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الكندري يصدر قرارات التس�كين في »الش�ؤون«: 
والحم�ود  العمال�ة  اس�تقدام  لمكات�ب  ع�وض 
ص9 لألنش�طة       والقرين�ي  العم�ل  لعالق�ات 

الحكومة واثقة رغم تهديدها ب� »مفاجآت« خالل االستجواب
»التش�ريعية« أقرت ال� 5 آالف لكل مواطن راشد ورفضت استبدال »البلدي« بمجالس المحافظات

مريم بندق � حسين الرمضان � موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ � عمر راشد

تقارب كفتي امليزان ف����ي قضية املواقف 
جتاه اس����تجواب وزير اإلعالم الشيخ احمد 
العبداهلل املقدم من قبل النائب علي الدقباسي 
جعل طرفي املعادلة في حال استنفار ألدوات 

املواجهة حتسبا لكل طارئ.
وفي هذا اإلطار حذرت مصادر حكومية 
خالل حديثها ل� »األنباء« من أن احلكومة 
ستكون حاسمة في قضية االلتزام مبا ورد 
في محوري االستجواب وأنها ستعترض 
على أي خروج عن احملورين وإن اضطرت 
لالنس���حاب من اجللس���ة في حال جتاوز 

النواب الالئحة.
وأكدت املصادر أن السلطة التنفيذية لديها 
قناعة بأن خبرة العبداهلل السياس����ية باتت 

تؤهله لتجاوز االستجواب.
وأم����س أكد رئيس مجلس األمة جاس����م 
اخلرافي أنه لم يبل����غ من قبل احلكومة بأن 
هناك أي تأجيل بشأن االستجواب »وأعتقد 

أن الوزير سيعتلي املنصة«.
وش����دد اخلرافي على أنه لن يسمح ألي 
نائب باخلروج عن محوري االستجواب ولن 

يسمح أيضا باإلساءة في احلوار.
من جانبه، أك����د وزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري 
عقب لقائ����ه البروتوكولي مع اخلرافي أمس 
وقوف احلكومة بكل ثقة خلف وزير اإلعالم 

واصفا األمور بأنها »على خير ما يرام«.
وسئل عن مفاجآت يعتزم النائب املستجوب 
طرحها خالل املناقشة فأجاب »في كل استجواب 
نس����مع هذه الكلمة، لكن نحن جاهزون لكل 
االحتم����االت ونثق بق����درة وزيرنا على الرد 
الوافي«، وقال لن نسمح باخلروج عن محوري 

االستجواب.
وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل الذي 
أجرى أمس بروڤة في قاعة عبداهلل الس����الم 
قال للصحافيني عقب خروجه من القاعة: إن 
االستجواب املقدم من قبل النائب علي الدقباسي 
حق دس����توري نحترمه، ولدينا احلق بالرد 

على محوريه، وتفنيدهما.
وأض����اف »ال تس����تعجلوا باحلك����م على 
االستجواب، وانتظروا يوم الثالثاء«، متمنيا 
»ممن يبحث خلفي أن يقرأ تداعيات جلس����ة 

االستجواب جيدا، حيث ستكون حاسمة«.
من جهته، فّضل النائب د.يوسف الزلزلة 
االس����تماع للنائب املستجوب وردود الوزير 
التخ����اذ قراره موضحا ان����ه اذا اتضح له ان 
العبداهلل لم يطب����ق القانون فلن يتردد في 

طرح الثقة فيه.
النائب فيصل الدويسان قال من جانبه، 
إنه لن يتحدث عن التجاوزات املالية واإلدارية 
في »اإلعالم« خالل االستجواب وانه سيطلب 
تشكيل جلنة حتقيق برملانية في هذه القضية 

بعد انتهاء جلسة االستجواب.
من جانب آخر، أقرت اللجنة التشريعية 
أمس اقت����راح النائب صالح عاش����ور حول 
صرف مبلغ 5 آالف دينار لكل كويتي بلغ سن 
الرشد كما رفضت اقتراح مجالس احملافظات 

والبلديات.

الخرافي: ال تأجيل  ولن أسمح بتجاوز محوري االستجواب أو اإلساءة في الحوار

وزير اإلعالم أجرى أمس »بروڤة« في قاعة عبداهلل السالم.. والدويسان: سنطلب لجنة تحقيق حول التجاوزات المالية واإلدارية في »اإلعالم«

أمير زكي
مع انطالقة األس���بوع املروري املوحد لدول 
مجلس التعاون اخلليجي أمس أكد وكيل وزارة 
الداخلية املس���اعد لشؤون املرور اللواء محمود 
الدوسري عن بدء العمل مبخاطبة اجلهات املعنية 
لتثبيت برنامج لربط حتصيل املخالفات املرورية 
عن طريق االس���تقطاع من الراتب عبر األنظمة 
املعمول بها بالدولة املختصة مبتابعة الشركات 

واملؤسسات واملواطنني واملقيمني.

 اسامة ابو السعود
بعد اس��بوع كامل من تعليق 
العمل باش��ر امس خبراء وزارة 
الع��دل اعمال اجللس��ات وعادت 
احلركة الى ممرات ادارة اخلبراء 
في االدوار املختلفة مبجمع محاكم 
الرقعي. وقال اخلبير الهندسي ثامر 
السويط ل� »األنباء«: إن فترة تعليق 
اجللسات لم تزد اخلبراء اال قناعة 
واصرارا على اهمية حتقيق مطالبهم 
العادلة وعلى رفضهم الس��كوت 
جتاه اي اهمال حكومي بحق قانون 

تنظيم اخلبرة.

دارين العلي
بهدف دعم الطاقات الوطنية وابراز ابداعاتها وحتت 
رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
ينطلق بعد غد االربعاء امللتقى الوطني لدعم املشاريع 
الصغيرة واالجنازات الكويتية الثالث مبشاركة 130 
من الشباب املبدع حتت عنوان »مشروع وطن« وحتت 
ش���عار »ياكويت رفعي راسچ بعيالچ«  في القاعة 8 
عل���ى ارض املعارض مبش���رف. االعالن عن امللتقى 
الذي يستمر حتى يوم اجلمعة املقبل، جاء على لسان 

رئيس اللجن�ة املنظمة ملش���روع »كويتي وأفتخر« 
ضاري حمد الوزان خالل املؤمتر الصحافي الذي عقدته 

اللجنة املنظمة مساء امس. 
وقال الوزان إن امللتقى هذا العام يختلف عن سابقيه 
ألنه يتخطى مسألة دعم املشاريع إلى عرض إجنازات 
الكويتيني من حيث براءات االختراع أو امليداليات املتقدمة 
في الشأن الرياضي، أو اإلجنازات في املجاالت الثقافية. 
ويتوقع املنظمون أن يحضر املعرض أكثر من 15 ألف 

زائر خالل فترة انعقاده.

استقطاع المخالفات من الرواتب

الخبراء أنهوا إضرابهم: 
مصرون على تحقيق 

مطالبنا العادلة

 »مشروع وطن«.. األربعاء
توقعات بحضور أكثر من 15 ألف زائر  للملتقى الوطني لدعم المشاريع الصغيرة

رئي��س اللجن��ة املنظمة ضاري ال��وزان ومدير العالقات في ش��ركة زين راعيةالتفاصيل ص3
)محمد ماهر( امللتقى وليد اخلشتي خالل املؤمتر الصحافي امس

ق�شيدة مهداه اإىل ال�شيخ / فهد ال�صامل العلي ال�صباح   حفظه اهلل 

تقديرًا ل�شخ�شه الكرمي ومواقفه امل�شرفة جتاه وطنه وال�شعب الكويتـي 

ولأنه اأحد اأبطال املقاومة الكويتية البا�شلة  وتزامنًا مع  اإقرتاب الذكرى ال�شنوية خلروجه من الأ�شــــــــــر

» فـهـد ولـد �سـالـم « 

علي ال�صويعر

�شيخ / فهد ال�شامل حلظة خروجه من الأ�شر
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لأ�شر رمز التضشحية واأنت معناه ... رمز ال�شجاع
ا

مبداه اجل��ود  على  �شيٍخ  ي��ا  �شالم 

مم�شاه الأج��داد  نهج  من  خذا  �شيٍخ 

م��زاي��اه ت��ع��دد  م��ا  ع���وٍد  ن�شل  م��ن 

حمياه يف  وال�شعد  فهدنا   .. فهد 

ذخ��رن��اه ال��ل��ي��ايل  لع�شرات  �شيٍخ 

تلقاه ال�شعيبات  ي��وم  م��وق��ٍف  ل��ه 

وبلواه اأغ�شط�س  اثنني  دليل  اأك��ر 

ح��ّي��اه دار  ي��ا  امل���وت  وق���ال  وق���ف 

حماله امل���وت  كويتنا  ت���راب  على 

ذك��راه واأن���ت  فهد  ي��ا  خالد  الفعل 

لب�شناه و�شامه  اللي  ال�شمود  اأن��ت 

معناه واأن��ت  الت�شحية  رمز  الأ�شر 

ع��دن��اه الأح�����رار  دار  هلل  احل��م��د 

�شّناه حت��ري��ف  ك��ل  ع��ن  د�شتورنا 

تبّناه ب��ع��ه��ده  ال�����ش��امل  اهلل  ع��ب��د 

بحماه دوم  كويتنا  يحفظ  اهلل 

امل�شماه ال�����ش��ب��اح  ح��ّك��ام  ظ��ل  يف 
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ال�شبايل ك��رمي  �شيٍخ  ول��د  �شيٍخ 

ال��رح��ايل �شد  امل��ج��د  ط��ري��ق  على 

اجل��زايل مت��د  ال��ل��ي  احل���رار  ن�شل 

الثقايل احل��م��ول  �شال  وق��ف  اإل��ي��ا 

اخل�شايل ف��ري��د  ���ش��امل  ول��د  فهد 

الرجايل عليه  تتعب  �شرف  موقف 

ي��وم ال��ك��وي��ت اأ���ش��رة الأح��ت��اليل

غايل وبكل  ب��ال��روح  الوطن  نفدي 

ال����زوايل وّل  ال��ع��ز  ح��ي��اة  اإم����ا 

والليايل ال��زم��ن  ط��ول  على  يبقى 

ال�شمايل ال��ع��ّدو  �شد  ب�شمٍة  ل��ك 

والن�شايل وال���ول  ال�شجاعة  رم��ز 

عايل دوم  واْل��َع��لَ��ْم  واح��د  ال�شعب 

امل��ث��ايل ال��ن��ظ��ام  ورث  ل��ن��ا  يبقى 

بالتوايل �شيوخنا  عليه  وم�شت 

اجل��اليل عظيم  ب��اأم��ره  وي��ع��زه��ا 

اأخ�����وان م���رمي ك��ا���ش��ب��ني امل��ع��ايل

صاحب السمو األمير استقبل وزيرة الخارجية األميركية السابقة بحضور ناصر الساير وإبراهيم دبدوب وعصام الصقر

 رايس في ضيافة الندوة العالمية السنوية للبنك الوطني   ص3

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال كوندوليزا رايس بحضور ناصر الساير وإبراهيم دبدوب وعصام الصقر

التفاصيل ص4 التفاصيل ص6

التفاصيل الكاملة غدا

وزيرة التربية ل� »األنباء«: أولوياتنا 4 مشاريع 
5 ص  الحكوم�ة  لبرنام�ج  تنفي�ذًا  س�نويًا 


