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ن�شتــري
جموهراتكم املر�شعـة بالأملـا�س 

وال�ساعات الثمينة باأعلى الأ�سعار

ت : 22460150/5

الحكومة تخذل المعاقين

أسماء 715 مرشحاً ومرشحة  للعمل بالمؤسسات الحكومية  ص15و 16  »مؤسس�ة البترول« ناقشت مش�اريع النفط ضمن الخطة الخمس�ية وتكلفتها وطرق تمويلها  ص30

صالح فهد المرزوق في ذمة اهلل
تشيع الكويت اليوم الفقيد 
صالح فهد املرزوق الذي غيبه 
املوت عن عمر يناهز 62 عاما 
بعد مس����يرة حافلة بالنجاح 

والعطاء.
تولى الفقيد الراحل � رحمه 
اهلل � رئاسة وعضوية العديد 
من الشركات في القطاع اخلاص 
محققا من خالله����ا إجنازات 
كبيرة، كم����ا تقلد العديد من 
املناصب االقتصادية التي قدم 
من خاللها آراء سديدة وأفكارا 
س����اهمت في معاجلة العديد 

من األزم����ات االقتصادية وفي تعزيز دعائم االقتصاد الوطني، 
ومن أبرز هذه املناصب: امني الصندوق الفخري لغرفة التجارة 
والصناع����ة – الكويت منذ ع����ام 1982، وعضو الغرفة العربية 
االميركية – واشنطن منذ عام 1988، وعضو جلنة سوق الكويت 
لالوراق املالية منذ عام 1988، ورئيس اللجنة التنفيذية ملركز 
الكويت للتحكيم التجاري، عضو املجلس االعلى للتعليم، عضو 
اللجنة الوطنية لدعم التعليم، عضو جلنة فض املنازعات الثنائية 
التابعة للهيئة العامة للتعويض����ات لدى هيئة األمم املتحدة، 
عضو جلنة الوفاق الوطني، عضو جمعية احملاسبني واملراجعني 
الكويتية، عضو اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد احملاسبية، 
نائب رئيس مجلس ادارة ش����ركة الصاحلية العقارية ش.م.ك 
منذ عام 1976، الشريك املسؤول ملكتب ديلويت آند تاتش منذ 
1993 حت����ى 2000، عضو في فريق التفاوض الكويتي التفاقية 

التجارة احلرة مع اميركا.
بهذه املناسبة احلزينة، تتقدم »األنباء« من أسرة الفقيد بأحّر 
التعازي سائلني املولى عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان 

ويسكنه فسيح جناته.

املغفور له بإذن اهلل صالح فهد املرزوق

عدم حضور احلكومة اجللس��ة اخلاص��ة املقررة 
ملناقش��ة تقرير جلن��ة ذوي االحتياجات اخلاصة أمس 
أفس��ح املج��ال لبع��ض النواب ليش��كلوا ما أس��موه 
»حكومة ش��عبية«، حي��ث جلس بعضهم ف��ي مقاعد 
الوزراء. وفي هذه األثناء جلس النائب صالح عاش��ور 
في مقعد رئيس الوزراء والنائب خالد العدوة في مقعد 
وزير اخلارجية وفالح الص��واغ وزيرا للعدل ووزيرا 
لألوق��اف ومخل��د العازمي نائب��ا أول لرئيس الوزراء 
ووزي��را للدف��اع وعندما هم النائب د.فيصل املس��لم 
ليتقل��د وزارة التربي��ة ووزارة التعلي��م العالي رفض 

رئيس الوزراء )صالح عاش��ور( دخوله احلكومة قائال: 
»خ��الص، انت وزير العدل«، فرد النائب العدوة بقوله: 
»انا بصير وزير خارجية«، فقال عاشور: »يا اخلرافي 
ت��رى العدوة نائ��ب ثاني وزيرا للخارجي��ة«، ثم أصر 
املسلم وهم باجللوس في مقعد وزيرة التربية، فخاطبه 
عاش��ور: »انت مرفوض باحلكوم��ة وال تدخل الوزارة 
انت تخرب احلكومة!«، وهنا مازح رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي النائب مسلم البراك قائال: »مسلم تعال 
صير وزير«، فرد عاش��ور: »وبعدين منو يس��تجوبنا 

إذا صار وزير؟!«.

مريم بندق � حسين الرمضان � سامح عبدالحفيظ � دانيا شومان
للمرة الثانية خالل 4 أعوام تعان����ي فئة املعاقني اخلذالن واإلهمال 
ويؤخ����ر إقرار قانونها، األولى عام 2007 بس����بب عدم حضور النواب، 
 وأمس لتغيب احلكومة. وكشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« ان اللجنة لم توجه الدعوة لوزير الشؤون حلضور اجتماعاتها 
قبل اعداد تقريرها النهائي الذي رفعته للمجلس. ووسط استياء نيابي 
كبير، قال رئيس املجلس جاسم اخلرافي انه ُأبلغ شفويا مساء األربعاء 
بعدم حض����ور احلكومة، الفتا الى ان ع����دم حضورها ال يحل القضية 
وستبقى مناقشة القضية على جدول جلسة 2 فبراير. هذا واكد النائب 
مس����لم البراك أنه مت تقدمي طلب ملناقشة القانون في جلسة 2 فبراير. 
وعلى صعيد آخر قال اخلرافي إنه مازال يتشاور في حتديد جلسة خاصة 

للوحدة الوطنية وستتضح الرؤية االثنني او الثالثاء.

حكومة شعبية: النواب حّلوا محل الوزراء.. وعاشور رئيسًا !
)متين غوزال(اخلرافي يناظر الساعة.. واحلكومة لم تأتِ عند املوعد املنتظر ل� »املعاقني« وإلى جانبه الشيخة شيخة العبداهلل

ص29

البورصة ..
ال أخضر 

وال أحمر

إضاءات على مسيرة الراحل ص9

)أحمد باكير(الشيخ أحمد الفهد ممثال سمو رئيس الوزراء خالل جولته في معرض  »كونكور دي إليجانس« للسيارات  التاريخية والفارهة

»كونكور دي إليجانس« يضع الكويت  
على خارطة المهرجانات الكبرى للسيارات   )ص20 و21(

التفاصيل ص8-6


