »القادمون« مبطار الكويت 
الدولي، وعلى املســافر الذي تعرض للنصــب تقدمي ما يثبت 
ذلك من خالل تقدمي تذكرة السفر التي قام بحجزها إضافة إلى 

إيصال الدفع وصورة للجوازات.

الطاهر لـ »األنباء«: على املتضررين تقدمي شكاوى في »الطيران املدني«

رائد الطاهر

خالد اجلاراهلل

مصادر لـ »األنباء«: صرف األعمال املمتازة 
ملوظفي »العدل« أول أغسطس

»الصحة« تبدأ تطبيق الئحة العالج باخلارج اجلديدة 
وتغلق مكتب أملانيا الصحي خالل أشهر

قبول 17505 طالب وطالبات في »التطبيقي« 
وجلنة عليا إلدارة شؤون املعاهد األهلية

أسامة أبوالسعود

كشفت مصادر خاصة من وزارة العدل عن 
إعداد القوائم اخلاصــة متهيدا لصرف األعمال 
املمتازة بداية شــهر أغســطس املقبــل. وقالت 
املصــادر لـــ »األنبــاء« ان عملية رصد أســماء 
املستحقني لألعمال املمتازة ما زالت قائمة، حيث 
يتم االلتزام بالقرارات الوزارية اخلاصة مبنح 

مكافأة األعمال املمتازة، وأيضا قرارات مجلس 
وديوان اخلدمة املدنية، ومنها أال يكون املوظف 
قــد حصل على اكثر من ٢5 يوما »طبية«، وأن 
يكون باشر عمله بشكل منتظم ملدة ١8٠ يوما على 
األقل. وأكدت املصادر ان االنتهاء من إعداد جميع 
الكشوف اخلاصة وفق تلك املعايير سيتم خالل 
األسبوع األخير من شهر يوليو اجلاري متهيدا 

لصرف األعمال املمتازة اول أغسطس املقبل.

عبدالكرمي العبداهلل

بدأت وزارة الصحة بتطبيق الئحة العالج 
باخلــارج اجلديــدة التــي اعتمدهــا الوزيــر 
الشيخ د.باسل الصباح، ومت تشكيل اللجان 
الطبية التخصصية في املستشفيات العامة 
والتخصصية واملراكز التخصصية. من جانب 
آخر، ســتغلق وزارة الصحة املكتب الصحي 

الكويتي في أملانيا خالل أشهر، وذلك بعد إنهاء 
عــالج وإجراءات جميــع املرضى املوجودين 
هناك. واجلدير بالذكر أن وزير الصحة أصدر 
قرارات بعودة جميع املالحق الصحية في املكتب 
الصحــي بأملانيا، وكلــف د.خالد العبدالغني 
اعتبارا من األول من أغسطس باإلشراف على 
إجــراءات املرضى الكويتيــني املوجودين في 

أملانيا.

أعلــن مدير عــام الهيئة العامــة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.علي املضف ان مجلس 
اإلدارة حــدد ١75٠5 مقاعــد في خطة القبول 
للعام الدراســي ٢٠٢٠/٢٠١٩، مشــيرا الى ان 
»التطبيقــي« ملتزمة بقبــول جميع الطالب 
والطالبات مستوفي الشروط. وذكر املضف 
ان مجلس اإلدارة اعتمد إنشاء اللجنة العليا 
إلدارة شؤون املعاهد األهلية، الفتا الى ان هذه 
اللجنة ستقنن عمل املعاهد مما يتيح إمكانية 

العمل على ضبط جودة الدورات املقدمة من 
خاللهــا من جهة، والعمل على متابعة عملها 
باســتمرار ضمانا لعدم طرحها برامج خارج 
إطــار تراخيصهــا من جهة أخــرى. وأضاف 
ان املجلــس اعتمد ترقيات عــدد من أعضاء 
هيئة التدريس بالكليات، ووافق على اعتماد 
تعيني د.أحمد احلنيان عميدا لكلية الدراسات 
التجارية ود.فريح العنزي عميدا لكلية التربية 

األساسية.

الوزارة ترصد أسماء املستحقني وفق القرارات الوزارية ومجلس وديوان اخلدمة املدنية 
بدوام 180 يوماً وأال يكون قد حصل على أكثر من 25 يوماً »طبية«

26-27رياضة

برعاية

 صفحتان يوميتان لبطولة أمم أفريقيا 
   من 21 يونيو  - 19 يوليو  )مصر 2019(

 PDF الصفحة 
استمع لألنباء  

ألول مرة في الكويت

السفيرة التركية: مستمرون في صفقة »اس 400«
وال خيار أمامنا إال الشراء من روسيا

محمد راتب

أكدت ســفيرة اجلمهوريــة التركية لدى البالد 
عايشــة كويتاك اســتمرار تركيا في شــراء صفقة 
»اس ٤٠٠« من روســيا، معلنة انه خيار البد منه، 
وتســلمنا بالفعل اجلزء األول من صفقة األسلحة 
الروســية، نافية ان تكون تركيا تسلمت اي طلب 
بخصوص تســليم مطلوبني كويتيــني في تركيا. 
وأشارت كويتاك الى ان تركيا أرسلت إلى الواليات 
املتحدة جميع املستندات الضرورية اخلاصة بتسليم 
فتح اهلل غولن وجميع أعضاء املنظمة »اإلرهابية«، 
وحتى اآلن لم نحصل على أي منهم، وما زلنا نعمل 
على هذا األمر عن طريق وزارتي العدل واخلارجية 
التركيتــني واملخابرات، ولدينا أمــل في ان اميركا 
وغيرها من الدول األخرى التي هربوا إليها ستتعاون 

معنا في تسليمهم.

لم نتسلم أي طلب من الكويت بتسليم مطلوبني في تركيا

السفيرة عايشة كويتاك متحدثة 
خالل االحتفال        )ريليش كومار( 

»أسود التيرانغا« في النهائي 
األفريقي .. اصطادوا »نسور قرطاج« 

بـ »الڤار« والنيران الصديقة
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عبداهلل قنيص - محمد اجلالهمة

أعلــن مصــدر أمنــي رفيع 
املستوى أن وفدا أمنيا مصريا 
سيصل إلى البالد خالل الساعات 
املقبلــة علــى خلفيــة ضبــط 
الوافديــن الثمانيــة مــن ِقبــل 
جهــاز أمن الدولــة في الكويت 
خالل األيــام املاضية التهامهم 

الوفد األمني املصري ســيحمل 
معه ملفا لبعض اخلاليا النائمة 
داخل الكويت واملرتبطة بتنظيم 
اإلخــوان، مؤكــدا أن جهاز أمن 
الدولــة ســيقوم بعمل حتقيق 
ومراجعة مدى تورط األســماء 
التي يحملها الوفد األمني، مؤكدا 
أن كل شخص سيثبت ضلوعه 
في أي عمليــات إرهابية داخل 

اخلليــة ســُيحال إلــى القضاء 
الكويتي. وأشار املصدر إلى أن 
هناك وافدين مت استدعاؤهم على 
ذمة التحقيقات التي أجريت مع 
املوقوفني الـ 8 للتعرف على مدى 
تعاونهم، موضحا أن جميع أسر 
الوافدين املقرر تســليمهم إلى 
الوفد سيتم الطلب منهم مغادرة 
البالد ألنهم غير مرغوب فيهم.

مصر أو املشاركة والدعم لتنظيم 
اإلخوان، سيتم ضبطه وإحالته 
إلــى التحقيق ومن ثم ترحيله 
إلــى مصر. ولفــت املصدر إلى 
أن التحقيقات ستكشــف أيضا 
هوية املواطنني الكويتيني الذين 
دعموا أعضاء اخللية املصرية 
بأي صورة كانت، مؤكدا أن كل 
مواطــن يثبت دعمــه ألعضاء 

باالشــتراك فــي متويــل ودعم 
عمليات إرهابية في مصر. وأشار 
املصدر إلى أن الكشف عن اخللية 
اإلخوانية في الكويت جاء على 
هامش التحقيقات التي أجرتها 
الســلطات املصريــة والليبية 
مع اإلرهابي هشــام عشــماوي 
الذي مت تسليمه ملصر مؤخرا. 
ولفت املصــدر األمنــي إلى ان 

 »أمن الدولة« يحقق في تورط مصريني ومواطنني في عمليات إرهابية داخل مصر أو تقدمي الدعم لـ »التنظيم«
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