
في حال ضبطه أكثر من 3 ماليني حبة مخدرة يبلغ سعرها 10 ماليني

الفهد: ضرورة التعامل بحزم مع ما يضر أمن الوطن

1.2 مليون دينار.. مكافأة املفتش اجلمركي

»الداخلية«: تعيني وتسكني الشواغر في قطاعات 
»املنافذ« و»العالقات العامة« و»الدراسات القانونية«

مريم بندق 

علم����ت »األنباء« أن ديوان 
املدني����ة عق����د عدة  اخلدم����ة 
اجتماعات مع قياديني بوزارتي 
املالية والداخلية واإلدارة العامة 
للجمارك، أسفرت عن االتفاق 
على أن حتسب مكافأة مفتش 
اجلمارك على أساس نسبة من 

سعر املضبوطات. 
وكشفت مصادر رفيعة في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
أن نس����بة املكافأة س����تختلف 
حس����ب نوعية املضبوطات، 
حيث سترتفع النسبة للمواد 
احملظورة واملمنوعات والبضائع 
املقلدة وكل ما من شأنه تهديد 
األمن العام والتأثير سلبا على 
االقتصاد الوطني، عن نس����بة 

التي  املواد  املكافأة لضبطيات 
ال تهدد األمن العام. 

وأضافت املصادر: مت منح 
صالحية حتديد هذه النس����بة 
لإلدارة العامة للجمارك »ونحن 
بانتظارها لرفع األمر إلى مجلس 
املدنية إلقراره تنفيذا  اخلدمة 

لطلب مجلس الوزراء«. 
وردا على سؤال حول النسبة 
التي يدور النقاش حولها، أجابت 
املص����ادر: س����تتراوح مكافأة 
ضبطيات املواد التي تهدد األمن 
العام بني 10 و12% والضبطيات 

األخرى %5. 
وعن مدى موافقة احلكومة 
على هذه النقل����ة النوعية في 
احتساب املكافأة، كشفت مصادر 
وزارية رفيعة في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء« أن مجلس 

ال����وزراء واف����ق عل����ى وضع 
ضوابط جدي����دة ملنح مكافآت 
مالية للمفتش����ني اجلمركيني 
الذين يضبطون كل ما من شأنه 

املساس باألمن العام.
واستطردت املصادر قائلة: 
طلب املجلس إعادة النظر في 
الضواب����ط احلالية ألنه ليس 
م����ن املعقول مس����اواة مكافأة 
مفتش جمركي ضبط أكثر من 3 
 ماليني حبة مخدرة يبلغ سعرها
10 مالي����ني دينار مبفتش آخر 
ضبط ضبطية ال تتعدى قيمتها 

ألف دينار مثال. 
وأوضح����ت املص����ادر ان 
الهدف من هذه اخلطوة تشجيع 
وحتفي����ز ورف����ع معنوي����ات 
املفتش����ني اجلمركيني وحماية 
املجتمع من اآلفات واملمنوعات 

وكل ما من شأنه إحداث تأثيرات 
س����لبية على القوى البشرية 
واالقتص����اد الوطني. وأعلنت 
املصادر موافقة احلكومة، وأنه 
بالفعل كل����ف مجلس الوزراء 
ديوان اخلدم����ة املدنية بإعادة 
النظر في املعايير والش����روط 
واملتطلبات والضوابط احلالية 
لص����رف املكافآت للمفتش����ني 
اجلمركيني مقابل الضبطيات 
اجلمركية بالتعاون مع وزارتي 
املالية والداخلية واإلدارة العامة 
 للجمارك. وبحس����اب نس����بة 
ال� 12% ملكافأة مفتش اجلمرك 
الذي ضبط أكثر من 3 ماليني 
 حبة مخدرة والتي يبلغ سعرها
10 مالي����ني دينار فإن نس����بة 
مكافأته س����تكون 1.2 مليون 

دينار.

عبداهلل قنيص - أحمد خميس

واصل���ت وزارة الداخلي���ة 
اس���تكمال ما تبقى من الهيكل 
التنظيمي، حي���ث أصدر نائب 
رئيس مجل���س الوزراء ووزير 
الداخلية الش���يخ محمد اخلالد 
ع���دة ق���رارات وزارية بش���أن 
تعيني وتس���كني الش���واغر في 
قطاع���ات »املنافذ« و»العالقات 

العامة« و»البحوث والدراسات 
القانونية«. ومن أبرز من تبوأ 
مناصب جدي���دة اللواء فيصل 
السنني الذي عني مديرا عاما ألمن 
املطار والل���واء خالد الصقعبي 
الذي تولى منص���ب مدير عام 
املوانئ  ال�عام����ة ألمن  لإلدارة 

والعميد عادل احلشاش مديرا 
عاما ل���إلدارة العامة للعالقات 
العامة. من جهة اخرى، شدد وكيل 
وزارة الداخلية الفريق سليمان 
الفهد خالل اجتماعه مع عدد من 
وكالء وزارة الداخلية املساعدين 
امليدانيني، على ضرورة حتصني 

اجلبهة الداخلية في ظل ما تشهده 
املنطقة والتعامل بكل حزم مع 
كل ما من ش���أنه ان يضر بأمن 
الوطن مع تدارس احلالة األمنية 
بشكل دوري. وطالب وكيل وزارة 
الداخلية وكالء الداخلية مبتابعة 
توزيع القوة الى جانب تدارس 
التقارير األمنية، داعيا في الوقت 
ذاته ال���ى تطبيق القانون على 

اجلميع.

يتالف من برجني �سكنيني, خدمات متنوعة ومتكاملة, جاهز للت�سليم, يقع يف اتاكنت يف مدينة ا�سطنبول, 

فــي  العقارية  امل�ساريع  واجمل  افخم  من  م�سنف  امل�سروع  كيلو,   25 تق�سيم  وعن  كيلو   8 املطار  عن  يبعد 

تركيا. ادفع %35 وا�سـتلم �سـقتـك وق�سط البـاقي على 36 �سـهـر.

facebook.com / toprealestategroup toprealestategr toprealestategr www.toprealestategroup.com
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القدومي يت�سلم مفتاح �سقته يف تريا�س تيما

مشرف - قاعة 8 في الفترة من  06-11 ابريل 2015
زورونا في معرض العقار  واالستثمار

The Real Estate & Investment Exhibition
مــعــر�س الــعــقـار  واال�ســتــثـمـار

دعوة لزيارتنا في

تيراس تيما... عنوانك الجديد في 

اسطنبول - تركيا  
الراحة والفخامة

بـم�ساركــة 70 �سـركـة عــقـاريـة ومـالـيـة        اأكـرث من 250 م�سروع عـقاري وا�ستثـمـاري مـن 15 دولة

فر�ص متـويل متنوعة مـن بنـوك حملية        ا�ســـتـــ�ســارات قـــانــونـــيـــة وعـــقـــاريـــة مـــجـــانــيــة

معر�ص املعار�ص العقارية فـي الكويتمعر�ص املعار�ص العقارية فـي الكويت
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الوظائف القيادية
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اقتصاد

ص49

ص49

»حل وسط« 
للتعيينات النفطية

... آلية بمعايير 
»موضوعّية«

»الوطني« 
يقود تموياًل

 بـ 1.5 مليار دوالر 
لـ »كوفبك«

األم��ة  مجلس  ف��ي  التعليمية  اللجنة  الق��ت 
ال����ق����وى ال���ط���اب���ي���ة ف����ي ال���ط���ري���ق ن���ح���و إق�����رار 
قانون تنظيم اتحادات الطلبة، فتردد صدى 
أقرته  ال��ذي  املقترح  االع��ت��راض الطابي على 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة ت���أك���ي���دًا من 

ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور ع���ودة ال��روي��ع��ي ان »اللجنة 
امل���واد  وت���ع���ّدل  امل��ق��ت��رح  س��ت��راج��ع  التعليمية 
واملكتسبات  ال��ح��ري��ات  تمس  ال��ت��ي  الخافية 
الطابية«، في وقت وصف فيه النائب حمدان 
ال��ع��ازم��ي االق��ت��راح ب��أن��ه »ط��ام��ة ك��ب��رى، يكمم 

أفواه الطلبة ويحتوي على مخالفات عدة«.
وف��ي��م��ا ط��ال��ب��ت ال��ق��وى ال��ط��اب��ي��ة ب��� »نسف 
امل���ق���ت���رح ال�����ذي أق���رت���ه )ال���ت���ش���ري���ع���ي���ة(«، أع��ل��ن 

ع���ودة  ال��ب��رمل��ان��ي��ة  التعليمية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي��س 
الرويعي عن تعديات مقدمة على االقتراح«، 
مؤكدًا أن »احالة االقتراح إلى اللجنة ال تعني 

املوافقة عليه«.
وب��ي��ن��م��ا ت��ع��ه��د م��م��ث��ل��و ال����ق����وى ال��ط��اب��ي��ة 
السماح  »بعدم  مشترك  صحافي  مؤتمر  في 
ب��م��رور امل��ق��ت��رح ب��ك��ل ال��س��ب��ل امل��ت��اح��ة وب��ط��رق 

|   كتب فرحان الفحيمان 
وفراس نايف وناصر المحيسن   |

اللجنة التعليمية تنتظر إحالته من »التشريعية« ملراجعته 

قانون تنظيم »اتحاد الطلبة« 
... رفض نيابي لـ »تكميم االفواه«

|   التتمة ص 48   |
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تيراس ميكس... االستثمار الناجح في اسطنبول

يقع مشروع تيراس ميكس في منطقة  Esenyurt في اسطنبول, يتألف من 5 مباني متعددة االستخدامات, خدمات متنوعة 
2015, ادفع  C,D,E خالل الربع الثاني من العام  A,B خالل شهر اكتوبر املاضي واملباني الثالثة  ومتكاملة, مت تسليم مبنى 
%35 دفعة مقدمة والباقي على اقساط شهرية ملدة 36 شهر وبدون فوائد, عرض خاص على االستديو فقط ادفع القيمة 

نقدا واضمن عائد ايجاري %10 ملدة 2 سنوات من املطور مباشرة.

صور من شقق العينة باملشروع

تملك استديو مفروش بالكامل مع ضمان عائد ايجاري%10 لمدة 2 سنوات
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 Ãö� WHKJ� Ê« `{Ë√Ë Æ‚d� ‚u� lL�L� f�√
 w�  UH�UC� ÍQ� VB� r� Íc�« dJ��« i�d�
 p�–Ë ¨WM��« w� —ôËœ 1000 v�« 800 s� X�uJ�«
 WHKJ��« ÊuJ� Ê« l�u�L�« s�Ë WL�b� WOzUB�ô UI�Ë
 v{dLK� WHKJ��« …œU�“ s� öC� ¨p�– s� XFH�—«

Æ÷dL�«  UH�UCL� Êu�UB� s�c�«

 Î «—UA��� ÊU??� Íc???�« œU??L??B??�« `??�U??� ‰U??�
 sOO�u��« Ê« ÍœU� —uBM� t�—b�� wMLO�« fOzdK�
 XH�u� «–« Âö??�  U�œU�� ¡«d??�ô  ÊËbF���
 W�œuF��« …œUOI� w�dF�« ·U��K� W�u��«  U�dC�«
 ÆåWOz«b� n�«u� UN� fO�ò ·«d�√ UNOK� X�d�√Ë
 «uF�œË Êb� w� ÷«—√ vK� f�« ÊuO�u��« dDO�Ë
 ¨d�¬ V�U� s� Æl�«d��« v�« ÍœU� fOzdK� sO�«u�
 fK�� w� —«d� ŸËdAL� UO�Ë— X�bI� ULMO�Ë
 ¨sLO�« w� åWO�U��« W�b�ò v�« u�b� w�Ëb�« s�ô«
 U� ‰uI�« rKFL�« tK�«b�� ÍœuF��« dOH��« i�—
  U��dB� w� ‰U�Ë ¨W�b� q�I� b� Áœö� X�U� «–«
 ÊUA� oKI�« UO�Ë— t�d�UA� l� t??�« WO�U��
 ÃU��� …b�U�L�« sO�Q� åWO�¬ò Ê«Ë w�U��ô« l{u�«

 ÆY�� v�«

 UÐdC�« XH�uð «–≈  UŁœU×� ¡«dłù ÊËbF²�� ÊuOŁu×�«
 p???????????M???????????³???????????�«
 w????????M????????Þu????????�«
 ÎUH�U×ð œuI¹
 ÎU?????O?????�d?????B?????�

 q??¹u??L??ð V???O???ðd???²???� ÎU???O???L???�U???Ž
 åp?????³?????�u?????�ò??????� w???????�U???????{≈
—ôËœ —U????O????K????� 1.5 ???????Ð
25 ’ l�U�

ZOKH�« Õö� æ

8’ l�U�
9’ l�U�

5’ l�U� 14’ l�U�



زورونا في معرض العقار واالستثمار
مشرف - قاعة 8 في الفترة من 06 - 11 ابريل  2015

The Real Estate & Investment Exhibition
مــعــر�ض الــعــقـار  واال�ســتــثـمـار

The Real Estate & Investment Exhibition
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