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خلفان :قادة
«اإخوان»
في الخليج
ممنوعون من
دخول اإمارات

 36صفحة  100فلس

الخميس

القاهرة « -النهار»

أك ��د ق��ائ��د ش��رط��ة دب ��ي ال �ف��ري��ق ض��اح��ي خلفان
أن جميع ق��ادة جماعة «ااخ��وان امسلمن» في
دول الخليج العربي على رأس قائمة اممنوعن
م��ن دخ ��ول اام � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة ام �ت �ح��دة ،مشيرا
ال��ى أن اام ��ارات كباقي دول الخليح استقبلت
«ااخ��وان» استقباا طيبا حن فروا من دولهم
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محفظة حكومية لشراء القروض
رئيس التحرير :عمـاد جـواد بوخمسن

يومية سياسية مستقلة
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في إطار امساعي الجادة لحل امشكلة وتعلن بعد اجتماع الشمالي واللجنة امالية البرمانية اإثنن

حماد :وزير الصحة اصطحب أسرته على من طائرة خاصة واستبعد الوفد امرافق أمانيا وبريطانيا

َ
«امواصات» حصلت 144
مليون دينار مديونيات
«اممتازة» في حساب مستحقيها الشهر امقبل

كتب افي النبهان

يبدو ان قضية القروض ا تسير على خطى استجوابي وزيري النفط
وام��ال�ي��ة وامنتظر تأجيلهما ال��ى دور اان�ع�ق��اد امقبل ،اذ ان مشكلة
ال�ق��روض سيتم حلها ج��ذري��ً ف��ي اأي��ام القليلة ال�ق��ادم��ة وسيتبلور
ذلك في اجتماع اللجنة «امالية» ااثنن امقبل بحضور نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير امالية مصطفى الشمالي.
وك�ش��ف م�ص��در ب��رم��ان��ي ل��«ال�ن�ه��ار» ان الحكومة لديها ت�ص��ور لحل
مشكلة القروض من خال محفظة لشراء امديونية من دون تحديد
سنة القرض وسيتم ااع��ان عن ذل��ك بعد انتهاء اجتماع الحكومة
واع �ض��اء اللجنة ام��ال�ي��ة وم��ن ث��م ي�ع��رض اأم ��ر ف��ي اج�ت�م��اع مجلس
الوزراء امقبل.
من جانبه ،ق��ال رئيس مجلس اأم��ة علي ال��راش��د« :أن��ا متفائل بحل
مشكلة ال �ق��روض» .وف��ي ش��أن ااس�ت�ج��واب��ات أع�ل��ن ال�ن��ائ��ب س�ع��دون
ح�م��اد ع��ن ع��زم��ه اج ��راء ب��روف��ة اس�ت�ج��واب وزي��ر النفط ه��ان��ي حسن
اأح��د امقبل ،م��ؤك��دً ان ه��ذا ااس�ت�ج��واب يختلف ع��ن ااستجوابات

كتب فايز الزعل

كشف الوكيل امساعد لقطاع ال�ش��ؤون امالية ف��ي وزارة ام��واص��ات
جزا امطيري عن تقسيم عدة فرق فنية لتحصيل مديونيات الوزارة
للمنتفعن بخدماتها ضمن م�ه��ام عمل اللجنة ال��دائ�م��ة لتحصيل
امديونيات التي شكلت بقرار وزاري م��ؤخ��را ،مشيرا إل��ى إن تقسيم
ام��دي��ون�ي��ات ي��رج��ع ل��وج��ود مبالغ «معلقة» منذ م��ا قبل ال�غ��زو على
اافراد والشركات وامؤسسات.
وأضاف امطيري في تصريح للصحافين إن مجموعة امديونيات
التي تم تحصيلها حتى نهاية العام اماضي بلغت  144مليون دينار،
موضحا في الوقت نفسه إن شركات ااتصاات واانترنت ،إضافة
إلى الجهات الحكومية ملتزمة بدفع مديونياتها بشكل متواصل.
وب��ن امطيري ان عمل اللجنة ال��دائ�م��ة لتحصيل ام��دي��ون�ي��ات يكون
بحصر ام��دي��ون�ي��ات وإع ��داد الكشوف بها وف��رز القديمة منها التي
ليس بها تعهد أو سند مديونية ،فضا عن مخاطبة امدينن ودراسة
الوضع القانوني لهذه امديونيات في ضوء نصوص مواد القانون
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كتبت مي المهدي

عقب زي��ارة وك�ي��ل وزارة ال�ش��ؤون ااجتماعية عبدامحسن امطيري
مجمع دور الرعاية وااستماع ال��ى مشاكل اموظفن وطلباتهم في
ال��دور وال�خ��دم��ات التي يقدمونها للنزاء وبتوجيهات م��ن ال��وزي��رة
ذكرى الرشيدي اصدر الوكيل قرارا بصرف بدل نوبة شهرية ل� 359
موظفا وموظفة من جميع ادارات الرعاية اايوائية.
ودع��ا امطيري في ال�ق��رار من لم يشملهم البدل ورأوا ان لهم احقية،
ال�ت��وج��ه بطلباتهم ال��ى ال �ش��ؤون ااداري� ��ة لبحثه م��ع دي ��وان الخدمة
ام��دن�ي��ة ،مشيرا ال��ى ان��ه اص��در ق ��رارا بمنح م�ك��اف��أة مالية ق��دره��ا 90
دي�ن��ارا شهريا ل � « »273موظفا ب ��ادارة تفتيش العمل استعمالهم
سياراتهم الخاصة في العمل اثناء التفتيش.
كما اصدر الوكيل امطيري قرارا بمنح اضافية ل� « »58موظفا بادارة
الحاسب اآلي و« »37موظفا بادارة رعاية ااحداث و 23موظفا بادارة
تنمية ام ��وارد البشرية ،اض��اف��ة ال��ى اص��دار ق��رار بتسكن امسميات
الوظيفية الشاغرة ل� « »78موظفا بادارة تفتيش العمل .على صعيد
اخ��ر ،كشف الوكيل امساعد لقطاع العمل ف��ي وزارة ال�ش��ؤون جمال
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إقرار بدات ومكافآت
ومنح وتسكن الوظائف
الشاغرة في «الشؤون»

سمو أمير الباد لدى عودته من امملكة امغربية

اأمير :ااحتفال باأعياد الوطنية تجسيد
أسمى معاني امواطنة

ع� ��اد س �م��و أم� �ي ��ر ال� �ب ��اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
اأحمد مساء أمس الى ارض الوطن قادما
من امملكة امغربية بعد زيارة خاصة.
وق��د ك��ان ف��ي استقبال س�م��وه على ارض
ام �ط ��ار س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن ��واف
ااحمد ورئيس مجلس اامة علي الراشد
وك� �ب ��ار ال �ش �ي ��وخ وس� �م ��و ال �ش �ي��خ ن��اص��ر
امحمد وسمو الشيخ جابر امبارك رئيس
مجلس الوزراء والوزراء وكبار امسؤولن

ف ��ي ال� ��دول� ��ة وك� �ب ��ار ال � �ق� ��ادة ف ��ي ال �ج �ي��ش
والشرطة والحرس الوطني.
وك��ان سمو ول��ي العهد ق��د أك��د ف��ي كلمة
ن�ي��اب��ة ع��ن س�م��و اأم �ي��ر ع�ل��ى ان اح�ت�ف��ال
ام��واط �ن��ن ب��ااع �ي��اد ال��وط�ن�ي��ة ك�ش��ف عن
اس�م��ى م�ع��ان��ي وم�ش��اع��ر ام��واط �ن��ة الحقة
ل � � ��دى ال� �ش� �ع ��ب ف � ��ي م ��اض� �ي ��ه وح� ��اض� ��ره
ومستقبله ال�ت��ي ت��أس�س��ت عليها ال��دول��ة
منذ نشأتها ،واض ��اف س�م��وه ان مظاهر

 120ألف «مرضية» بعد اإجازة!
كتب عبدالرسول راضي

علمت «النهار» من مصدر موثوق أن وزارة التربية تعمل بالتنسيق مع
وزارة الصحة لتنفيذ مشروع ربط العيادات امدرسية مع امراكز الصحية
في امناطق السكنية في خطوة من شأنها توفير املف الصحي للطالب
إلكترونيا في كل من امدرسة وامركز لسهولة متابعة الوضع الصحي
للطلبة ،إلى جانب احكام السيطرة على ظاهرة تغيب الطلبة من خال
اأعذار الطبية الوهمية للحد منها وتقنينها قدر اإمكان.
وق��ال ام�ص��در ان ال�ع�ي��ادات ام��درس�ي��ة ستتولى مسؤولية الكشف على
الطلبة وتحديد مدى حاجة الطالب إلى اإجازة الطبية من عدمه ،موضحة
أن قطاع التعليم العام في وزارة التربية رصد الكثير من حاات التغيب
بأعذار طبية اسيما خال فترة اامتحانات اأمر الذي يشكل عبئا على

ال��وزارة في توفير لجان اختبارات مؤجلة إضافة إلى الهدر امالي الذي
تتكبده التربية سنويا بسبب تغيب الطلبة وعدم االتزام بالدوام امدرسي.
وأشارت امصادر إلى ان وزارة الصحة ستقوم بتزويد العيادات امدرسية
باأجهزة الازمة من الحواسيب والنماذج امطلوبة لتفعيل مشروع ربط
العيادات امدرسية بامراكز الصحية وذلك بالتنسيق مع قطاع التخطيط
وامعلومات ب��وزارة التربية .في سياق متصل ،منح وزي��ر التربية وزير
التعليم ال�ع��ال��ي د .ن��اي��ف ال�ح�ج��رف م��دي��رو ام� ��دارس ص��اح�ي��ة اعتماد
ااج��ازات امرضية من النظم امتكاملة وإرس��ال ق��رار الخصم واإج��ازة
الطبية ل��إدارة امالية قسم ال��روات��ب مباشرة ،حرصا على تنفيذ ق��رار
مجلس الخدمة امدنية وتبسيط اج ��راءات العقوبة ام��ال�ي��ة ،وذل��ك بهدف
تخفيف الضغط واأع �ب��اء ااداري� ��ة الكثيرة على أق�س��ام ااج� ��ازات في
امناطق التعليمية.

«نهج» ..تنتهج التدليس ..و«الغياب» دليل!

تحليل إخباري

كتب المحرر السياسي

ان حارت بك السبل الى مبتغاك فا أقل من أن ترتقي بساط التدليس للوصول
اليه أو جزءً منه بحسب النظرية اميكافيللية حيث الغاية تبرر الوسيلة ،وهو
ما سوف تلجأ اليه حركة نهج اليوم حينما أعلنت أن اعتصامها امدني الذي
بدأته اأس�ب��وع اماضي بساعة توقف عن العمل في أجهزة ال��دول��ة الرسمية
وال ��ذي ل�ق��ي ف�ش��ا ذري �ع��ا اذ ل��م ي�ت�ج��اوب م�ع��ه أح��د م��ن م��وظ�ف��ي ال��دول��ة على
اطاقهم سيستأنف اليوم الخميس بالتوقف عن العمل م��دة ساعة ب��دءً من
الثامنة وحتى التاسعة صباحا.
ويبدو أن «نهج» التي ساءها فشل امرة اأولى لم تجد اا أن تراهن على أحد

أسعار النهار

السعودية ( )2ريال

ب ��دأت وزارة ال�ك�ه��رب��اء عملية ت�ح��دي��ث ش�ب�ك��ة ان� ��ارة ال �ش��وارع ورف��ع
مستوى ااض ��اءة ف��ي ام�ن��اط��ق ال�ت��ي تعاني ضعفً ف��ي ه��ذا الجانب
ب �ه��دف ت�ح�س��ن خ��دم��ات ش�ب�ك��ات ال �ت��وزي��ع ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ب�م��ا يضمن
استمرار الخدمة دون توقف أو انقطاع.
وقال الوكيل امساعد لشبكات التوزيع الكهربائية بالوزارة م .جاسم
اللنقاوي ف��ي تصريح صحافي أم��س ان القطاع يعكف حاليً على
تحديث شبكة انارة الشوارع ورفع مستوى ااضاءة في امناطق التي
تعاني من رداءة أو ضعف في اض��اءة ال�ش��وارع الداخلية بأقل كلفة
ممكنة وأس��رع وق��ت لتقادي ضعف ااض��اءة في ال�ش��وارع الداخلية
لبعض مناطق العاصمة.

«التربية» :تقنن مرضيات الطلبة وحصرها في العيادات امدرسية

قطر ( )2ريال

أمرين :اأول منهما العرف الوظيفي الكويتي الذي تتراجع فيه نسبة حضور
اموظفن الى مقار أعمالهم في اأيام التي تلي ااجازات الطويلة وباأخص ان
جاءت في نهاية اأسبوع لتوحي للمراقبن بأن موظفي الدولة تجاوبوا مع
دعوات ذلك ااعتصام عن العمل  ،أو الثاني امتمثل في أن كثيرين ان اختاروا
امجيء للعمل في ذلك اليوم فانهم سيحضرون متأخرين أو على أقل تقدير لن
يكونوا في مكاتبهم إما للسام الصباحي على الزماء أو لتناول اافطار.
وبطبيعة الحال ورغم ااستياء العارم من ذلك العرف الوظيفي امستهجن اا
أن امستهجن أكثر منه أن تعمد نهج الى اايحاء بأن تلك امثالب الوظيفية
ث�م��رة استجابة م��ن اموظفن لخططها ف��ي تعطيل العمل ف��ي م��راف��ق ال��دول��ة
امختلفة.

اامارات ( )2درهم

البحرين ( )150فلسً

لبنان ( )1000ليرة

{

مشهد يكاد يكون مكررً في أعقاب اج��ازات
اأعياد وامناسبات الوطنية اذ خيم السكون
على غالبية وزارات ومؤسسات الدولة أمس
اارب� �ع ��اء ف ��ي أول أي� ��ام ال� � ��دوام ع �ق��ب اج ��ازة
اأع �ي��اد ال��وط�ن�ي��ة ال �ت��ي ام �ت��دت خ�م�س��ة أي��ام
وسط غياب متفاوت للمسؤولن واموظفن.
وب�ي�ن�م��ا ق ��درت م �ص��ادر ف��ي دي� ��وان ال�خ��دم��ة
ام��دن�ي��ة ع��دد اأع� ��ذار الطبية أم��س اأرب �ع��اء
بما يقارب  60ألفً ،متوقعة ضعف هذا العدد
اليوم الخميس ،أكدت الجوات اميدانية على
وزارات وم��ؤس�س��ات ال��دول��ة امختلفة غياب
م��ا ي��زي��د ع�ل��ى ض�ع��ف ه ��ذا ال �ع��دد ي ��وم أم��س
بدون أعذار.
وت� �ف ��اوت ��ت ن �س��ب اال � �ت � ��زام ب��ال �ح �ض��ور ب��ن
ال � � ��وزارات وام��ؤس �س��ات وال �ه �ي �ئ��ات وج �ه��ات
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ال� ��واء واان �ت �م��اء وال �ت��اح��م اس�ه�م��ت في
اب ��راز ه��ذه ااح �ت �ف��اات ف��ي اج�م��ل حللها
مستذكرا س�م��وه ش�ه��داء ال�ك��وي��ت ااب��رار
من ابنائها الذين ضحوا بدمائهم الزكية
دف��اع��ا ع��ن ال��وط��ن ال �غ��ال��ي س��ائ��ا ام��ول��ى
القدير ان يسكنهم فسيح جناته وان يعيد
هاتن امناسبتن العزيزتن على الكويت
وه��ي تنعم بالرفاه وال�ع��ز والتقدم تحت
القيادة الحكيمة لسمو أمير الباد.

«الكهرباء» :تحديث شبكة
إنارة الشوارع وامناطق

طائرة الخطوط العراقية بعد هبوطها في مطار الكويت (تصويررائد الدميري)

هبوط أول طائرة عراقية في الكويت منذ  23عامً

الخالد :لن نضر العراق
وسنعمل لطي املفات العالقة
كتبت سميرة فريمش

وص ��ف ن��ائ��ب رئ �ي��س ال� � ��وزراء وزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
الشيخ صباح الخالد هبوط أول طائرة عراقية
في مطار الكويت منذ  23عامً أمس بأنه «حدث
مهم وتاريخي».
واعرب الخالد عن اأمل في أن تسهم هذه الرحلة
ف��ي تعزيز ال�ع��اق��ات ب��ن البلدين .وك��ان الخالد
ي �ت �ح��دث ل �ل �ص�ح��اف �ي��ن ب �ع��د اس �ت �ق �ب��ال��ه ط��ائ��رة

سورية ( )20ليرة

ااردن ( )200فلس

ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة ال�ع��راق�ي��ة ال �ت��ي وص �ل��ت أم��س
وعلى متنها وزي��ر الخارجية العراقي هوشيار
زي � �ب � ��اري وع � � ��دد م� ��ن ام � �س ��ؤول ��ن وااع ��ام� �ي ��ن
العراقين وسفير الكويت في بغداد علي امؤمن.
وب� ��ن ال �خ��ال��د أن ال �ك��وي��ت ات �ف �ق��ت م ��ع ال �ج��ان��ب
العراقي على تسوية النزاع بن شركتي الطيران
ف��ي ال �ب �ل��دي��ن ،واش� ��ار ال ��ى أن ام �س ��ؤول ال�ع��راق��ي
ال�ك�ب�ي��ر ال�ت �ق��ى س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن��واف
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مصر ( )3جنيهات

بريطانيا ( )1جنيه

