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متطوعو بنك الكويت الوطني في لقطة تذكارية مع اإلدارة التنفيذية

جونز: الكويت باقية.. وصباح اخلالد نظيف
ِّهت وكانت تقصد االفتقار إلى وجود أموال كافية للحفاظ على مستوى معيشة املواطن السفيرة األميركية السابقة أكدت أن رسالتها حول البالد عام 2011 شُو

احتفااًل باليوبيل الفضي لسباق »الوطني« للمشي.. اآلالف شاركوا قصة جناح أكبر جتمع رياضي بالكويت
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ألول مرة في الكويت

»أسواق املال« تنتهي من تخصيص أسهم 
»البورصة«.. واإلعالن عن احلصص 19 اجلاري

أعلنت هيئة أســواق املال عن االنتهاء 
مــن عملية تخصيص األســهم للمواطنني 
املشاركني في عملية االكتتاب العام لـ %5٠ 
من أسهم رأس املال املصدر واملدفوع لشركة 
بورصة الكويت، والذي متت تغطيته بنسبة 
تفــوق 85٠%، موضحة انه ابتــداء من ١٩ 
اجلــاري ســيتمكن كل مواطن شــارك في 
االكتتاب من معرفــة مقدار ما خصص له 
من أسهم التوزيع ومن فائض األسهم عبر 

موقع الشركة الكويتية للمقاصة.

وحــول آلية توزيع األســهم، أوضحت 
الهيئة، في بيان صحافي أمس، أنه مت توزيع 
األسهم املطروحة بالتساوي بعدد 7٠ سهما 
لكل مواطن، مشيرة الى انه مت تخصيص 
فائض األسهم للمكتتبني فيها على أساس 
النسبة والتناسب بني العدد اإلجمالي لألسهم 
غير املسددة قيمتها »فائض األسهم« وبني 
العدد اإلجمالي لألسهم املكتتب فيها بالزيادة. 

وقد بلغ معدل التخصيص ١١.٠5%.
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 بعــد مرور نحــــــــو 
٩ ســنوات علــى املذكرة 
التــي ســربت  الســرية 
عبــر »ويكيليكس« عام 
٢٠١١ واخلاصة بتوقعات 
السفيرة األميركية السابقة 
لدى الكويت ديبورا جونز 
بزوال الكويت في ٢٠٢٠، 
بدأت احلقيقة تتكشــف، 
لتؤكد جونز من الكويت 
ان رســالتها قد شــوهت 
من قبل بعض األطراف، 
مشــددة على ان الكويت 
»باقية«، وان سمو رئيس 
الــوزراء الشــيخ صباح 
اخلالد شــخص »نظيف 
وحريصون على جناحه«، 
ناصحــة اياه بـ »الصدق 
والوضوح مع الشعب«.

وقالــت جونــز خالل 
ندوة عقدها مركز »ريكونسنس« للبحوث 
والدراسات مؤخرا ان رسالتها حول الكويت 
كانــت تعكس مفهوم العمليــة االكتوارية 
مــن ناحية اقتصادية، واملقارنة بني أرقام 
ومصادر الدخل والنمو الدميوغرافي، وحجم 
املصروفات في ظل غياب استثمارات أجنبية 
مباشرة وعدم تنويع االقتصاد، وان الكويت 
ســتفتقر إلى وجود أموال كافية للحفاظ 
على مستويات معيشة املواطن الكويتي، 
وســتضطر احلكومة الى ســد العجز من 
خالل االحتياطــي العام، وهــذا ما يحدث 
حاليا، مؤكدة ان الكويت »باقية« وأفضل 

بكثيــر من غيرها، وفرص النجاح مازالت 
متاحة، وتبقى هناك حاجة ماسة لتصحيح 
الوضــع دون إضاعة املزيــد من الوقت أو 

هدر الفرص.
ولفتت الى ان النفط »حيوي جدا« في 
املنطقة والعالم، متمنيــة أال تقرر اإلدارة 
األميركية سد كل املنافذ أمام أي من الدول 
حتى ال يتحتم علينا مواجهة رد فعل غير 
متوقع، مؤكدة انه من العبث قطع أميركا 
لعالقاتها الديبلوماســية مــع دولة كبرى 

مثل إيران.
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السفيرة األميركية السابقة ديبورا جونز متحدثة خالل ندوة مركز»ريكونسنس« 

أنصح رئيس الوزراء بـ »الصدق والوضوح مع الشعب«
احلاجة ماسة لتصحيح األوضاع دون إضاعة الوقت أو إهدار الفرص

اقتصاد

محطات سياحية

علي معرفي

»األهلي الكويتي - مصر«: 
712 مليون جنيه أرباحًا 

تشغيلية في 9 أشهر

راحة وإتقان من البداية 
حتى النهاية

اخلطوط
اجلوية القطرية

1819

2829 24

»القوى العاملة«: مراكز مخصصة
إلجناز معامالت العمالة الوطنية

بشرى شعبان

أعلنت الهيئة العامــة للقوى العاملة أن 
الهيئة ســتوقف صرف العالوة االجتماعية 
وعالوة األوالد لبعض أصحاب املهن واحلرف 

والعاملني في اجلهات غير احلكومية.
وبينت مصادر خاصة لـ »األنباء« أن ذلك 
سيتم في حاالت التوقف عن مزاولة املهنة أو 
احلرفــة أو انتهاء عالقة العمل لدى اجلهات 
غير احلكومية أو تقاضــي معاش تقاعدي، 
وكذلك عنــد التحاق أصحاب املهن واحلرف 
باخلدمة العسكرية اإللزامية أو االحتياطية.

وأضافت املصادر: كذلك في حالة فقد أحد 
شروط الصرف الواردة باملادة اخلامسة من 

القرار رقم )3٩١( لسنة٢٠٠١.

وعلى صعيد آخر، حددت القوى العاملة 
مراكز خدمة املواطن التي تستقبل معامالت 
العمالة الوطنية وهي مركز محافظة العاصمة 
)بــرج التحرير(، مركز محافظــة الفروانية 
)ســنترال جليب الشــيوخ(، مركز محافظة 
األحمدي )سنترال جابر العلي + مركز األحمدي 
للبترول(، مركز محافظة اجلهراء )سنترال 
منطقة اجلهراء(، مركز محافظة حولي )مركز 
الصديق في إدارة أصحاب األعمال وأصحاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة(، وهذه املراكز 
ســتقدم خدمات استخراج إشــعار تسجيل 
للعمالــة الوطنيــة، وكذلك صــرف العالوة 
االجتماعية واألوالد، وأيضا استخراج شهادة 
يعمل وال يعمل ومســجل وغير مسجل لدى 

الهيئة.

حددت حاالت إيقاف صرف العالوة االجتماعية وعالوة األوالد للعاملني في »اخلاص«
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»الصحة« تعّدل 
شروط االلتحاق 
مبهنة التمريض

عبدالكرمي العبداهلل

الصحــة  وزارة  عّدلــت 
على شروط استقبال طلبات 
املتقدمني لاللتحاق بوظائف 
الهيئة التمريضية في الوزارة، 
وشمل التعديل أال يزيد عمر 
املتقدم علــى ٤٠ عاما لإلناث 
والذكــور. وشــمل التعديــل 
ايضا استثناء خريجي كليات 
ومعاهد التمريض في الكويت 

من شرط اخلبرة.

أمنية

اخلطيب ينسحب ويعلن التوافق 
على احلريري لرئاسة احلكومة

بيروت - عمر حبنجر - خلدون قواص

استبق م.سمير اخلطيب جلسة االستشارات النيابية املقررة 
اليوم، بإعالن اعتذاره عن عدم الترشح لرئاسة احلكومة. وقام 
بزيــارة املرجعيتني الســنيتني في دار الفتــوى ومقر الرئيس 
سعد احلريري في بيت الوسط، حيث أعلن من هناك انسحابه 
رســميًا. وعقب لقائه مفتي لبنان الشــيخ عبداللطيف دريان، 
نقل اخلطيب عنه »أنه مت التوافق على تســمية الرئيس سعد 

احلريري لتشكيل احلكومة املقبلة«.

كأس اخلليج العربي 24  -  قطر
من 26 نوفمبر - 8 ديسمبر 2019

تاريخية.. البحرين بطاًل لـ »خليجي 24« 
35ألول مرة بعد انتظار 49 عاماً

غير مخصص للبيع
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