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جـلسـة.. تـحقيـق
تشكيل لجنتي تحقيق برلمانيتين في كارثة »مشرف«  وطوارئ كهرباء 2008/2007

تعديالت الحكومة على »المرئي والمسموع«: تغليظ عقوبات الغرامات المالية على التجاوزات

البزاز: التصنيفات األكثر أهمية هذه األيام هي »األمم الغنية بالطاقة« و»الفقيرة في الطاقة«

القحطاني: إعـداد »وثيقة الكويت للطاقة« ووضـع آليات تضمن تنفيذها

جريير: أي زيادة في توفير جيل من الطاقة مسـاهمة عظيمة لمجتمعات العالم
ص14

تكليف »المحاسبة« بدراسة صفقات »الدفاع« وإحالة تقريريه عن مخالفات »الكويتية« إلى النيابة 

إعطاء قضية القروض أولوية النقاش في جلسة 17 الجاري وتوزيع المضابط على قرص مدمج

)متين غوزال(مشهد التصويت على تشكيل جلان حتقيق في ملفات حكومية تكرر كثيرا في جلسة أمس 

األنباء  االقتصادية

مريم بندق - حسين الرمضان
 سامح عبدالحفيظ

الى  افتقرت احلكومة امس 
عملية التنس���يق املس���بق في 
ترتيب اجندتها خالل جلس���ة 
مجلس االمة وغابت عنها الرؤية 
الواضحة خللفية التكتيك النيابي 
ما اسفر عن مترير كل االقتراحات 
النيابية التي قدمت خالل اجللسة 
دومنا مقاومة تذكر والتي بدت 
كجلس���ة حتقيق مع احلكومة 
في كل امللفات احلساس���ة التي 
ُطرحت. وخالل اجللسة شكل 
املجلس جلنة حتقيق برملانية 
ح���ول قضية محطة مش���رف 
مكونة من 5 أعضاء، كما اصدر 
املجلس ق���رارا أحاله للحكومة 
بنقل احملطة من موقعها احلالي. 
واعطى مجلس االمة مناقش���ة 
قضية »القروض« األولوية في 
النقاش خالل جلسة 17 اجلاري، 
كما شكل جلنة حتقيق في عقود 
طوارئ كهرباء 2008/2007 مكونة 
من 5 نواب. وأقر املجلس تكليف 
ديوان احملاسبة بدراسة عقود 

وزارة الدفاع اخلاصة بصفقات 
طائ���رات الهيركوليز والرافال 
الفرنسية ومصنع الذخيرة، كما 
وافق على احالة تقريري ديوان 
احملاسبة عن مخالفات مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية الى 
النيابة. وأثناء اجللس���ة كلف 
املجلس جلنة البيئة بالتحقيق 
في قضية التلوث في منطقة ام 
الهيمان وحدد جلسة 17 اجلاري 
ملناقشة قانون »الفتوى« على ان 
يناقش تعديل قانون »اخلبرة« 
خالل اجللسة التكميلية الواقعة 
في 18 منه. ووافق املجلس على 
قي���ام األمانة العام���ة بتوزيع 
املضبط���ة على ق���رص مدمج 
واملضاب���ط املكتوب���ة على من 
يطلبها م���ن النواب. م��ن جهة 
أخرى، اكدت مصادر حكومية 
رفيعة في تصريحات خاصة ل� 
»األنباء« ان تعديالت احلكومة 
على قانون املرئي واملس���موع 
ترك���ز على تغلي����ظ عقوبات 
الغرامات املالية على التجاوزات 

االعالمية.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد متوسطا املهندسني واملهندسات في افتتاح مؤمتر الطاقة البديلة

األمير يطلق أعمال المؤتمر الدولي 
لـ »تطبيقات الطاقة البديلة خيار أم ضرورة؟«

»األبيض« فاز  على الكرامة 2 - 1 في نهائي كأس االتحاد اآلسيوي 

»التربية«: 800 دينار لـ 386 موظفًا في »المالية«
وإعادة العمل بكنترول الثانوية لطلبة »الموحد«

تحويل زيارات الجامعيين  إلقامة عمل مباشرة

الكويت األولى في »الخنازير« بإقليم »المتوسط«

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
منح 386 موظفا وموظفة في االدارة املالية مكافآت مبلغ 800 دينار 
لكل منهم، ال���ى ذلك اعتمد مجلس مديري عموم املناطق التعليمية 
تعديلني على آلي���ة امتحانات طلبة النظام الثانوي املوحد. تضمن 
التعديل األول إعادة العمل بكنترول الثانوية العامة للفترتني الثانية 
والرابعة لطلبة الصف الثاني عشر وإلغاء كنتروالت املناطق التعليمية 
الس���ت، والتعديل الثاني لطلبة الصفوف من الرابع حتى التاس���ع 
س���تكون امتحانات الفترات األولى والثانية والثالثة على مستوى 
املدارس وليس املناطق التعليمية وتبقى الفترة الرابعة على مستوى 
املناط���ق التعليمية. كما اعتمدت د. احلم���ود قرارا بفتح باب النقل 
لإلداريني من حديثي التعيني لكل من جامعة الكويت أو الهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب أو معه���د الكويت لألبحاث العلمية.

وألغت الوزيرة القرار السابق بحظر نقلهم أو ندبهم ملدة 3 سنوات 
من تاريخ التعيني.

بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة الش���ؤون محمد الكندري ان تعليمات أعطيت 
إلدارات العمل بشأن حتويل سمة الزيارة ألصحاب املؤهالت اجلامعية 
مباش���رة الى اذن عمل بغض النظر عن قيام صاحب العمل بتحديث 

بياناته أوال، بشرط ان يلتزم بالتحديث فيما بعد.

حنان عبدالمعبود
أعلنت منظمة الصحة العاملية امس األول ان الكويت حتتل املرتبة 
األولى على مس���توى إقليم ش���رق املتوسط في عدد اإلصابات بهذا 
الوباء، مسجلة 6640 إصابة من بني 22 ألفا و689 حالة أصيبت في 
22 دولة باإلقليم. وأضافت املنظمة في تقرير نش���رته على موقعها 
اإللكتروني ان الكويت حتت���ل املرتبة الرابعة في عدد الوفيات بني 

دول اإلقليم بسبب الوباء.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة

صاحب السمو هنأ الرئيس اإلماراتي

مجلس حكام اإلمارات يعيد انتخاب
 الشيخ خليفة بن زايد رئيسًا للدولة

د.سـند الفضالـة: 
كنت أول من أدخل 
نظـام جراحة اليوم 
الواحد في الكويت 

ص29

أبوظبي � كونا: اعاد أعضاء املجلس االعلى الحتاد حكام 
االمارات انتخاب الش����يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيسا 
للدولة لوالية ثانية تستمر خمس سنوات، وفقا الحكام 
دستور دولة االمارات العربية املتحدة، على ما ذكرت وكالة 
االنباء االماراتية )وام(. وفي هذا الس����ياق، بعث صاحب 
الس����مو األمير الش����يخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى 
اخيه الش����يخ خليفة بن زايد عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة اعادة انتخاب الشيخ خليفة رئيسا لدولة 
االمارات العربية املتحدة لفترة رئاسية جديدة متمنيا له 
موفور الصحة والعافية وكل التوفيق والس����داد ملواصلة 
قيادة مس����يرة اخلير والنماء لالمارات الشقيقة وحتقيق 

املزيد من التقدم واالزدهار.
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المؤتمر الفقهي الثالث للمؤسسـات المالية واإلسالمية 
ينـاقش تأثيـرات األزمة المالية والحلول المناسـبة لها

د.عـجيـل النشــمي: األزمـة وّلـدت ضـرورة 
االلتـزام بالضــوابط الشـرعية فـي االستثـمار
علـي الزبيد: 235 مليـار دوالر األصـول اإلجمالية للبنوك 
والشـركات االسـتثمارية في الخليج بنهاية 2008 ص34

رئيس المنتدى االقتصادي العالمي ورئيسة أكبر بنك تركي 
ينضمان إلى المجلس االستشاري الـدولي لـ »الوطني« ص35
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دراسة: رب عمل سيئ يعني المزيد من »الذبحات القلبية« لموظفيه! 
ــتوكهولم ـ يو بي آي: »احذر ايها املوظف من  س
الذبحة القلبية اذا كنت تعمل حتت ادارة سيئة« هذا 
ــويدية، اظهرت أن سوء  ــة س ما توصلت اليه دراس
ــة املوظفني  ــد يزيد خطر إصاب ــل ق إدارة رب العم

بذبحة قلبية خالل 10 سنوات.
ــا نايبرغ من  ــت الباحثة آن ــة، قارن وفي الدراس
معهد كارولينسكا الطبي ود.تورز تيورل من جامعة 
ستوكهولم معدالت الضغط النفسي واحلالة الصحية 

ــة إدارة مديريهم  ــني بكيفي ــدى املوظف ــاك ل واإلنه
ــني وجيدين أو أنهم  ــم، وما اذا كانوا متفهم ألعماله
ــلطون وغير وديعني، فتبني أن هناك عالقة بني  متس
ــن إدارة رب العمل وصحة املوظفني. ولفتا الى  حس
ـــ 25% خلطر اإلصابة  ــور معرضون أكثر ب ان الذك

بخلل في عمل عضلة القلب وحصول ذبحة قلبية.
ــإن املوظفني لدى مديرين إيجابيني  في املقابل، ف

كانوا اقل تغيبا بسبب املرض بحسب الدراسة.

ر حملة للحجاج العسكريين البدون »الدفاع« تسيِّ
طلب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك استعجال تنفيذ إجراءات احلجاج من العسكريني البدون ومخاطبة 
السفارة الس���عودية ملنحهم التأشيرات، ويبلغ عدد احلجاج 200 حاج 
ضمن حملة امر بها الش���يخ جابر املبارك في مبادرة هي األولى لوزير 
تيسيرا على العسكريني البدون. وتتولى ادارة شؤون القوة العسكرية 
اعتبارا من اليوم االربعاء اس���تقبال جوازات العسكريني متهيدا إلعداد 

كشف باألسماء لرفعها إلى السفارة السعودية خالل األسبوع املقبل.

التفاصيل ص8ـ10

أميركا  لن تستأنف حكم إطالق سـراح الربيعة  ص3

... وعادت انتصارات »الكويت«
ص48 و49

)تصوير: هاني الشمري(


