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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله وجهاء القبائل بدار سلوى بعد ظهر أمس  بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد، وقد أقام سموه مأدبة غداء على شرفهم    )التفاصيل ص5(

األمير لوجهاء القبائل: الكويت للجميع وال تلتفتوا لمن يريد إذكاء الفتن 
مجلس األمة أقّر قانون الشرطة وقّلل فترة الخدمة الالزمة لاللتحاق بالدورات إلى 5 سنوات.. و »القروض« ضحية الخالف

)محمد ماهر(الشيخ أحمد الفهد في أولى حلقات برنامج »مسائي« ويجري احلوار معه الزميالن نواف القطان وزينة كرم

الشيخ د. محمد الصباح

سمو الشيخ سالم العلي 

الشيخ علي اجلراح الشيخ محمد اخلالد

تتــابعت رسائـل التهاني بعيـد 
»األنباء« الـ 34 أمـس وكان على رأس 
املهنئني سمو الشـيخ سالم العلي، 
والشيخ د. محمد الصباح، والشيخ محمد 
 اخلالد، والشيخ علي اجلراح، الذين متنوا 

لـ »األنباء« مزيدا من الرفعة والتقدم.
)التفاصيل ص14(

تهاني »األنباء« بعيدها  الـ 34 

محمد األنبعي فوزي املجدلي أحمد اجلسار

الجسار وكيالً للكهرباء والمجدلي واألنبعي أمينين مساعدين في »إعادة الهيكلة«

ترقية 488 ضابطًا بالجيش

  مريم بندق  - عبدالهادي العجمي
في تأكيد ملا انفردت بنشره »األنباء« وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم 
بترقيـــة 488 ضابطا في وزارة الدفاع، منهم 316 رائدا من الدفعة الـ 19 في اجليش 
إلى رتبة مقدم، و161 نقيبا من الدفعة 26 إلى رتبة رائد واستصدار مرسوم بتولية 
11 ضابطا الى مالزم، كما وافق املجلس على تعيني أحمد اجلســـار وكيال للكهرباء 

وفوزي املجدلي ومحمد األنبعي أمينني مساعدين في »إعادة الهيكلة«.

مريم بندق - حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ 
ماضي الهاجري - عبدالهادي العجمي

في لقاء يحمل مدلوالت كثيرة للتأكيد على الوحدة 
الوطنية ورفض أي ممارســــات تسيء إلى التالحم بني 
أبناء الكويت، اســــتقبل  صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وجهاء القبائل في دار سلوى أمس بحضور 

سمو ولي العهد. 
سلطان بن حثلني أمير قبيلة العجمان وناصر بن 
طعزة شيخ قبيلة بني هاجر في الكويت حضرا اللقاء وقاال 
لـ »األنباء« إن صاحب السمو األمير أكد لوجهاء القبائل 
على ضرورة االلتزام بالوحدة الوطنية وعدم االلتفات 
الى من يريد السوء بالكويت وأهلها من خالل إذكاء الفنت 
والنعرات، وان الكويت أم للجميع وال يوجد شيء اسمه 
بدوي وحضري وســــني وشيعي وقبلي وطائفي، وان 
املجتمع الكويتي منذ نشأته نسيج اجتماعي واحد. على 

الصعيد النيابي، جاء سيناريو جلسة أمس على غير 
املتوقع بعد ان أرجئ حسم قانون »إسقاط الفوائد« إلى 
اليوم، فاملجلس لم يتمكن من التصويت على املداولة 
الثانية للقانون رغم إعداد اللجنة املالية لتقريرها بعد 
أن أعطيت ساعتني مهلة ملناقشة التعديالت الـ 10 املقدمة 
على القانون بسبب حالة التجاذب النيابي التي حصلت 
في آخر اجللسة اثر تقدمي مجموعة من النواب تعديال 
جديدا كان السبب في إثارة حفيظة البعض، ما اضطر 
الرئيس جاسم اخلرافي لرفع اجللسة. وقال اخلرافي ان 
على النواب العمل بهدوء من أجل التوصل الى نتيجة في 
جلسة اليوم. وخالل اجللسة حّذرت احلكومة على لسان 
وزير املالية مصطفى الشمالي من مغبة اإلصرار على 
إقرار القانون، مشيرا الى ان خالف النواب فيما بينهم 
هو حول تعديالت القانون، واحلكومة ليست طرفا في 
ذلــــك، مؤكدا عزم احلكومة رد القانون في حال إقراره، 

وان احلل يكون من خالل تعديل صندوق املعســــرين. 
محافظ البنك املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز أعلن من 
جانبه ان اقتراح معاجلة القروض غير قابل للتطبيق 
من الوجهة العملية ويحتوي على شــــبهات دستورية 
ويضيف أعباء جسيمة على البنك تشل رقابته. وخالل 
جلسة أمس أقر املجلس قانون قوة الشرطة لتقليص فترة 
اخلدمة الالزمة اللتحاق الضباط بالدورات من 10 إلى 5 
سنوات، كما وافق على حتديد جلسة الغد ملناقشة قانون 
احلقوق املدنية واالجتماعية للبدون في ظل مخاوف من 
تأجيل اجللسة كما حدس سابقا.  هذا وكشفت مصادر 
وزارية أن مجلس الوزراء رفع تعديالت املرئي واملسموع 
إلى مجلس األمة بصفة االستعجال. وقالت املصادر إن 
املجلس كلف املجلس األعلى للتخطيط بتقدمي دراسة 
تتضمن توصيات تنفيذية ملضامني خطاب األمير الذي 

وجهه الى الشعب الثالثاء املاضي.

رعايـة »ڤيڤا« وجهـود »المعلميـن« أدخلتا الكويت موسـوعة غينيس  
والعوضي يؤكد أن  الحصة  السوقية  للشركة في سوق االتصاالت 15%      ص 13و 38

أبومازن: إقامـة الجدار الفوالذي حق سـيادي لمصر 
و»حمـاس« تماطل ألنهـا تخشـى االنتخابات  ص3

الفهد في أولى حلقات برنامج  »مسائي« على »الراي«: 

 القفز بعدد الوحدات السكنية 
التفاصيل ص4        إلى 48 ألفاً خالل الـ 5 سنوات المقبلة   ص16

التفاصيل ص6 ـ 9


