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وفقًا لإلدارة املركزية لإلحصاء عن معدل األجر الشهري في القطاعني العام واخلاص

300 1400 والوافد  راتب الكويتي 

ما أسباب النقص في أدوية السرطان؟ 
تعلم وزارة الصحة عن ارتفاع معدالت 
اإلصابة بهذا املــرض اخلبيث وخاصة 
بعد حترير البالد من العدوان العراقي.. 
يــجــب عــلــى وزيـــر الــصــحــة محاسبة 
ــذا النقص خــاصــة أن  املتسببني فــي ه
أسباب اخللل في األغلب هي الصراع بني 
الشركات.. يجب أال تطغى املصالح على 

صحة الناس.. شوية رحمة!!!

بني السطور

وفقا آلخــر اإلحــصــاءات الــصــادرة من اإلدارة املركزية 
لإلحصاء عن معدل األجــر الشهري للذكور من العمالة 
الكويتية في القطاع العام فقد بلغ نحو 1780 دينار ، وبلغ 

ذلك املعدل لإلناث الكويتيات نحو 1274 دينار. 
ونقال عن تقرير الشال األسبوعي ، فقد بلغ معدل الراتب 
الشهري للذكور غير الكويتيني في القطاع احلكومي نحو 
724 دينار  ، وبلغ لإلناث غير الكويتيات نحو 664 دينار  . 
ويبلغ معدل األجر الشهري للكويتيني من اجلنسني في 
القطاع احلكومي نحو 1485 دينار ، ويبلغ نفس املعدل 
لغير الكويتيني نحو 695 ديــنــاراً  ، بفارق بني املعدلني 

بحدود %113.7 لصالح الكويتيني.
وفي حال دمج القطاعني، احلكومي واخلاص يبلغ معدل 
األجر الشهري للكويتيني ذكور وإنــاث في القطاعني نحو 
1407 دنانير، ويبلغ لغير الكويتيني نحو 296 دينارا، مع 
االخذ في االعتبار ان هذه األرقام ال تشمل العمالة املنزلية 
التي سوف تترك أثر كبير لألدنى على معدالت أجور غير 

الكويتيني.

ولي العهد شهد ختام مهرجان امللك عبدالعزيز لإلبل  

حضر ممثل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحــمــد ، سمو ولي 
العهد الشيخ نــواف األحمد والوفد 

الرسمي املرافق لسموه مأدبة غداء 
أقامها أخاه خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة 

العربية الــســعــوديــة فــي محافظة 
الــرمــحــيــة وذلــــك مبــنــاســبــة إقــامــة 
فعاليات احلفل اخلتامي ملهرجان 

امللك عبدالعزيز لالبل الثالث والذي 
أقيم مبنطقة الرياض دعما للجوانب 

التراثية والثقافية

مع  ال��ت��ع��ام��ل  »امل���ي���زان���ي���ات« درس�����ت 
امل���خ���ال���ف���ات امل����ت����ك����ررة.. واحل���ك���وم���ة 

شكلت جلنة للمعاجلة
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وخبير  سياسي محنك
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فرنسا .. اجليش والشرطة يواجهان السترات الصفراء

مصادمات بني رجال األمن واملتظاهرين أمس

الصباح: عراقيل كثيرة حالت دون 
حتول »التجاري« إلى »إسالمي«

�صمري خ�رض

اقــــرت اجلــمــعــيــة العمومية 
الــعــاديــة وغــيــر الــعــاديــة للبنك 
التجاري الكويتي توزيع أرباح 
نقدية بواقع 20 في املئة نقدا “20 
فلسا للسهم الواحد” و10 في 
املئة منحة “10 اسهم لكل 100 
سهم” عن السنة املالية املنتهية 
بديسمبر 2018.    وقــال رئيس 
مجلس االدارة الشيخ احمد دعيج 
الصباح ان التوصية بتحويل 
البنك التجاري الى بنك اسالمي 

شهدت عدة عراقيل خالل السنوات 
اخلمس املاضية األمر الذي حال 
دون التحول اال انه اكد ان االمر 
ما زال قيد الدراسة ، منوها الى 
ان البنك حريص كل احلرص على 
االهتمام باملشروعات الوطنية 
الكويتية واالستثمار الداخلي 
ــــار الــبــورصــة  ، مــؤكــدا ان ازده
الكويتية ينعكس ايجابا على 

القطاع املصرفي الكويتي .

163 ألف كويتي طلبوا    
5 سنوات تأشيرة أميركا خالل 

قال نائب مساعد وزير اخلارجية األمريكي خلدمات 
التأشيرة إدوارد راموتوفسكي أمس، إن أكثر من 163 
ألف كويتي تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرة دخول 

إلى الواليات املتحدة خالل السنوات اخلمس املاضية. 
ــن ترحيبه  ــا« ع ــون ـــ»ك   وأعــــرب رامــوتــوفــســكــي ل
وتشجيعه للمواطنني الكويتيني على زيــارة الواليات 
املتحدة سواء للعمل أو الترفيه أو الدراسة أو ألي سبب 

آخر.   
ـــاف ان الــراغــبــني فــي احلــصــول على تأشيرة  وأض
ــارة املوقع  سياحية أو دراسية أو عالجية ميكنهم زي
اإللكتروني لتقدمي الطلبات واتباع التعليمات املطلوبة.   

ــدت فــرنــســا أمـــس مــواجــهــة  ــه ش
جديدة لتظاهرات السترات الصفراء 
ــراءات صارمة وتعزيزات  وسط اج

امنية مشددة.
ــــي اف ام(  وذكــــــرت قـــنـــاة )ب
االخبارية ان السلطات الفرنسية 
نشرت نحو 4700 عنصر امــن في 
بــاريــس وعــربــات مــدرعــة ملواجهة 
أعمال شغب محتملة بعد اضطرابات 
االســـبـــوع املـــاضـــي.واضـــافـــت ان 
السلطات حظرت املظاهرات في جادة 
شانزليزيه ومناطق رئيسية في مدن 

مثل تولوز ومارسيليا ونيس.
واكـــدت السلطات انها ستكون 
حاسمة في تظاهرات األمس بعد ما 
شهدته باريس السبت املاضي من 
أعمال عنف وعمليات نهب السيما في 

جادة شانزليزيه الشهيرة.

الدميوقراطية  س��وري��ة  ق���وات 
تعلن زوال خالفة »داعش« 

قـــــالـــــت قـــــــــوات ســــوريــــة 
ــة من  ــوم ــدع ــة امل ــي ــراط ــوق ــدمي ال
ـــس، إنها  الـــواليـــات املــتــحــدة أم
سيطرت على آخر جيب لتنظيم 

داعش في الباغوز بشرق سورية
مبا ينهي دولــة  اخلالفة  التي 
أعلنها التنظيم بعد أعـــوام من 

القتال.
وقــــال مصطفى بــالــي مدير 
املــركــز اإلعــالمــي لــقــوات سورية 
الــدميــوقــراطــيــة عــلــى  الــبــاغــوز 

حتررت، والنصر العسكري ضد 
داعش حتقق.. نبشر العالم بزوال 

دولة اخلالفة املزعومة .
وفــي مراسم احتفال بالنصر 
قــرب الباغوز عزفت فرقة آالت 
نحاسية السالم الوطني األميركي، 
فيما جلس قادة من قوات سورية 
الدميوقراطية بينهم رجال ونساء 

يشاهدون العرض.

»الصحة«: ال نقص
في أدوية السرطان  

أكدت مديرة مركز الكويت ملكافحة السرطان التابع 
لــوزارة الصحة الدكتورة خلود العلي أن جميع أدوية 
مرض السرطان متوفرة في املركز وال يوجد أي نقص 
فيها. ونفت العلي في تصريح صحفي مساء امس االول 
ما مت نشره في احدى الصحف احمللية حول وجود نقص 
في األدويــة مؤكدة ان هذه املعلومات غير دقيقة وليس 

هناك نقص عام في ادوية السرطان.
واضافت “ان كان هناك نقص فهو في بعض االدوية 
احملـــدودة اخلــاصــة ومت توفيرها بشكل عاجل خالل 

االسبوع املاضي.

خادم احلرمني الشريفني وسمو ولي العهد خالل حضور فعاليات احلفل اخلتامي

)طالع صفحة 10(

)طالع صفحة 9(

)طالع صفحة 11(

)طالع صفحة 8()طالع صفحة 5(

)طالع صفحة 2(


