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 قمة خادم الحرمين ـ األسد في الرياض.. نواة المصالحة العربية الشاملة  ص٤٤

 «البدون» إلى المجلس األعلى للتخطيط األحد 
 الشمالي: ميزانية  خطة التنمية بين ١٢ و١٥ ملياراً.. وعسكر: المبارك وعد بتمديد خدمات ٧٠٠ عسكري من الخليجيين و«البدون» 

 مشعل لـ «األنباء»: « الفوالذي» غّصة في حلوقنا
  والجندي المصري ُقتل «بنيران صديقة»

 الشمري: اليمنيون عّذبوني ٢٢ شهرًا
  وسجنوا القطريين الذين هّربوني

 ٦٠٠ مرشح للتوظيف اليوم 
 مريم بندق

  ينتظر ان يعلن ديوان اخلدمة املدنية اليوم أسماء ترشيح ٦٠٠ 
مواطن ومواطنة للعمل في الوزارات واجلهات احلكومية. 

 إعالن موعد المداولة الثانية للتعديالت الرياضية األحد
 مريم بندق

  قالـــت مصـــادر وزاريـــة 
لـ «األنباء» ان إعالن موعد عقد 
اجللســـة البرملانيـــة اخلاصة 
باملداولـــة الثانيـــة للتعديالت 
الرياضية سيكون األحد املقبل 
بعد التنسيق مع مجلس األمة. 
من جانبه، أبدى وزير الشؤون 
د.محمد العفاسي استغرابه من 

رسالة اللجنة األوملبية الدولية 
التي أرسلها مدير العالقات العامة 
بيري ميرو، وقال ان هذا األمر 
غير مقبول بروتوكوليا، ولن 
أعيرهـــا اهتماما. وأكد ان قرار 
إيقـــاف النشـــاط الرياضي لم 
يتطرق الى حل األندية، وهناك 
حكم قضائي موجود و«فيفا» 

وافق على حلها. 

 أسامة أبو السعود
  وصف رئيس املكتب 
السياسي حلركة حماس 
خالــــد مشــــعل اجلــــدار 
الفوالذي الذي تقوم مصر 
ببنائه على احلدود مع غزة 
بأنه غصة وشــــيء مؤلم 
ألبناء الشعب الفلسطيني، 

وقال مشــــعل في لقــــاء مطول لـ 
«األنباء» انه اذا كانت هناك حاجة 
للجدار فيجب ان يكون بني مصر 

واسرائيل التي متثل اخلطر 
احلقيقي على مصر وعلى 
األمة جميعا. وعن قضية 
مقتل اجلندي املصري على 
احلدود اكد مشعل ان ما 
لديه من معلومات يفيد بأن 
اجلندي قتل بنيران اتت 
من مصر.  من جهة اخرى 
ابدى مشعل استعداده للقاء محمود 

عباس في اي مكان وزمان. 

 فرج ناصر
  كشف الضابط احلميدي الشمري تفاصيل جديدة 
حول قصة هروبه من اليمن، مؤكدا انه ذاق أبشــــع 
أصناف التعذيب ملدة ٢٢ شهرا، وانه اتهم باجلاسوسية 

وازعاج السلطات.
  وأشار الشــــمري إلى ان أفرادا من االستخبارات 
اليمنية اقتحموا غرفته فجرا وأخضعوه للتحقيق 
بتهمة إزعاج الســــلطات، وقال: لقد هربت مبساعدة 
مينيني عبر ميناء عــــدن ونزلت في ميناء أم قصر 

العراقي ودخلت للكويت مقابل شاليهات الصبية، وتابع ان األمن اليمني 
سجن الطلبة القطريني الذين قاموا بتهريبي من املستشفى، الفتا الى انه 

لم يتم ضبط اي متهم ممن حاولوا اغتيالي وتهديد أسرتي. 

 روى لـ «األنباء» تفاصيل قضيته

 العفاسي أكد أن رسالة «األولمبية الدولية» غير مقبولة بروتوكوليًا

 خالد مشعل  

 الضابط احلميدي الشمري 

 منكوبو هاييتي  يبحثون عن ضحايا الزلزال تحت األنقاض في العاصمة بورت أوبرنس    (رويترز) 

 عواصـــم ـ وكاالت: ال صوت 
يعلو في هاييتي املنكوبة فوق 
عويل الثكالى وال صورة تطغى 
على آثار الدمار الذي خلفه أعنف 
زلزال يضرب اجلزيرة وبلغت 
شدته ٧٫٣ درجات على مقياس 
ريختر. وبحســـب اإلحصاءات 
األولية حتى مســـاء أمس توقع 
مســـؤولو اإلغاثة الدوليون أن 
يتجاوز عدد القتلى الـ ١٠٠ ألف. 
وفيما طالـــب الرئيس الهاييتي 

رينيه بريفال دول العالم باملساعدة 
الفورية، قدرت منظمات اإلغاثة 
املنكوبني احملتاجني للمســـاعدة 
بنحو ٣ ماليني من أصل ٩ ماليني 
هم ســـكان اجلزيرة. ولم تفرق 
الكارثة األسوأ منذ ٢٠٠ عام بني 
القصر الرئاسي وأكواخ الفقراء 
وال حتى مقر األمم املتحدة حيث 
سويت جميعها باألرض في البلد 
الكاريبي األفقر بني بلدان القارتني 

األميركيتني. 

 مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - رندى مرعي

  علمــــت «األنبــــاء» ان املجلس 
األعلى للتخطيط ســــينعقد األحد 
املقبل ملناقشة األفكار واملقترحات 
اخلاصة مبعاجلة قضية «البدون» 
لعرضها على احلكومة إلى جانب عدد 
من املواضيع املهمة األخرى. وأضافت 
مصادر مطلعة: ان توجيهات عليا 
صدرت للمجلس بهذا اخلصوص 
الالزمة واملنصفة  القتراح احللول 
للجميع. وتابعت املصادر: ان جلنة 
خاصــــة تضم أعضــــاء في مجلس 
التخطيط ستؤلف ملناقشة األفكار 
التي طرحها وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالــــد مؤخرا ومســــاعدة 
احلكومة في الوصول إلى الصيغة 
األنســــب ملعاجلة امللف وستعطي 
اللجنة مهلة محددة لتقدمي تقريرها 
احملتمل إما أن يرفع إلى مجلس األمة، 
أو تستند احلكومة إليه في إصدار 
سلســــلة من القرارات التي تساهم 
في معاجلــــة ملف «البدون». وكان 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
في إطار متابعته للقضية قد أصدر 
قبل يومني قــــرارا يقضي بتجديد 
البطاقات األمنية حلملة احصاء ٦٥ 
ملدة عامني بدال من سنة، وللباقني 

سنة واحدة بدال من ٦ أشهر. وفي 
هذا اإلطار يجري رئيس جلنة غير 
محددي اجلنسية «البدون» النائب 
د.حسن جوهر اتصاالته مع اجلانب 
احلكومي لتحديــــد موعد الجتماع 
اللجنة البرملانية لوضع التصورات 
النهائية حول قانون احلقوق املدنية 
واالجتماعية للبدون. مصادر مطلعة 
قالت لـ «األنباء» ان جوهر يجري 
ايضا تنســــيقا مع زمالئه النواب 
للوصول إلى صيغة توافقية إلقرار 
القانــــون وحتقيق الهدف منه. من 
جانبه اعلن مقــــرر اللجنة النائب 
عســــكر العنزي ان رئيس مجلس 
الوزراء باإلنابة الشيخ جابر املبارك 
وعد باملوافقة على متديد خدمات ٧٠٠ 
عسكري من اخلليجيني والبدون. كما 
طالب وزير الداخلية بإعادة النظر في 
حرمان اخلليجيني والبدون العاملني 
بالداخلية من مستحقاتهم املالية التي 
تسلموها كمكافأة نهاية خدمة التي 
احتسبت على الراتب األساسي منذ 
العام ١٩٩٠ ما تسبب في انخفاض 

شديد في قيمة مستحقاتهم.
  من جهة أخرى، أعلن وزير املالية 
مصطفى الشمالي، أن امليزانية العامة 
للخطة اجلديدة لعام ٢٠١٠ ستكون 

بني ١٢ و١٥ مليار دينار. 

 أسيل وروال: سنلجأ للقضاء إذا لم يعتذر حماد  
 الخرافي كلف الرومي بالتحقيق في االتهامات للنائبتين بتزوير قانون العمل في«الخاص»  

 بالغ حماد  عن «المكلسـن» ضد الشـركة وليس ضد أسـماء محددة 
 روال: ال أقبل التشـكيك بنزاهتي وأطالب بإظهار صـورة القرض المزعوم 

 تعيين ٨ أعضاء في مجلس إدارة «البيئة»
 وافق املجلس األعلى للبيئة في اجتماعه أمس على 
تعيني ٨ من أصحاب االختصاص واخلبرة كأعضاء 

مبجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة.
  وقـــال مدير عام الهيئة د.صالح املضحي إن هؤالء 
األعضاء هم: مدير عام الهيئة العامة للصناعة د.علي 
املضف ومدير عام بلدية الكويت احمد الصبيح ونائب 
مدير عام معهد الكويت لألبحاث العلمية للشــــؤون 
العلمية د.محمد جاسم ســــلمان وممثل عن القطاع 
النفطي اضافة الى اربعة خبراء في مجال البيئة هم 
د.سامي اليعقوب ود.رواء سعود اجلاراهللا ود.جمال 

 التفاصيل ص٥ عبداهللا احلبيل ود.رنا عبداهللا الفارس.

 وكيل وزارة األشغال في حوار خاص مع «األنباء» 

 م. عبدالعزيـز الكليب: ٨٫٥ مليـارات دينار كلفة 
  ٥٥٣ مشروعًا تشرف على تنفيذها الوزارة حاليًا
 ندرس تطوير الدائري الرابع  بما يتواءم مع الحاجة الفعلية

 مدينة صباح األحمد البحرية تجربة رائدة 
حوّلت األرض البور لمدينة سكنية كاملة 

 ص١٤ و١٥ 

 هاييتي منكوبة

 سامح عبدالحفيظ 
  رفضت النائبتان د. أســــيل العوضي ود. روال دشــــتي 
اتهامات النائب سعدون حماد لهما امس مبحاولة التزوير في 
قانون العمل في القطاع االهلي، وحتديدا في املواد اخلاصة 
باالجــــازات، والذي احاله املجلس الــــى احلكومة قبل ايام. 
وطالبت النائبتان زميلهما باالعتذار وإال فإنهما ســــتلجآن 
للقضاء. وهاجمت زميلتهما النائبة د.سلوى اجلسار حماد 
بقولها «كلن يرى الناس بعني طبعه». وفي هذا االطار اعلن 
رئيس مجلس االمة جاســــم اخلرافي انه كلف نائب رئيس 
املجلــــس عبداهللا الرومي بالتحقيق في املوضوع ومتابعة 
كل ما اثير حول القانون. واكد اخلرافي في تصريح صحافي 
انه خاطب اجلانب احلكومي لعدم نشر القانون في اجلريدة 
الرســــمية حلني االنتهاء من التحقيق. من جهة أخرى، قال 
النائب سعدون حماد ان بالغه الذي قدمه مع احملامي نواف 
الفزيع للنائب العام أمس بخصوص قضية الفحم املكلسن 
لم يتضمن أســــماء محددة وإمنا قدمه  ضد الشركة املنفذة 
للمشــــروع. وردت النائبة د.روال دشتي بقولها: لن اسمح 
بالتشــــكيك في نزاهتي وأطالب ســــعدون حماد بأن يظهر 
اآلن للشــــعب الكويتي صورة القرض املزعوم الذي ادعى 
توقيعــــي عليه من البنك الصناعي مببلغ ٥٠ مليون دينار 
أو توقيعي على قرض بأي مبلغ آخر، وقد وجهت أســــئلة 

 (متين غوزال)  النائبات د. روال دشتي ود. سلوى اجلسار ود. أسيل العوضي خالل املؤمتر الصحافي أمس  برملانية لوزير املالية إلظهار احلقيقة. 

 التفاصيل ص٤٨ 

 التفاصيل ص٧ 

 دمار كبير .. وصلوات 
 أوبامـا يصلي: قال الرئيس األميركي باراك أوباما ان «مشاعره 
وصلواته» مع شعب هاييتي طلبا للرحمة واستنفر إدارته 

الجتماع عاجل في البيت األبيض.
  انهيار مقر بعثة األمم املتحـدة:  أعلنت األمم املتحدة انهيار مبناها 
ومقتل عدد من موظفيها بينهم رئيس بعثتها في هاييتي 
إلى جانب العشرات من قوات حفظ السالم منهم ٨ صينيني 

و٣ أردنيني ومثلهم من البرازيليني.
  اتصـاالت مقطوعـة: قطعت الكارثة جميع وســـائل االتصاالت 

باستثناء الهواتف التي تعمل عبر األقمار االصطناعية.
  مقتل ٢٠٠ سـائح دفعة واحدة: أعلن آالن جوياندت وزير التنمية 
الفرنسي ان نحو ٢٠٠ شخص قتلوا على األرجح في انهيار 
فندق مونتانا الفاخر وأن نحو ١٠٠ شخص غادروا الفندق 

قبل انهياره بلحظات. 

 التفاصيل ص١٠ 

 التفاصيل ص٦ 

 التفاصيل ص ١٨ و ١٩ 

 التفاصيل ص٤١ 

 «وكالء التربية»: تأجيل تطبيق التشعيب 
في العاشـر إلى  ٢٠١٢/٠١١   ص٩
 «األمـن العـام» أجـرى مـناقـالت 
  بيــن ٤٣٨ ضابـط صـف  ص١٢
 وترقـيـة ضـبـاط صـف وأفـراد
   في اإلدارة العامـة لإلطفاء  ص١٢

 العبداهللا يجتمع 
  مع رؤساء التحرير األحد

 وّجه وزير النفط ووزير اإلعالم 
الشـــيخ أحمد العبداهللا دعوة الى 
رؤساء حترير الصحف واملدير العام 
لـ «كونا» ورئيس جمعية الصحافيني 
حلضور اجتماع معه يوم األحد املقبل 
في ديوانية الـــوزارة. من جهتها، 
وجهت جمعيـــة الصحافيني دعوة 
مماثلة الى رؤساء التحرير ملناقشة 
التعديـــالت التي تزمـــع احلكومة 
إجراءها علـــى قانوني املطبوعات 

و«املرئي واملسموع». 

 حل األزمة المرورية ليس بتوسعة 
  الطرق وتطويرها فقط بل 

  بنشر ثقافة النقل الجماعي


