
األنباء  االقتصادية

الحماد يرفع ترشيح السميط وكياًل لـ »العدل« 
إلى مجلس الوزراء وعودة الضبيبي لـ »التنفيذ«

الدويري: إعفاء الممرضين من البصمة 
بعد تقديم األسباب للديوان

هيئة االستثمار ترفع مسـاهمتها في الصناديق 
مـن 50 إلى 54.3% منذ بدايـة العام   ص 33

»األنبـاء« تسـتطلع آراء االقتصاديين حول 
أداء الحـكومـة حـيـال األزمـة المالية 
وتطلعاتهـم للعـام المقبـل  ص 34 و35

النـفـط الكـويـتي يرتفـع 2.8 دوالر 
بـالغـاً 74.49 دوالراً  للبـرميل  ص 42

مؤمن المصري
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان مجلس القضاء 
األعلى سيجتمع يوم غد اخلميس برئاسة رئيس مجلس 
القضاء األعلى ورئيس محكمة التمييز املستشار يوسف 
الرشيد التخاذ قرارات مهمة تتعلق بعدد من الترشيحات 
املهمة في وزارة العدل. وأبرز هذه الترشيحات سيكون 
اختيار وكيل احملكمة املستشار فواز السميط ليكون 
وكيال لوزارة العدل خلفا للمستشار سلطان بورسلي 
الذي آثر عودته للقضاء. وقام مجلس القضاء األعلى 
بإرسال ترشيح السميط إلى نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير العدل واألوقاف والشؤون اإلسالمية املستشار 
راشد احلماد الذي قام بدوره برفع كتاب ترشيح السميط 
إلى مجلس الوزراء الذي من املقرر أن يصدر مرسوما 
باملوافقة على تعيينه وكيال للعدل بعد قبول استقالته 
من مجلس القضاء األعلى. وكشفت املصادر أن املستشار 
علي الضبيبي عاد ملزاولة عمله مديرا إلدارة التنفيذ 
باإلضافة إلى عمل����ه في إحدى الدوائر القضائية بعد 
سحب مرسوم قرار تعيينه ملخالفته لقرارات ديوان 
اخلدم����ة املدنية. ومن املرج����ح أن يتم إصدار قرارات 
هامة في االجتماع، وتوقعت مصادر أن يتم تدوير بني 

املستشارين ورؤساء الدوائر القضائية.

حنان عبدالمعبود
أكد الوكيل املساعد للخدمات الطبية املساندة في 
وزارة الصحة د.قيس الدويري ان الوزارة قد خاطبت 
ديوان اخلدمة املدنية بشأن اعفاء املمرضني من نظام 
البصم����ة، موضحا ان الوزارة تتج����ه الى اعفاء افراد 
الهيئة التمريضية من نظام البصمة الذي طبق مؤخرا 

على العاملني في الوزارة.
وأش����ار إلى ان الديوان اب����دى موافقة اذا ما كانت 
هناك مبررات تس����تدعي هذا االعفاء، واش����ار الى ان 
مجلس الوكالء سيناقش خالل الفترة املقبلة املبررات 
التي توجب اعفاء هذه الفئة من نظام البصمة، والتي 
تتمثل في طبيعة وآلية العمل من تسليم وتسلم ومنط 
معني ستقوم بعدها الوزارة مبخاطبة الديوان ومن ثم 

ستقدم املبررات.

الجويهل رفض كشف من زّوده بـ »مزدوجي الجنسية« 
والنيابة واجهته بلقاءاته على »العدالة« و»سكوب« 

»التربية«: منع ندب اإلداريين إلى خارج الوزارة 
وحظر توزيع الجدد منهم على 3 مناطق تعليمية

متكي يحذر بريطانيا  من »صفعة«  
إذا لم توقف تدخلها في شؤون بالده

أمير زكي ـ مؤمن المصري
شرعت النيابة في حتقيقاتها مع مالك قناة 
»السور« الفضائية محمد اجلويهل مساء اول من 
امس بعرض اشرطة ڤيديو للقاءات سابقة له في 
قناتي »العدالة« و»سكوب« متهمة اياه خاللها 
بازدراء فئة من فئات املجتمع، وهو االمر الذي 
جدد نفيه اجلويهل، هذا ورفض اجلويهل امام 
النيابة كشف اسماء االشخاص الذين وصفهم 

بالغيورين وقاموا بتقدمي كشوفات من ادعى 
انهم »مزدوجو اجلنسية« في برنامج »السراية« 
الذي بثته قناته االسبوع املاضي. هذا، وقررت 
النيابة العامة استمرار حجز اجلويهل الى اليوم 
االربعاء حلني دراسة ملفات القضية واملتهم 
فيها بتقويض النظام االجتماعي واشاعة اخبار 
كاذبة واالزدراء بإحدى فئات املجتمع ومحاولة 

شق الوحدة الوطنية. 

مريم بندق
جدد مجلس الوكالء برئاس����ة وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود العم����ل بقرار منع ندب االداريني 
للعمل خ����ارج ال����وزارة. وقالت مصادر 
مختصة ل� »األنباء« ان املجلس جدد حظر 
توزيع االداريني اجلدد على مناطق الفروانية 
وحولي ومبارك الكبير. واعتمد املجلس 
حق االنتقال للمعلمني غير التربويني دون 
مرور 10 سنوات على عملهم بالوزارة مع 
منع انتقال املعلمني التربويني إال جلامعة 
الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب ومعهد األبحاث، وقرر املجلس 

اعادة املرش����حات من قبل ديوان اخلدمة 
املدنية من مجتازات الدورات التدريبية في 
تربية الطفل وقرر مخاطبة »التطبيقي« 
للتنسيق املسبق قبل تنظيم هذه الدورات 
ملنع تكدس املوظفني. واخذ املجلس ببعض 
املالحظ����ات املقدمة من الوكيلة عائش����ة 
الروضان فيم����ا يتعلق بضوابط صرف 
مكافأة االعم����ال املمت����ازة. وكلف جلنة 
مختصة مبخاطب����ة بلدية الكويت حول 

األراضي املخصصة للمدارس اخلاصة. 
وقرر ايضا تطبيق العقوبات املنصوص 
عليها ف����ي العقود املوقعة مع ش����ركات 

النظافة.

عواصم � وكاالت: وس���ط معلومات 
عن اتساع دائرة االعتقاالت في صفوف 
اإلصالحيني لتش���مل رموز املعارضة، 
قالت قناة العربية إن قوات األمن فرضت 
اإلقامة اجلبرية على الزعيم اإلصالحي 
مهدي كروبي، جاء ذلك في وقت هاجم 
فيه وزير اخلارجية اإليراني منوچهر 

متكي املسؤولني البريطانيني محذرا »في 
حال لم يوقفوا تعليقاتهم الس���خيفة 
فسيتلقون صفعة«، مبوازاة ذلك استدعت 
اخلارجية اإليرانية السفير البريطاني 
في طهران لتسليمه »احتجاجا رسميا« 
على التدخالت في الش���ؤون الداخلية 
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»مجلس الوكالء« اعتمد حق االنتقال للمعلمين غير التربويين دون مرور 10 سنوات

»اإلعالم« تنفي تزويد »السور« بمواد أرشيفية
نفى الوكيل املس��اعد لش��ؤون التلفزيون بوزارة اإلعالم فوزي التميمي ما تناولته 
وس��ائل إعالمية من ان وزير اإلعالم ومس��ؤولي الوزارة أبلغوا جلنة الظواهر السلبية 
بتزويد قناة السور مبواد أرشيفية كونها قناة كويتية مرخصة. وقال التميمي في بيان 
صحافي »ان ما تناقلته وس��ائل اإلعالم على لسان عضو مجلس األمة النائب د.جمعان 
احلرب��ش يعتب��ر كالما غير دقي��ق والصحيح ان ما مت توضيحه على لس��اني كوكيل 
للتلفزيون في اجتماع اللجنة ان قناة الس��ور بعثت بكتاب تطلب فيه مواد أرش��يفية 
من تلفزيون الكويت وتطلب معاملتها كقناة كويتية أس��وة مبا مت التعامل معه مع باقي 

القنوات الكويتية وتدعي في كتابها أنها قناة كويتية«.
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)متين غوزال(رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي متحدثاً للصحافيني في املجلس أمس 

جلسة »الرياضة« في مهب »النصاب« و»االختالف«
الخرافي حّذر من انتهائها إلى »ال شيء«.. والغانم أشار إلى »مساٍع من البعض لتعطيل النشاط الرياضي«.. والعفاسي أكد أن إقرار التعديالت جاء  باألغلبية وليس باإلجماع

استجواب رئيس الحكومة مرهون
بنتائج اجتماع مجلس الوزراء غدًا

الذي  أسفر االجتماع الثالثي 
النائ����ب د.محمد  عقد بدي����وان 
احلويل����ة ومبش����اركة النائبني 
م.خال����د الطاحوس وس����عدون 
حماد وحضور اللجنة التطوعية 
البيئية في أم الهيمان، عن اتخاذ 
قرار بتأجيل البت في استجواب 
سمو رئيس مجلس الوزراء الى 
ما بعد اجتم����اع مجلس الوزراء 

املقرر غدا.
وقال النائ����ب حماد ان امللف 
البيئي ألم الهيمان مازال مفتوحا 
وسنراقب ما سيسفر عنه اجتماع 
مجلس الوزراء حول اغالق املصانع 
ال� 6 املخالفة وانذار ال� 19 األخرى 
املخالفة ملدة 3 أش����هر، موضحا 
ان حصر املخالفات كان بعد اخذ 
عينة من 57 مصنعا تبني وجود 

مخالفات بيئية في 37 منها.
النائب م.خالد الطاحوس اكد 
من جانبه ان خيار اس����تجواب 
رئي����س احلكومة مازال قائما اذا 
ل����م تكن هناك اج����راءات فعلية 
جتاه املصانع املخالفة، أما النائب 
د.محمد احلويلة فأكد ان هناك اكثر 
من حل ملشكلة أم الهيمان، منها 
تثمني املنطقة، مشيرا الى وجود 
توصيات حكومية س����ترفع الى 
مجلس الوزراء لكي تبحثها اللجنة 

املختصة غدا لتخ����رج بقرارات 
العدوة  النائب خال����د  حوله����ا. 
قال: ما لم تغلق مصانع التلوث 
والدمار البيئي املسؤولة عن كارثة 
الهيمان ف����إن جميع االدوات  أم 
الدس����تورية متاحة وسنعتبر 
احلكومة شريكة ومتواطئة. من 
جانبه رفض النائب د.ضيف اهلل 
أبورمية أي حتجج حكومي عند 
تقدمي االستجوابات بأن ذلك يعطل 
التنمية، مشيرا الى انه ال يوجد 
أي مشروع تنموي رفضه املجلس 
»فالتنمية ال تتوقف باستجواب«، 
أبورمي����ة في تصريح  وأوضح 
صحافي ان النزول الى الش����ارع 
كان بسبب التعدي على الشعب 
من خالل الفضائيات. بدوره قال 
النائب ناجي العبدالهادي ان اي 
استجواب ال ميكن ان يؤثر على 
عجلة التنمي����ة في البلد خاصة 
بعد مرور االستجوابات االربعة 
املاضي����ة وتصدي احلكومة لها. 
وطالب في تصريح ل� »األنباء« كل 
اعضاء الكتل السياسية بضرورة 
العقالنية في القرارات وان يكون 
لهم عبرة من االستجوابات االربعة 
املاضية وان يكون سعيهم الى مزيد 

من التنمية بدال من املالحقات.

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

حذر رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلراف����ي من ع����دم التوصل الى 
نتيجة بني جلنة الشباب والرياضة 
البرملانية واجلانب احلكومي حول ما 
يتعلق بتعديالت القوانني الرياضية 
والتي من املقرر مناقشتها في جلسة 

خاصة اليوم.
وق����ال اخلرافي ف����ي تصريح 
للصحافيني امس ان جلسة اليوم 
جاءت بناء عل����ى طلب احلكومة، 
مبديا تخوفه من ان تنتهي اجللسة 

دون شيء.
واستدرك رئيس مجلس االمة 
بقوله »متفائل بالوصول الى توافق 
حول هذا األمر« مشيرا الى انه ان 
وجد احد ال يوافق على بعض البنود 
فان ذلك من حقه ألننا في مؤسسة 
دميوقراطية واحلكم للتصويت. من 

جانبه قال وزير الشؤون د.محمد 
العفاسي ان التعديالت الرياضية 
مت اقرارها مبوافقة غالبية اعضاء 
جلنة الش����باب والرياضة وليس 

باإلجماع. 
 ه����ذا واكدت مص����ادر وزارية 
ل� »األنباء« ان احلكومة قامت بدورها 
على اكمل وجه والكرة اآلن في ملعب 
مجل����س األمة معربة عن املها في 
االنتهاء من مشروع القانون خالل 
املداولتني ومؤكدة على اليقني من 
حرص النواب على مصلحة الكويت. 
من جهته طالب رئيس جلنة الشباب 
والرياض����ة النائب مرزوق الغامن 
النواب بتحمل مسؤولياتهم وحضور 
جلسة اليوم ملناقشة التعديالت التي 
أقرتها اللجنة امس بحضور وزير 
الشؤون د.محمد العفاسي، متمنيا 
اال تشهد اجللسة محاوالت إلفشالها 
م����ن خالل عدم اكتم����ال النصاب. 

واشار الغامن الى ان اللجنة وافقت 
على الصيغة النهائية للتعديالت 
باغلبية اعضائها، وانه مت تغيير 
التعديالت احلكومية بشكل جذري 
ولم يتم التنازل عن اي من الثوابت 
الدس����تورية والقانونية للكويت، 
مضيفا أن هناك »مساعي من البعض 
لتعطيل النشاط الرياضي«. عضو 
النائب عدنان املطوع قال  اللجنة 
ان التعديالت ترمي إليجاد توازن 
ب����ني قوانينن����ا احمللية  وتوافق 

واملواثيق الدولية ذات الصلة.
 أما عضو اللجنة اآلخر النائب 
م.خالد الطاحوس فأكد عقب اجتماع 
كتل����ة العمل الش����عبي في مكتب 
النائب احمد السعدون رفض الكتلة 
للتعديالت عل����ى قانون الرياضة 
انها تؤص����ل للتدخالت  بس����بب 
الرياضية  القوانني  اخلارجية في 

احمللية.

العبدالهادي لـ »األنباء«: االستجوابات ال تؤثر على عجلة التنمية

حماد والطاحوس والحويلة أكدوا بقاء ملف »أم الهيمان« 

الفهد: قرار تخصيص 
»الكويتية« يصدر نهاية يناير

أك������د نائ����ب رئيس 
ال������وزراء للش������ؤون 
ووزي����ر  االقتصادي����ة 
التنمية  الدولة لشؤون 
واإلسكان الشيخ أحمد 
الفهد جدية احلكومة في 
القانون 2008/6  تفعيل 
اخلاص بتحويل مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
إلى شركة مساهمة، وأكد 
أن ق������رار تخصيصها 
سيصدر في موعد أقصاه 
نهاية يناير املقبل، وأشار 
اللجنة  إل����ى أن  الفه����د 
االقتصادية في مجلس 
الوزراء برئاسته ناقشت 
تقييم أصول املؤسسة 
مع جميع اجلهات املعنية 
مطمئنا موظفي املؤسسة 
وش����ركاتها التابعة بأن 
حقوقهم مصونة بالكامل 

وفقا ملواد القانون.
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اجتماع »الخدمة المدنية« اليوم
مريم بندق

يترأس نائ��ب رئيس ال��وزراء ووزير اخلارجية الش��يخ د.محمد 
الصباح ظهر اليوم اجتماع مجلس اخلدمة املدنية.

ويناق��ش االجتماع عدة قضاي��ا وموضوعات تتعل��ق بالتوظيف 
والبعث��ات والتقاعد وس��د الش��واغر في بع��ض الوظائ��ف القيادية 

بالوزارات.
واك��دت مصادر مختصة ان االجتماع ل��ن يناقش اي كوادر مالية 

جديدة.

الصيغة النهائية للتعديالت الرياضية
انتهت جلنة الش��باب والرياضة أم��س من إقرار 
الصيغ��ة النهائية للتعدي��الت على قوان��ني الرياضة 

بغالبية أعضائها.
 وجاءت التعديالت على النحو التالي: 

مـادة أولى: يضاف إلى القانون رقم 42 لس��نة 1978 
املشار إليه مادة جديدة رقم »5 مكرر« نصها كالتالي: 
تص��در النظ��م األساس��ية للهيئ��ات الرياضية مبا 
يتوافق مع مبادئ امليثاق األوملبي والنظم األساس��ية 
لالحتادات الرياضية الدولية، وتعتمد من قبل اجلهات 
املختصة، ويتبع ذات اإلج��راء في أي تعديل يجري 

على النظم األساسية للهيئات الرياضية.
 وتلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئات 
الرياضي��ة األخ��رى بتطبي��ق القوان��ني الرياضية 
املتوافقة مع مبادئ امليثاق األوملبي والنظم األساسية 

لالحتادات الرياضية الدولية.

مـادة ثانية: يستبدل بنص املادة 28 من القانون رقم 
42 لسنة 1978 املشار إليه، النص التالي: 

»يصدر خالل ثالثة أش��هر من تاريخ العمل بهذا 
القان��ون قرار م��ن الوزير املختص بتش��كيل هيئة 
خاصة لفض املنازعات ذات الصلة بالنشاط الرياضي، 
ويتضمن القرار املذكور نظام العمل بالهيئة املذكورة 
التي تشكل برئاس��ة أحد أعضاء احملكمة الكلية بناء 

على تعليمات الوزير.
مادة ثالثة:  تس��ري اللوائح والق��رارات املعمول بها 
قب��ل صدور هذا القان��ون إلى أن تص��در القرارات 

املنصوص عليها في املادة السابقة.
مادة رابعة:  تلغى املادة 29 من املرسوم بالقانون رقم 

42 لسنة 1978 املشار إليه.
مادة خامسـة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء � 

كل فيما يخصه � تنفيذ هذا القانون.
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