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إجراءات جتاه املخالفني تبدأ باإلنذار وصواًل إلى سحب الترخيص

»التربية« حتذر املدارس اخلاصة من زيادة الرسوم

النفس البغيض الـــذي يـــروج لــه بعض 
ــد إخــوانــنــا  املــغــرديــن وبــعــض الــســاســة ض
املصريني عنصري وغريب على أهل الكويت.. 
إخواننا منذ خمسينيات القرن املاضي وهم 
عنصر فــاعــل فــي بــنــاء الــكــويــت احلــديــثــة .. 
الدستور والرياضة واملسرح ومجلة العربي 
من إجنازاتهم .. في كل مجال لهم إبداعات وال 
يخلو هذا العدد الكبير من السيئني .. الغالبية 
تعيش بيننا بسالم ومن الظلم تعميم الصفات 
املنكرة.. منهم ومنا ومن كل املقيمني من يتالعب 

بالقوانني ليستفيد .. حبوا بعض !!

بني السطور

شــدد وكيل وزارة التربية املساعد للتعليم اخلــاص 
والنوعي الدكتور عبداحملسن احلويلة أنه لن يسمح بأي 
ـــدارس اخلــاصــة وفقا للقرار  زيـــادة على رســوم طلبة امل
الوزاري الذي صدر مبنع أي زيادة بالرسوم الدراسية للعام 
اجلديد، مؤكدا انه سيتخذ االجراءات كاملة بدءا من توجيه 
اإلنــذار حتى الوصول الى سحب الترخيص، إذا متادت أي 
مدرسة ولم تلتزم، محذرا من حرمان الطالب املقيدين من 

حقهم في الدراسة.
ــار احلويلة في تصريح للصحافيني إلــى ضــرورة  وأش
االلتزام بالرسوم الدراسية املقررة وفقاً للكشوف املعتمدة 
لدى االدارة العامة للتعليم اخلاص، وعدم جواز حتصيل أي 
مبالغ أو رسوم حتت أي مسمى، بخالف الرسوم الدراسية 
املعتمدة من الــوزارة و عدم جواز حتصيل رسوم تسجيل 
ــوم دراســيــة عــدا فــروقــات الشريحة من الطالب غير  ورس
محددي اجلنسية، الذين يتحمل الصندوق اخليري لرعاية 

الطالب احملتاجني رسومهم الدراسية.

النفط  خام  سعر  متوسط  »كامكو«: 
دوالر   64.9 ي����ب����ل����غ  ال�����ك�����وي�����ت�����ي 

للبرميل
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 اتجاه أسعار النفط منذ بداية العام
  

 
 

 
 

 المعدل الشهزي لسعز النفط لسلة أوبك ونسبة النمى
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تراجع حاالت الزواج بني الكويتيني 
5 سنوات خالل آخر 

3

ج���م���ع���ة: ال���ع���رب���ي اس���ت���ع���د ل��ل��ب��ط��ول��ة 
العربية في وقت قياسي

219  عقارًا اشتراها كويتيون في تركيا يوليو املاضي
أظــهــرت بــيــانــات إحصائية تركية أمـــس، أن 
الكويتيني جــاؤوا باملرتبة الثالثة من حيث شراء 

األجانب للعقارات فيها في يوليو املاضي.
ــادرة عــن مؤسسة  ــص وأوضــحــت البيانات ال
االحصاء التركية ان املواطنني الكويتيني اشتروا 
219 عــقــارا فــي يوليو املــاضــي ليحتلوا املرتبة 

الثالثة بعد العراقيني الذين تصدروا قائمة الترتيب 
بشرائهم 734 عقارا في حني جاء االيرانيون ثانيا 
بشراء 464 عقارا ثم السعوديون رابعا بعدد 218 

عقارا والروس بعدد 215 عقارا.
وأشارت املؤسسة الى أن العدد االجمالي ملبيعات 
العقارات لألجانب في تركيا في يوليو املاضي بلغ 

4192 عقارا مسجال ارتفاعا بنسبة 46.7 في املئة 
مقارنة مع ذات الشهر في 2018.

وأضافت أن مدينة اسطنبول كانت أكثر املدن 
التركية بيعا للعقارات لألجانب في يوليو املاضي.

21 عضوًا بلجنة تعزيز 
النزاهة ومكافحة الفساد

أعلنت الهيئة العامة ملكافحة الفساد “نزاهة” عن تشكيل 
اللجنة العليا لقيادة وتنسيق االستراتيجية الوطنية لتعزيز 
النزاهة ومكافحة الفساد تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 691 

لسنة 2019.
وقال عضو مجلس األمناء في الهيئة لؤي الصالح إن اللجنة 
تترأسها “نزاهة” وتضم في عضويتها 21 عضوا ميثلون 
وزارات ومؤسسات الدولة ذات العالقة بتنفيذ محاور ومبادرات 
االستراتيجية الوطنية عالوة على عضوية جمعية الشفافية 

الكويتية ممثلة للمجتمع املدني.
وأضــاف الصالح أن اللجنة ستتولى بشكل رئيسي عملية 
االشراف العام على حسن تنفيذ االستراتيجية الوطنية وإصدار 
التوجيهات العامة التي تكفل ذلك واعتماد التقارير اخلاصة 
بحالة تنفيذ االستراتيجية الوطنية واعتماد خطط عملها 

السنوية.

12 قرار  »األشغال«: 
تدوير بني رؤساء أقسام 

القطاعات اإلدارية
أصدر وكيل وزارة األشغال العامة املهندس 
اسماعيل علي أحمد 12 قرارا إداريــا بتدوير 
رؤساء أقسام بالقطاعات اإلدراية في الوزارة 
شملت نقل مدير ادارة العالقات العامة احمد 
املطيري للعمل مديراً إلدارة التنسيق بقطاع 
التنسيق واملتابعة. كما تضمنت القرارات 
ــإدارة  نقل رئيس قسم اإلعــالم واملتابعة ب
العالقات العامة ليلى املقصيد للعمل رئيساً 
لقسم االحصاء واملعلومات بإدارة التخطيط 
بقطاع التخطيط والتنمية، ونقل رئيس قسم 
اخلدمات املساندة بــإدارة العالقات العامة 
فاطمة رضا للعمل كرئيس للوحدة االدارية 

بقطاع التخطيط والتنمية.

6 مديرين تثبيت 
 في »اجلمارك«

أصدر املدير العام لــإدارة العامة للجمارك املستشار جمال 
اجلــالوي قــرارات تثبيت مديرين في اجلمارك، شملت مشعان 
االدعس مديراً للجمرك البري، ومنى الرشيدي مديرة للمكتب 

الفني، وعلي العنزي مديراً للشؤون االدارية.
كما شملت القرارات تثبيت راشد البركة مديراً إلدارة البحث 
والتحري، وأسامة الشامي مديراً إلدارة حقوق امللكية الفكرية، 

باإلضافة إلى فهد العتيبي مديراً ملكتب التدقيق والتفتيش.
وأعلن اجلــالوي، في وقت سابق، عن بدء التشغيل الفعلي 
التجريبي ملجموعة حديثة من اخلدمات اجلمركية اخلاصة 
بشؤون املخلصني، مشيراً إلى ان تلك اخلدمات اإللكترونية 
مبثابة منصة إلكترونية متخصصة بكل ما يقدم من خدمات 
إدارية لقطاع الشؤون اجلمركية ومبا ميكن املخلصني من إدارة 
ــإدارة العامة  معامالتهم اإلداريــة كافة عبر املوقع الرسمي ل

للجمارك في ثوان معدودة.
وأوضــح اجلــالوي في تصريح صحفي أن التدشني الرسمي 
سيتزامن مع صدور التعليمات اجلمركية، الفتاً إلى ان املنصة 
ستقوم على تقدمي كل اخلــدمــات اخلاصة مبكاتب التخليص 
والعاملني بها من فئات التخليص املختلفة سواء املخلص العام 
ــدار  ــاص واملــنــدوب مــن حيث االخــتــبــارات وإص واملخلص اخل
الرخص وجتديدها واحلصول على الشهادات الالزمة وتسجيلها 

وإصدار الوثائق واملستندات الدالة عليها.

باكستان: سنحيل قضية كشمير 
إلى محكمة العدل الدولية

قالت باكستان امس، إنها ستحيل النزاع على كشمير مع الهند 
إلى محكمة العدل الدولية بعد أن ألغت نيودلهي الوضع اخلاص 
للشطر اخلاضع لسيطرتها من اإلقليم هذا الشهر األمر الذي أثار 

غضب إسالم اباد.
وقال وزير اخلارجية شاه محمود قرشي لتلفزيون آري نيوز  
قررنا إحالة قضية كشمير إلى محكمة العدل الدولية... القرار 

اتخذ بعد وضع كل اجلوانب القانونية في االعتبار .

بعد استهداف رتل عسكري في إدلب

تركيا للنظام السوري: ال تلعبوا بالنار
حذر وزير اخلارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو امس النظام السوري 
من مهاجمة قوات بالده في محافظة 

ادلب شمال غرب سوريا.
وقال أوغلو في مؤمتر صحفي مع 
وزيرة خارجية السلفادور ألكساندرا 
هيل في أنقرة ان بالده ستفعل كل ما 
يلزم من أجــل تأمني سالمة اجليش 
ــارة جوية شنها  التركي ردا على غ
النظام السوري أمس االول على رتل 

عسكري تركي في ادلب.
ــة  وأكـــد ان “تركيا ال تــنــوي إزال
نقطة املراقبة التاسعة التي أنشأتها 
جنوب ادلب وفقا إلتفاق مسار أستانا 
بني الــدول الضامنة روسيا وتركيا 

وايران.
واعتبر ان نقاط املراقبة في ادلب 
ــادة األمــن واالســتــقــرار إلى  هدفها إع
املــنــطــقــة مــشــيــرا الـــى ان اتــصــاالت 
ستجري على كافة املستويات مع 
روسيا حول الهجوم السوري األخير.

ــاع التركية  ــدف وكــانــت وزارة ال
أعلنت أمس االول مقتل ثالثة مدنيني 
واصابة 12 آخرين في غــارة جوية 
للنظام الــســوري على رتــل عسكري 
تركي أثناء توجهه الى نقطة املراقبة 

قوات تركية تتجه إلى منطقة مراقبة في إدلبالتاسعة في ادلب.  

)طالع صفحة 3(

116 تدبيرًا إحترازيًا ضد شركات مخالفة  
أعلنت وزارة الــتــجــارة والصناعة أن إدارة 
مكافحة غسل األمــوال ومتويل اإلرهــاب التابعة 
لها أصــدرت 116 تدبيرا احترازيا على الشركات 
املخالفة اخلاضعة ألحكام القانون )106/2013( 
في شهر يوليو املاضي. وأضافت التجارة في بيان 

صحفي امس أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات 
كتابية الى 23 شركة عقارية و3 شركات صرافة 
و11 شركة مجوهرات وشركتي تأمني كما تضمنت 
أمرا بإلزام 47 شركة عقارية و6 شركات صرافة 
و18 شركة تأمني بإتباع إجراءات محددة لتتوافق 

ــارت إلــى إصــدارهــا أمــرا بتقدمي  مع القانون. وأش
تقارير لشركتني عقاريتني وشركة صرافة وشركة 

مجوهرات وشركتي تأمني.

)طالع صفحة 5(

)طالع صفحة 2()طالع صفحة 10(

تلقى سمو أمــيــر الــبــالد الشيخ 
صباح االحمد اجلابر الصباح اتصاال 
ــس مــن أخــيــه سمو  هاتفيا ظهر ام
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير 
دولة قطر الشقيقة اطمأن خالله على 

صحة سموه وذلــك بعد ان تعافى 
بفضل الله ونعمته مــن العارض 

الصحي الذي تعرض له سموه .

)طالع صفحة 2(


