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العرادة :حل اتحاد العمال
وانتخاب آخر غدًا

04

أعربوا عن تأييدهم للخطوات التي ينفذها وزير الداخلية بهدف خلق أجواء االستقرار والطمأنينة

النواب :أمن الكويت أهم من حرية «املغردين»
إشادة بالسياسات األمنية :أوجعت خفافيش الظالم ومرجعيات الفوضى

كتب الفي النبهان وعبداهلل المجادي

ت�ح�م��س ع ��دد م��ن ال� �ن ��واب ل �س �ي��اس��ات األم� ��ن ال��وط�ن��ي
الجديدة التي ب��ادر بها نائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ملحاربة االرهاب
وم �ح��اوالت ت�م��زي��ق ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة ،م��ؤك��دي��ن انها
ت �خ �ل��ق االس� �ت� �ق ��رار وي��ؤي��ده��ا امل ��واط� �ن ��ون وت�ش�ع��ره��م
بالراحة والطمأنينة.
وف� ��ي ه� ��ذا ال� �ص ��دد أش � ��اد ال �ن ��ائ ��ب م ��اض ��ي ال �ه��اج��ري

بمبادرة الوزير الخالد في اتخاذ العديد من االجراءات
األمنية امليدانية ومنها نشر دوريات الشرطة بالقرب
من دور العبادة املختلفة في مناطق الكويت ،مؤكدا
ان �ه��ا خ �ط��وة م ��ن ش��أن �ه��ا ح �ف��ظ األم � ��ن واي� �ج ��اد ح��ال��ة
م��ن االس�ت�ق��رار تحسبًا ألي عمليات اج��رام�ي��ة ف��ي ظل
التوترات االقليمية في املنطقة.
وق � ��ال ال �ه ��اج ��ري ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي :ن �ث �م��ن ه��ذه
االجراءات االحترازية لوزارة الداخلية وحالة التأهب،
م� ��ؤك � �دًا ض � � ��رورة ت ��وخ ��ي ال � �ح� ��ذر وال �ي �ق �ظ ��ة ل� � ��وأد اي

م �ح��اوالت ل��اخ��ال ب��أم��ن واس �ت �ق��رار ال �ب��اد وارت �ك��اب
ج��رائ��م ب��اس��م ال��دي��ن ،خصوصا بعد تفجيري ال��دم��ام
والقطيف اللذين وقعا في اململكة العربية السعودية
في اآلونة االخيرة.
م��ن ج��ان�ب��ه ،اك ��د ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف ان ال��وزي��ر
الخالد قد اوجع خفافيش الظام ومرجعيات الفوضى
فبدأت تصرخ وتئن.
وش��دد املعيوف على دعمه الخالد وال��وق��وف معه في
خندق واحد لحفظ االمن واسترداد هيبة الدولة ممن

سرقها بزعيقه وب�ط��والت��ه امل��زي�ف��ة .وق��ال امل�ع�ي��وف ان
االم��ن اه��م م��ن ح��ري��ة رأي م�غ��رد يسيئ للغير ،واالم��ن
ال ��وط� �ن ��ي ،واألج � �ي� ��ال اول � ��ى م ��ن ح �ق ��وق ان� �س ��ان ي�ك�ي��د
ل�ل�ك��وي��ت .ب� ��دوره ،اش ��اد ال�ن��ائ��ب د .م�ن�ص��ور الظفيري
ب� ��االج� ��راءات األم �ن �ي��ة ال �ت��ي ات �خ��ذه��ا وزي� ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
لحماية املساجد خ��ال ص��اة الجمعة ،مؤكدا ان ذلك
محل ات�ف��اق وتأييد م��ن جميع فئات املجتمع خاصة
في ظل األحداث التي وقعت مؤخرا في الشقيقة اململكة
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مجلس األمة غض النظر عن الظاهرة ولم يدرجها في قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات

املحكمة انتدبت فريقًا
لفحص طائرات «الكويتية»

القمار واملراهنات «اإللكترونية» آفة تدمر الشباب
الشباب :فرصة
ملضاعفة ميزانية
السفر قبل املغادرة
لوجهتنا السياحية

السهو :مؤشر خطير
إدراج نتائج الدوري
الكويتي في املراهنات
وسنخاطب االتحاد الدولي
كتب عبداهلل المجادي

اظ �ه ��ر ت �ح �ق �ي��ق ص �ح��اف��ي اج ��رت ��ه «ال� �ن� �ه ��ار» ان ع � ��ددا م ��ن ال�ك��وي�ت�ي��ن
يستخدمون املقامرة واملراهنات االلكترونية ويخاطرون برواتبهم او
يستدينون مبالغ اضافية ومعظمهم م��ن الشباب ،مستخدمن لذلك
هواتفهم الذكية وبطاقات ائتمان محلية للدخول الى مواقع املراهنات
وصاالت القمار االلكترونية ،ويراهنون على نتائج مباريات كرة القدم
العاملية واملحلية وسباقات الخيول وغيرها من الرياضات ،فضا عن
ألعاب الروليت والباك جاك والبوكر.

محافظ الفروانية قدم كشفًا
بذمته املالية
تقدم محافظ الفروانية
الشيخ فيصل الحمود
رس � �م � �ي � ��ًا إل � � � ��ى رئ� �ي ��س
الهيئة العامة ملكافحة
الفساد بكشف عن ذمته
امل��ال �ي��ة .وأك � ��د ال �ح �م��ود
أن ه��ذه الخطوة جاءت
ب � � � �ن � � ��اء ع � � �ل� � ��ى رغ � �ب � �ت� ��ه
وط� � �ل� � �ب � ��ه ،وك � �م � �س� ��ؤول
ف��ي ال��دول��ة ،الس�ي�م��ا أن �ه��ا ت��أت��ي دع �م��ًا وتشجيعا
للمهمة الوطنية التي تقوم بها الهيئة في الحفاظ
ع �ل��ى م� �ق ��درات ال ��دول ��ة م��وض �ح��ًا أن ك �ش��ف ال��ذم��ة
املالية للمسؤولن واجب دستوري ووطني .وقال
الحمود إن ثقة صاحب السمو أمير الباد الشيخ
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«املركزي» يؤجل «تنقل
العمالء» ملزيد من الدراسة

وفيما كان يناقش مجلس االمة األربعاء املاضي قانون مكافحة جرائم
تقنية املعلومات ،بانت ت�ح��والت تشريعية ،الفتة م��ن تجريمها لذلك
االستخدام الى غض النظر عنه ،حيث كان وزي��ر العدل وزي��ر األوق��اف
وال�ش��ؤون االسامية يعقوب الصانع قبل الحقيبة ال��وزاري��ة والنائب
عبدالحميد دشتي يجرمان هذه األفعال صراحة باقتراحات بقوانن
لكن ايادي خفية طمست تجريمها( .طالع ص )11-10
ورص� ��دت «ال �ن �ه��ار» اع �ت��راف��ات ش�ب��ه رس�م�ي��ة ع�ل��ى م�م��ارس��ة ش �ب��اب في
الكويت والخليج للمراهنات ،ووعد نواب بمتابعة املوضوع سياسيا
وتوجيه اسئلة برملانية بشأنه ،درءا للمخاطر االجتماعية التي قد

كتب مشعل عبداهلل

ي �ع �ك��ف ف��ري��ق م ��ن ادارة ال �خ �ب��راء ب� � ��وزارة ال �ع��دل
واس��ات��ذة م��ن كلية ال�ه�ن��دس��ة وال �ب �ت��رول بجامعة
ال �ك��وي��ت ع�ل��ى ف�ح��ص ط��ائ��رات ال �خ �ط��وط ال�ج��وي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ل�ت��أك��د م��ن صاحيتها ل��اق��اع وذل��ك
لتنفيذ ق��رار ال��دائ��رة االداري ��ة ف��ي املحكمة الكلية
ب��رئ��اس��ة امل�س�ت�ش��ار د .ج��اس��م ال��راش��د ب�ع��د قبول
دع ��وى امل�ح��ام��ي ف��اي��ز الفضلي ال�ت��ي اق��ام�ه��ا ضد
رئيس مجلس الوزراء ووزيري املواصات واملالية
ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية

مصدر مصرفي :إقرار
نص قانوني ملكافحة
املراهنات سيكون
مكلفًا ماليًا
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تلحق ب��امل�س�ت�خ��دم��ن .م��ن ج��ان�ب��ه ش��دد ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال��رح�م��ن ال�ج�ي��ران
على حاجة قانون جرائم تقنية املعلومات الى تعديل َي ْصب في جهة
تجريم امل��راه�ن��ات االلكترونية املنتشرة ب��ن الشباب م��ن خ��ال مواقع
الكازينوهات التي تتيح انشطة املراهنات والقمار وتستقبل عماء من
الكويت والشرق االوس��ط ببطاقات ائتمان محلية .وتبن من متابعة
االم��ر ان الوصول ملواقع الكازينوهات سهل من خال صيغة املوبايل
ف��ي اج�ه��زة ال�ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة ،كما ان معظم ال�ك��ازي�ن��وه��ات حساباتها
البنكية باسماء شركات وال ترمز لحقيقة نشاطها ،كما رفض بعض
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اإليرادات النفطية املتوقعة للسنة املالية
الحالية  15.75مليار دينار
كتب الفي النبهان وعبداهلل المجادي

ُ
اإلنتاج من الحقول النفطية املشتركة
أعلنت مؤسسة البترول انها ستعوض نقص
ِ
ع ��ن ط��ري��ق ح �ق��ول أخ � ��رى ،م��وض �ح��ة ان �ه��ا ستواصل القدرة اإلن �ت��اج �ي��ة ل�ل�ك��وي��ت
ب� �  2,700,000ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا ك�م��ا ف��ي ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة ال�س��اب�ق��ة ،وذل ��ك ب�ح�س��ب بيان
لجنة امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب الختامي البرملانية بعد اجتماعها ملناقشة ميزانية
املؤسسة والشركات التابعة لها للسنة املالية .2016/2015
وب� � � ��ن رئ� � �ي � ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع� � ��دن� � ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د أن م� �س ��اه� �م ��ة اإلي � � � � � � � ��رادات غ �ي��ر
التشغيلية والناتجة من االستثمار في األوراق املالية وإي��رادات الفوائد في صافي
رب��ح املؤسسة أعلى بكثير من مساهمة صافي اإلي ��رادات التشغيلية ،حيث ّ
قدرت
االول ��ى ب �  698مليون دي�ن��ار ف��ي ح��ن أن ص��اف��ي اإلي� ��رادات التشغيلية ي�ق��در ب � 350
مليون دينار .وقال عبدالصمد :مازالت املنتجات البترولية والبتروكيماوية والنقل

كتب عمر أبوالفتوح

كشف وكيل وزارة املالية خليفة حماده أن جميع الخيارات املتعلقة بترشيد الدعم
مطروحة للنقاش ول��ن يتم تقديم املقترحات إال بعد االت�ف��اق عليها من قبل اللجنة
املعنية بترشيد وتوجيه كل نوع من أنواع الدعومات( .طالع ص )13
وقال ً
ردا على سؤال ل� «النهار» حول الخيار املفضل للحكومة من بني العالوة على
الراتب أو تطبيق الكروت الذكية للمنتجات البترولية مثل البنزين والكهرباء أو الغاء
جميع ال��دع��م غير امل�ب��اش��ر ومنحه ف��ي ص��ورة دع��م مباشر ن�ق��دي أن ك��ل ال�خ�ي��ارات
مطروحة ،وأن املوعد املتوقع لتقديم التقييم حول جميع هذه الدعومات سيكون قبل
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إحباط هجوم حدودي كبير شنته ميليشيا صالح

كتب حسام رجب

ي�ت�ج��ه ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي إل ��ى إرج � ��اء ت�ن�ف�ي��ذ م�ق�ت��رح
ال �س �م��اح ب�ت�ن�ق��ل ال �ع �م��اء وه �ي �ك �ل��ة ال� �ق ��روض بن
البنوك املختلفة ،وذلك إلجراء املزيد من الدراسات
ح��ول تداعيات تنفيذ املقترح ،ال��ذي أيدته غالبية
امل �ص��ارف وأث� ��ارت ب�ع��ض امل �ص��ارف امل �خ��اوف من
تأثرها ً
سلبا به( .طالع ص )13
وذك ��رت م�ص��ادر مصرفية م��وث��وق��ة ل��«ال�ن�ه��ار» أن
امل ��رك ��زي س�ي�ف�ح��ص وي ��دق ��ق وي� � ��درس ك ��ل ك�ب�ي��رة
وصغيرة قبل التوجه لتنفيذ االقتراح ،وأن محافظ
البنك محمد الهاشل اجتمع م��ع ع��دد م��ن قيادات
ال �ب �ن��وك اإلس ��ام �ي ��ة اخ� �ي ��را ل��اس �ت �م��اع ل��وج �ه��ات
نظرهم فيما يتعلق بمقترح تنقل العماء وهيكلة
القروض االستهاكية بن البنوك املحلية ،مشيرا
إل ��ى أن ب�ع��ض ال �ب �ن��وك اإلس��ام �ي��ة ت��ري��د ض��واب��ط
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الدفاعات السعودية تعترض «سكود حوثي»
صنعاء  -الرياض  -الوكاالت :سجل النزاع في اليمن تصعيدا جديدا مع هجمات
واس �ع��ة ال �ن �ط��اق ل�ل�م�ت�م��ردي��ن ال�ح��وث�ي��ن ب�ي�ن�ه��ا اس �ت �ه��داف م��دي�ن��ة خ�م�ي��س مشيط
ب�ص��اروخ سكود أسقطته ال�ق��وات السعودية وم�ح��اول��ة ق��وات ال�ح��رس الجمهوري
املوالية للرئيس املخلوع علي عبدالله صالح التقدم نحو ال�ح��دود وذل��ك م��ع دنو
موعد محادثات السام املرتقبة في جنيف.
وكشف الناطق الرسمي باسم ق��وات التحالف العربي العميد رك��ن احمد عسيري
عن امتاك ميليشيات الحوثي والرئيس اليمني املخلوع علي عبدالله صالح ملا
يقارب  300ص��اروخ سكود اال انه قال ان قوات التحالف استطاعت «تدمير الكثير
من صواريخ سكود كان يملكها نظام صالح» .وأعلنت قوات التحالف العربية امس
ان الدفاع الجوي السعودي تمكن من اعتراض ص��اروخ سكود أطلقته ميليشيات
ال�ح��وث��ي وص��ال��ح م��ن االراض ��ي اليمنية ب��ات�ج��اه خميس مشيط (ج�ن��وب اململكة).
وأض��اف��ت ان «ال �ق��وات ال�ج��وي��ة للتحالف ب ��ادرت ف��ي ال �ح��ال بتدمير منصة اط��اق
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فيما منعت وزارة األوق ��اف وال �ش��ؤون االسامية
جمع التبرعات النقدية ف��ي املساجد خ��ال شهر
رم� �ض ��ان امل � �ب� ��ارك ،س �م �ح��ت ب�ج�م�ع�ه��ا ع ��ن ط��ري��ق
االستقطاعات البنكية او «الكي نت» فقط.
وأص��درت ال ��وزارة تعميمًا أم��س يحدد آلية جمع
ال �ت �ب��رع��ات ب��امل�س��اج��د ش ��ددت ف�ي��ه ع�ل��ى م�ن��دوب��ي
اللجان والجهات الخيرية بعدم مخالفة ق��رارات
األوق ��اف وإال ال�ت�ع��رض لعقوبة تصل إل��ى سحب
ال �ت �ص��ري��ح امل �م �ن��وح ل�ل�ج�ن��ة ع ��ن ط��ري��ق امل�س��اج��د
بالتنسيق مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل،
الف �ت��ة ال� ��ى م �ن��ع وض� ��ع «ال � �ح � ّ�ص ��االت» أي �ض��ًا في
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نظام الدعم الجديد يصدر قبل نهاية العام
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«األوقاف» :جمع التبرعات
في رمضان بـ«الكي نت»

عام على رئاسة السيسي ..تأييد شعبي كاسح
القاهرة « -النهار»

أف��اد استطالع ل�ل��رأي ال�ع��ام امل�ص��ري أم��س ب��أن الرئيس عبد الفتاح السيسي م��ازال
محافظًا على نسبة مرتفعة ج �دًا م��ن امل��واف�ق��ة على أدائ ��ه حيث ذك��ر  9م��ن ك��ل 10
مصريني أنهم موافقون على سياساته الداخلية والخارجية(...طالع ص )22
وقال املركز املصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» في استطالعه الذي أجري بمناسبة
م��رور عام على رئاسة السيسي إن نسبة املوافقني جدًا على أداء الرئيس بلغت 69
في املئة مقابل  58في املئة في نهاية املئة يوم األولى وأيضًا في نهاية أول ستة شهور
لتولي السيسي مهام الرئاسة .وقال «بصيرة» :إن هذه النسبة ارتفعت في ختام السنة
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«التجارة» :إغالق املحال
املتالعبة باألسعار في رمضان
كتب وليد حسن و«كونا»

ك �ش��ف وك �ي��ل وزارة ال �ت �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة خ��ال��د
ال �ش �م��ال��ي ل� � «ال �ن �ه��ار» ان ال� � ��وزارة ت� ��درس ح��ال�ي��ا
وت ��راج ��ع ع �ق��ود ال �ت �م��وي��ن ب��ن ال � � ��وزارة وال �ش��رك��ة
الكويتية للتموين التخاذ ق��رار فيها عقب تسلم
وزي ��ر ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ي��وس��ف ال�ع�ل��ي حقيبة
ال� � � ��وزارة .واش � ��ار ال ��ى ان ال� � ��وزارة اص � ��درت ق ��رارا
بتجديد تشكيل فريق عمل ملدة سنة لوضع اطار
ن �م��وذج��ي ل�ج�م�ي��ع ع �ق��ود ال�ت�م��وي��ن وال �ع �م��ل على
وضع عقود جديدة لطرحها مناقصة عامة للسنة
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«السكنية» :قطع الطريق
على مدعي اإلعاقة لالستفادة
من الرعاية
كتب فايز الزعل

كشف مصدر مطلع في مؤسسة الرعاية السكنية
عن وض��ع املؤسسة بالتنسيق مع الهيئة العامة
للمعاقن خطوات جادة تبلورها شروط صارمة
لقطع الطريق ام��ام مدعي االع��اق��ة لاستفادة من
الرعاية السكنية.
وق ��ال امل �ص��در ل ��«ال �ن �ه��ار» :ان امل��ؤس�س��ة اشترطت
على جميع املستفيدين من رعايتها السكنية من
ذوي االع��اق��ة ت�ج��دي��د ال�ت�ق��اري��ر ال�ط�ب�ي��ة وت�ح��دي��د
ن��وع ونسبة االع��اق��ة واع�ت�م��اده��ا م��ن قبل الهيئة.
وأوض ��ح امل �ص��در ان امل��ؤس�س��ة وال�ه�ي�ئ��ة تمضيان
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