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    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

األمير: تطبيق مبادرة »طريق مكة« أسهم في تذليل كل العقبات أمام احلجاج
هنأ صاحب الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمد خادم احلرمني الشــريفني امللك سلمان 
بــن عبدالعزيــز على »النجــاح الكبيــر الذي 
 حتقق ملوســم حج هذا العام«. وأشــاد سموه 
بـ »الرعاية الكرمية التي أوالها خادم احلرمني 
الشــريفني وحكومته الرشــيدة ممثلــة بكافة 
الــوزارات والقطاعات واجلهــات املعنية التي 
ســخرت واســتنفرت كافة جهودها لتذليل أي 
عقبــات وتوفير كل مــا يلزم حلجاج بيت اهلل 
احلرام على مدار الســاعة بكل تفان وإخالص 
مشهود، الســيما تطبيق مبادرة »طريق مكة« 
حلج هذا العام«. ونوه سموه مبا يشهده احلرم 
املكي الشــريف من أعمال إنشائية على نطاق 
شامل، وذلك في إطار خطة التطوير والتوسعة. 
وجدد ســموه الثناء على ما مت اســتحداثه من 
خدمــات مميزة بــكل املرافق واملشــاعر والتي 
تسهم بصورة فاعلة في التيسير على احلجاج 

ألداء مناسك احلج.
هذا، وتوجهت جموع حجاج بيت اهلل احلرام 
أمــس في ثاني أيام عيد األضحى املبارك وأول 
أيام التشريق، إلى منشأة اجلمرات مبشعر منى 
لرمي اجلمرات الثالث، وأمضى ضيوف الرحمن 
أول أيــام التشــريق في منى، علــى أن يغادره 
احلجاج املتعجلون بعد زوال اليوم. والواجب 
على احلاج املتعجل في هذا اليوم رمي اجلمرات 

الثالث ويكبر مع كل حصاة.

صاحب السمو هنّأ خادم احلرمني بـ »النجاح الكبير ملوسم احلج« وأشاد مبا شهده احلرم املكي الشريف من خطة التطوير والتوسعة الشاملة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

ال إسقاط للمديونيات إال مبوافقة مجلس الوزراء
مرمي بندق 

أكــدت مصــادر حكومية 
رفيعة في تصريحات خاصة 
لـ »األنباء« أن مجلس الوزراء 
يشدد على ضرورة حتصيل 
املديونيات احلكومية املستحقة 
نظير تقدمي اخلدمات احلكومية 
بكل الطرق واألدوات القانونية 

املتاحة.
وقالــت املصــادر إن هذه 
عامــة  أمــوال  املديونيــات 
مستحقة السداد دون أي تهاون 

أو تقاعس أو تنازل. 
وأوضحت املصادر: ال ميلك 

أي مسؤول إسقاط املديونيات 
- التي تزيد على 5 آالف دينار 
- املســتحقة أو حتى اإلعفاء 

من جزء منها.
ونفــت املصــادر وجــود 
أي توجــه لدراســة إســقاط 
بعض املديونيات »ال إسقاط 
للمديونيــات احلكومية دون 

الرجوع ملجلس الوزراء«. 
وكشــفت املصــادر عــن 
أن املجلــس وافــق على عدة 
إجــراءات لزيــادة حتصيــل 
هــذه املديونيات ومنع تراكم 
املزيد منها. وذكرت أن من اهم 
اإلجراءات حتقيق الربط اآللي 

بني الوزارات لتطبيق اشتراط 
حتصيل املبالغ املستحقة قبل 
املوافقــة علــى تقــدمي خدمة 
جديدة، واكتمال التنسيق بني 
هذه اجلهــات والهيئة العامة 
للمعلومــات املدنيــة لتوفير 
البيانات اخلاصة مبن عليهم 
مديونيات، وتقدمي التسهيالت 

املتعددة في أدوات السداد.
وأكدت املصادر أن اعتماد 
نظام الدفع املسبق قبل املضي 
في إجــراءات تقدمي اخلدمات 
ســاهم كثيرا في عــدم تراكم 
املزيد من املديونيات املستحقة 
للحكومة. وأشارت املصادر إلى 

أن املجلس ألزم الوزارات تقدمي 
تقرير مرتني سنويا يتضمن 
جهودها في عمليات التحصيل 
مع إرفاق بيانات إحصائية عن 
املبالغ احملصلة، واملبالغ التي 

مازالت مستحقة.
وردا علــى ســؤال حــول 
إعفاء موظفــي احلكومة عند 
التقاعــد أو إعفاء الورثة عند 
وفــاة املوظف من املديونيات 
املســتحقة األقل مــن 5 آالف 
دينار، أجابــت املصادر: يتم 
تنظيــم ذلــك وفق القــرارات 
الصادرة من مجلس الوزراء 
والتعاميم الصادرة من وزارة 

املالية، والتي تتضمن الشروط 
والضوابط املطلوبة قبل تقدمي 
طلب اإلعفاء وبعد تقدمي الطلب 
يشــترط عرضه للدراسة من 
قبل إدارة الفتوي والتشريع 
ويشترط قبل اإلعفاء موافقة 

وزير املالية.
وجددت املصادر احلديث 
عــن جــواز إســقاط ديــون 
العسكريني من رجال اجليش 
والشرطة عند انتهاء خدمتهم 
- كجزء من تكرمي الدولة لهم 
- في حاالت معينة منصوص 
عليهــا فــي قــرارات منظمة 

ملجلس الوزراء.

القرار يتعلق باملستحقات احلكومية التي تتجاوز 5 آالف دينار مع جواز إسقاط ديون العسكريني من رجال اجليش والشرطة عند انتهاء خدمتهم بالضوابط املعمول بها

»نزاهة« : إحالة ملفات فساد لقياديني إلى النيابة بعد العيد
محمد اجلالهمة 

كشــف مصدر فــي الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد )نزاهة( 
عن أن الهيئة لديها عدد كبير 
من القضايا وملفات الفســاد 
التي تنوي إحالتها إلى النيابة 

في الفترة املقبلة بدءا من بعد 
انتهــاء عطلة عيــد األضحى 
املبــارك. وقــال املصــدر فــي 
تصريحات خاصة لـ »األنباء« 
إن الهيئة تعكــف حاليا على 
البحــث والتدقيق والتحقيق 
فــي محتويــات هــذه امللفات 

التي تتعلق بأسماء العديد من 
املسؤولني في وزارات الدولة 
املختلفة. وأكد املصدر أن عملية 
املراجعــة ســوف تنتهي بعد 
العيد للوقوف على األســماء 
التي ستتم إحالتها إلى النيابة 
العامة الستكمال التحقيقات في 

شبه الفساد التي تنطوي عليها 
هذه امللفات فــي أمور إدارية 
ومالية في عدد من الوزارات. 
وأوضح أن الهيئة تبذل كل 
اجلهود املمكنة ألجل االنتهاء 
من هذه امللفات التي حتتوي 
على عدد كبير من املستندات 

التي تثبت وقائع الفساد في 
عدد من املواقع، بينها مناصب 
قياديــة في هــذه الــوزارات، 
مشــيرا إلى أن إحالة امللفات 
إلــى النيابة العامــة لالطالع 
والتحقيــق فيما تتضمنه من 

قضايا ستكون بعد العيد.
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ظريف: أميركا حولت اخلليج إلى »علبة كبريت«
عواصــم - وكاالت: اتهــم وزيــر خارجية 
إيــران محمد جــواد ظريف الواليــات املتحدة 
بتحويل منطقة اخلليج إلى »علبة كبريت قابلة 
لالشتعال«. وقال ظريف في تصريحات خالل 
زيارته الدوحة أمس »اخلليج ضيق وكلما زاد 
وجود السفن األجنبية فيه أصبح أقل أمنا«. 

وذكرت وســائل إعالم إيرانية رســمية أن 
ظريــف، الذي وصل إلــى الدوحة أمس، التقى 
أمير قطر الشــيخ متيم بن حمد آل ثاني لنقل 

تلك الرسالة.
مــن جهــة أخرى، دعــا مستشــار بوريس 
جونسون رئيس الوزراء البريطاني طهران الى 
الكف عن زعزعة االستقرار. وذلك قبل استقبال 
جونسون مستشار األمن القومي األميركي جون 
بولتــون، الــذي يزور لندن إلجــراء محادثات 
يدعو فيها بريطانيا إلى تشــديد موقفها جتاه 
إيران. وقال مســؤول كبير باإلدارة األميركية 
إن بولتون ســيحاول إقنــاع البريطانيني بأن 
الضغط سيزيد على إيران إذا أعلنت لندن موت 
االتفاق النووي، لكــن ليس من املتوقع اتخاذ 

قرار بهذا الشأن قريبا.
إلــى ذلك، أظهــرت بيانات أمــس انخفاض 
صادرات أملانيا إلى إيران مبقدار النصف تقريبا 
في األشهر الستة األولى من ٢٠١٩، مبا يشير إلى 
أن الشركات تقلص روابط األعمال مع طهران 
لتفادي مشــكالت مع الواليات املتحدة بعد أن 
أعادت واشــنطن فرض عقوبــات عليها عقب 

انسحابها من االتفاق النووي. 

صادرات أملانيا إلى إيران تهبط حوالي 50% في النصف األول من 2019

مروحية أميركية تنقل معدات من سفينة الشحن أركتيك إلى حاملة الطائرات ابراهام لنكولن 
في بحر العرب              )ا.ف.ب(

ملشاهدة الڤيديو

الفاضل: 160% التزام الكويت باتفاق »أوپيك«

»الصحة«: 267 مقعدًا لـ »اإلجازات« 
والبعثات الدراسية وبرنامج االرتقاء بالتمريض

»التجارة« جالت 
على أسواق ومحالت 

الفحيحيل ملراقبة 
وضبط األسعار

املذكور: سنفتتح 
ديوانية »الرواد« للقاء 

املنتمني للعمل مع 
»اإلصالح« واالستفادة 

من خبراتهم

صيد وفير من الروبيان 
وامليد واألسعار 

إلى انخفاض

إحالة ٣9 موظفًا 
إلى التقاعد في هيئة 

»القوى العاملة«:جوالت تفتيشية مكثفة الزراعة
على املواقع واملنشآت الفترة املقبلة

كونــا: قــال وزير النفط د.خالد الفاضــل أمس ان التزام 
الكويــت بتطبيق اتفاق خفض اإلنتــاج بني الدول األعضاء 
مبنظمة الدول املصدرة للنفط )أوپيك( وصل الى نحو ١6٠% 
في يوليو املاضي. وأضاف الفاضل، في تصريح صحافي، أنه 
من الناحية الفنية املرتبطة حتديدا مبؤشــرات أداء أسواق 
النفط فإنه حتى اآلن وعلى الرغم من االنخفاض األخير في 
األسعار إال ان أسواق النفط ما زالت مدعومة بشكل أساسي 
بااللتــزام غير املســبوق في تطبيق اتفــاق خفض اإلنتاج 
بني دول »أوپيك«. وأوضح ان مؤشــرات أداء أسواق النفط 
العاملية ما زالت شــبه مســتقرة وان الطلب العاملي للنفط 
مقبول ومن املفترض ان يتعافى خالل األشهر املقبلة، على 
الرغم من االنخفاض الذي حدث مؤخرا ألســعار النفط وأن 
املبالغة في تقدير املخاوف االقتصادية العاملية تؤثر ســلبا 

على استقرار أسواق النفط.

بشرى شعبان

كشــف مصدر مطلع بالهيئة العامــة للقوى العاملة 
عن أن الهيئة خالل الفترة املقبلة ســتكثف من اجلوالت 
التفتيشــية على مواقع العمل املختلفة وضبط العمالة 
املخالفة الســيما فيمــا يتعلق بقرار حظــر العمل وقت 

الظهيرة الساري حتى نهاية الشهر اجلاري. 
وتابع املصدر أنه سيتم تكثيف اجلوالت التفتيشية 
على املنشــآت للتأكد من مــدى االلتــزام بقانون العمل 

والقرارات املنظمة لسوق العمل
علــى صعيد آخر، بــني املصدر أنه بإمــكان أصحاب 
األعمال استخراج شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية 
 مــن جميــع إدارات العمــل التابعــة للهيئــة فــي جميع 

احملافظات.

الطلب على النفط »مقبول«.. وسيتعافى في األشهر املقبلة

شملت »الدبلوم« و»البكالوريوس« و»املاجستير« و»الدكتوراه«

د.خالد الفاضل التفاصيل ص15

7.7 مليارات دينار 
مخصصات البنوك 

الكويتية في 10 
سنوات.. تعادل 

104% صافي 
 أرباحها البالغة

7.414 مليارات دينار 

امللك سلمان ومحمد بن زايد لتغليب احلوار والعقل ومصلحة اليمن
عواصم - وكاالت: استقبل 
خــادم احلرمــني الشــريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز 
في الديــوان امللكــي بقصر 
منى أمس، صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
العربيــة  اإلمــارات  بدولــة 
املتحدة. وقالت وكالة األنباء 
السعودية »واس« إنه »جرى 
خالل اللقاء استعراض مجمل 
األوضاع في املنطقة، وخاصة 
على الساحة اليمنية واجلهود 
املبذولة جتاهها«. من جهتها، 
نقلت وكالة األنباء اإلماراتية 
الرسمية »وام« تأكيد الشيخ 
محمــد بن زايــد »أن اململكة 
العربية السعودية الشقيقة 
هي الركيزة األساسية ألمن 
املنطقة واستقرارها وصمام 

أمانها فــي مواجهة املخاطر 
والتهديــدات التــي تتعرض 
لها«. وقال ولي عهد أبوظبي: 
إن التحالف العربي الستعادة 
الشــرعية في اليمــن بقيادة 
الســعودية  العربية  اململكة 
الشــقيقة قام بدور تاريخي 

ووقــف بحزم ضــد محاولة 
اختطاف اليمن. وأكد صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، التوافق بني البلدين 
على املطالبة الفورية لألطراف 
اليمنية املتنازعة بتغليب لغة 
احلــوار والعقــل ومصلحة 

اليمن. ودعا األطراف اليمنية 
املتنازعة إلى اغتنام الفرصة 
التــي تتيحهــا هــذه الدعوة 
الكرميــة للحــوار والتعامل 
اإليجابــي معهــا مــن أجــل 
 توافق يعلي مصلحة اليمن 

العليا. 

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز مستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
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عبدالكرمي العبداهلل

وافــق ديوان اخلدمة املدنية على اعتماد 
خطــة وزارة الصحة للبعثــات واإلجازات 
الدراسية والبرنامج الوطني لالرتقاء مبستوى 
أعضاء الهيئة التمريضية للعام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
وشــملت املوافقة، التي تنفرد بنشــرها 
»األنبــاء«، اعتمــاد ٢67 مقعــدا للبعثــات 
واإلجــازات الدراســية والبرنامــج الوطني 
لالرتقاء مبستوى أعضاء الهيئة التمريضية.

وجاء في خطة »البعثات الدراسية« اعتماد 
87 مقعدا موزعة على ٢٠ مقعدا للخطة احمللية 
ومقعدين جلامعة اخلليج العربي، فضال عن 

65 مقعدا للخطة اخلارجية، حيث شملت ١٠ 
تخصصات في »املاجستير« و»الدكتوراه« 
وهي »الصيدلةـ  التمريضـ  العالج الطبيعي 
ـ املختبرات ـ التغذية ـ التعقيم ـ األشــعة ـ 
الســمع والنطق ـ فنيو األسنان ـ احلاسب 

اآللي«.
أما خطة اإلجازات الدراسية، فقد شملت ٩٠ 
مقعدا موزعة على 3٠ مقعدا للخطة احمللية 
و6٠ مقعــدا للخطــة اخلارجية، وتشــمل 8 
تخصصات في »الدبلوم« و»البكالوريوس«، 
وهي »الصيدلةـ  العالج الطبيعيـ  املختبرات 
ـ التغذيةـ  التعقيمـ  األشعةـ  السمع والنطق 

التفاصيل ص2ـ فنيو األسنان«.


