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غير مخصص للبيع

طلب نيابي يقدم في اجللسة املقبلة إلنهاء التقرير وإحالته للمجلس خالل أسبوعني.. و»التشريعية« تناقش حظر املشاركة في األعمال القتالية في اخلارج

استعجال »املالية« إلجناز »عالوة األوالد«

ترقبوا غدًا...

للوقت ثمن... وللأملا�س قيمة...

توفيق األمير: وّثقت تاريخ الكويت 
بالصور وعملت بقصر السيف 

لتصوير استقباالت األمير الراحل 
عبداهلل السالم

الشبو .. قاتل بأرخص األثمان
بقلم: يوسف عبدالرحمن

 م. إبراهيم حيات 
لـ »األنباء«:  الرقية الشرعية 

شفاء ملعظم األمراض

 »الوطني«: 660
مليار دوالر تراجع 
متوقع ملدخرات 
االقتصاد العاملي 

فيصل: حجم 
االستثمارات الكويتية

في مصر يتعدى
3 مليارات دوالر

استراحة

من الماضي

حوار اقتصاد

توفيق األمير

م. إبراهيم حيات

غرفة عمليات ملوسم األمطار
موسى ابوطفرة

علم���ت »األنب���اء« انه مت انش���اء غرفة 
الداخلية والتربية  عمليات تض���م وزارات 
واألشغال والصحة، وذلك للتنسيق فيما بينها 
استعدادا ملوسم الشتاء والذي اعلن الفلكيون 
انه سيش���هد هذا العام موسما ماطرا بشكل 
غزير. وقال املصدر ان هذا التنسيق والربط 
املباش���ر بني هذه اجلهات سيشمل التعاون 

ملتابعة الطرق وفك االزدحامات في الشوارع 
وكذلك توزيع آليات وزارة األشغال في مراكز 
متفرقة باحملافظات لسحب املياه، موضحا 
ان هذه الغرفة س���تكون مخولة من وزارة 
التربية بإعالن العطل اذا ما كانت هناك ظروف 
مناخية تس���توجب ذلك وكاشفا ان وزارة 
الصحة ستحدد مراكز صحية مجهزة على 
الطرق مدعومة بالطيران العمودي استعدادا 

لهذا املوسم.

غيوم كثيفة تنذر بشتاء ماطر        )هاني الشمري(
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واغادوغو � وكاالت: بعد 27 
عاما في سدة الرئاسة، أعلن 
رئيس بوركينا فاس���و بليز 
كومباوري في بيان تلي امس 
على شاشة التلفزيون، التخلي 

عن احلكم.
وجاء في البيان الذي تلته 
صحافية في ش���بكة اف.بي1 
»رغبة مني في احلفاظ على 
املكتس���بات الدميوقراطي���ة 
وعل���ى الس���لم االجتماعي.. 
اعلن التنحي عن احلكم متهيدا 
للبدء بفترة انتقالية يفترض 
ان تؤدي الى انتخابات حرة 
وشفافة في مهلة أقصاها 90 

يوما«.
من جانبه، قال القائد العام 
للقوات املسلحة في بوركينا 
فاسو اجلنرال أونوري تراوري 

انه تولى زمام االمور.

التفاصيل ص24 ٭

عبدالكريم العبداهلل

 ت����درس األمان����ة العام����ة 
للمجلس األعل����ى للتخطيط 
والتنمية إنشاء جلنة وطنية 
للسياسات السكانية بالكويت، 
وذل����ك ملواجه����ة العدي����د من 
القضايا السكانية التي تنعكس 
آثارها وتفاعالتها على مسيرة 
التنمية بأبعادها االقتصادية 
واالجتماعية واالنسانية، ومن 
أه����م تلك القضايا الس����كانية 
»اختالل التوازن في التركيبة 
الوافدين،  الس����كانية لصالح 
فضال عن االختالل في توزيع 
وتركيبة القوى العاملة، وعدم 
التعليم  مواءم����ة مخرج����ات 
والتدريب ملتطلبات سوق العمل، 
وصعوبات توفير فرص العمل 
لقوة العمل الوطنية وانعكاساتها 
على مع����دالت البطال����ة، وما 
تتبعها من مشاكل اقتصادية 
واجتماعية«. وأكد تقرير أعدته 
األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية - والذي 
تنفرد »األنباء« بنشره - أهمية 
إنشاء جلنة وطنية للسياسات 
السكانية، وذلك نظرا لوجود 
العديد م����ن االختالالت، أولها 

اختالالت التنمية البشرية.
التفاصيل ص 4 ٭

رئيس بوركينا فاسو 
كومباوري.. يتنحى

جلنة وطنية 
لـ »السياسات السكانية« 

في الكويت
سوق السمك في شرق.. أطنان متكدسة واألسعار »شابّه« نار

رشيد الفعم

ف����ي س����عي نياب����ي حثيث 
إلنه����اء القضاي����ا ذات الطاب����ع 
الش����عبي واملدرجة على جدول 
األعمال، قال مصدر نيابي مطلع 
ل�»األنباء« ان طلبا سيقدمه عدد 
من النواب في اجللس����ة املقبلة 
موجها للجن����ة املالية البرملانية 
يقضي بإجناز تقريرها عن زيادة 
عالوة األبناء خالل أسبوعني. وفي 
الشأن النيابي أيضا، قال مصدر 
اللجنة  ان  ل�»األنب����اء«  برملاني 
التش����ريعية ستناقش األسبوع 
اجلاري مواضيع مهمة على رأسها 
حظر التعامل مع اسرائيل وحظر 
املش����اركة في اعمال قتالية في 
اقتراح  الى  اخلارج، باالضاف����ة 
النائب محمد طنا بتعديل املرسوم 
بقانون املتعلق بالعسكريني في 
شأن سريان احكام قانون املعاشات 
ومكافآت التقاعد للعسكريني على 
غيرهم من العاملني بتكليف من 
احلكومة ف����ي مناطق العمليات 
احلربية بحيث تس����ري احكامه 
على العسكريني واملوظفني املدنيني 
وذوي العقود اخلاصة من غير 
الكويتي����ني العامل����ني باجليش 
الكويت����ي املش����اركني في حرب 

التحرير باالضافة الى األسرى.
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