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الحمود: تكليف األشخاص 
المناسبين لتنفيذ برنامج »التربية«

مصادر لـ »األنباء«: الكويت وافقت 
على تعيين بحر العلوم سفيرًا للعراق

المحمد افتتح »مشروع وطن«: كل الدعم لشباب »ك ويتي وأفتخر«

لبنان: حملة على الرئيس  سليمان  
ووهاب يطالبه باالستقالة

مريم بندق
انتق����دت وزيرة التربية ووزيرة التعلي����م العالي د.موضي احلمود 
تضمن برنامج عمل وزارة التربية 36 مشروعا لتطوير التعليم. وقالت 
الوزيرة : سيتم دمج هذه املشاريع في برامج عمل مكثفة وسأكلف الذي 
أراه مناسبا بإدارة هذه البرامج سواء من داخل أو خارج الوزارة وليس 

شرطا أن يكون من الوكالء املساعدين.

بيان عاكوم
أكدت مصادر مسؤولة ل� »األنباء« ان الكويت وافقت على تعيني محمد 
بحر العلوم س����فيرا عراقيا في الكويت، مشيرة إلى ان الكويت تنتظر 
مباش����رته ملهامه، وعما إذا كان قد مت حتديد موعد قالت املصادر انه لم 
يت����م حتديد موعد ومتى ما أراد ذلك فمرحبا به. وعن إعالن العراق في 
وقت س����ابق نفيه ترشح بحر العلوم سفيرا في الكويت قالت املصادر 
ان هذا النفي العتبارات بروتوكولية فقط لعدم إحراجنا ألنه وقتها لم 

يكن وصلهم ردنا باملوافقة. 

دارين العلي
دشن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد امس 
االول امللتقى الوطني الثالث لدعم املشاريع الصغيرة 
الذي ينظمه مشروع »كويتي وافتخر«، مباركا اجنازات 

الشباب الكويتي على هذا الصعيد، وقال: نبارك البنائنا 
وبناتنا ما شهدناه من جهود ونتمنى لهم املزيد، الفتا 
الى حرص الدولة على دعم الشباب الذي يعتبر اساس 

املجتمع ومستقبله.

بي���روت: في موقف الفت بتوقيته ومنطلقه، ازدادت حدة الس���جال 
الداخلي في لبنان على خلفية احلملة العنيفة على رئيس اجلمهورية 
العماد ميش����ال سليمان حيث انبرى الوزير السابق وئام وهاب مطالبا 
باس����تقالة س����ليمان بداعي ان هن����اك »عطال لدى الرئي����س« على حد 

تعبيره.

البصيري لـ »األنباء«: ال كوادر مالية بقوانين
رئيس الوزراء يدشن اليوم بدء تطبيق برنامج عمل الحكومة بعرض آليات متابعة تنفيذ المشروعات والسياسات متوسطة األجل

الحكومة تصدرها بقرارات من مجلس الوزراء متى ما رأت ضرورة لها .. وعدم اكتمال النصاب في مجلس األمة  ضّيع التصويت على قانون »الخبراء«.. ومناقشة أوضاع خصخصة »الكويتية«

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يسلم كأس التفوق ألحد أوائل خريجي كلية علي صباح السالم العسكرية بحضور الشيخ جابر املبارك والشيخ أحمد اخلالد

المبارك: استبدال الميراج والمدفع الفرنسي بـ »الرافال«
ولن نستعين بعناصر »نيبالية« في الحرس األميري

عبدالهادي العجمي
تفضل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد القائد األعلى 
للقوات املسلحة بحضور ورعاية حفل تخريج الدفعة ال� 14 من 
الطلب���ة الضباط اجلامعيني، والدفعة ال� 37 من الطلبة الضباط 
في كلية علي الصباح العس���كرية. من جهته، نفى النائب األول 
لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك استعانة لواء 
احلرس األميري في اجليش بعناصر من اجليش النيبالي، مشددا 
على انه إذا ما استدعت احلاجة فاألولى االستعانة بعناصر من 
أبن���اء الكويت. وقال املبارك ان صفقة طائرات »الرافال« املقاتلة 
الفرنسية أوالها صاحب السمو األمير أهمية كبيرة، مشيرا إلى 

ان س���موه طلب من القيادة الفرنسية استبدال أسلحة فرنسية 
ميتلكها اجليش الكويتي مثل طائرات »امليراج« واملدفع الفرنسي 
بصفق���ة »الرافال« ونحن بانتظار ردهم على هذا العرض، نافيا 
ان تكون الكويت وّقعت أي صفقة لشراء هذه الطائرات، ومؤكدا 
في الوقت ذاته ان أي صفقة عس���كرية البد ان متر على األجهزة 
الرقابية بالدولة. وحول آخر ما توصلت إليه املباحثات الكويتية 
� الفرنسية بشأن إنشاء محطات طاقة نووية قال املبارك ان هذا 

املشروع رغبة أميرية سامية ذات نظرة مستقبلية.
وأش���ار املبارك إلى ان هناك توجها مس���تقبليا لزيادة أعداد 

الطلبة الدارسني في كلية علي الصباح.

مريم بندق ـ حسين الرمضان 
سامح عبدالحفيظ

يبدو ان احلكومة مصرة 
عل���ى موقفها في التعامل مع 
ما أسمته سابقا »االقتراحات 
أو  الش���عبوي«  الطابع  ذات 
»االنتخابي« خاصة املتعلقة 

منها باجلوانب املالية.
وفي هذا اإلطار، قال وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
ووزير املواص���الت د.محمد 
 البصي���ري ف���ي تصري���ح 
ل� »األنب���اء« ان احلكومة لن 
توافق على متري���ر أي كادر 
القوانني،  أو بدالت من خالل 
وم���ا يترتب عليها من التزام 

تشريعي قد يصعب االستمرار في تنفيذه في املستقبل. 
وأض���اف البصيري انه في ح���ال وجدت احلكومة 
ضرورة إلقرار كوادر عمالية محددة فإن ذلك سيكون 
من خالل قرارات تصدر عن مجلس الوزراء »وكل ذي 
حق يأخذ حقه«.  وعلى صعيد جلسة مجلس األمة 
التكميلية أمس، لم يتمكن املجلس من إقرار القانون 
اخلاص باخلبراء وذلك لعدم اكتمال النصاب، حيث 

انتهى النواب من مناقشة مواد 
القانون كاملة. بعد ذلك انتقل 
املجلس لبند طلب املناقش���ة 
النواب  املقدم من قبل بعض 
واخلاص بأوضاع مؤسس���ة 
الكويتية  اخلطوط اجلوي���ة 
وطرق خصخصته���ا وآلية 
الى شركة مساهمة  حتويلها 
ومالحظات ديوان احملاسبة على 
ذلك. من جهة أخرى، كشفت 
مصادر مطلعة ان سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
سيترأس صباح اليوم اجتماعا 
موسعا في مسرح قصر بيان 
ملجلس الوزراء يحضره وكالء 
الوزارات والوكالء املساعدون 
جلميع الوزارات واجلهات واملؤسسات املسؤولة عن 
تنفيذ خطة التنمية لتدشني مرحلة جديدة لتنفيذ 
برنامج عمل احلكومة كخطوة رئيس���ية من خطة 
التنمية االستراتيجية للدولة. وأوضحت املصادر انه 
سيتم عرض آليات متابعة تنفيذ مشروعات خطة 
عمل احلكومة السنوية وما يتعلق بها من سياسات 

اخلطة اإلمنائية متوسطة األجل.

صاحب السمو تفضل بحضور ورعاية تخريج الدفعتين 14 و37 من الطلبة الضباط
خبراء »العدل«: 

جلسة 25 آخر المطاف 
وإال فكل الخيارات مفتوحة

أحمد صباح السالم:
 إثارة »مزدوجي الجنسية« 

جاءت لشغل الناس 
عن  المتجنسين بغير حق

أسامة أبوالسعود
أعلن عدد من خبراء وزارة 
ال��عدل تفه�مهم لعدم وجود 
نصاب في جلسة األمس إلقرار 
قانون اخلبراء وك���شفوا ان 
جل��سة م�ج�لس األمة يوم 25 
اجلاري تعتبر آخر املطاف 
بالنسبة لهم إلقرار القانون 
وإال فكل اخليارات مفتوحة. 
ولفت اخلبراء في تصريحات 
خاصة ل���� »األنباء« الى ان 
مجل���س األم���ة واحلكومة 
ناقش���ا القانون من جميع 
جوانبه ولم يبق إال إقراره 
فق���ط لتن���تهي معاناة مئات 
الذي���ن ينتظرون  اخلبراء 
إق���رار قانونه���م بف���ارغ 
الصبر وحتقيق طموحاتهم 

وتطلعاتهم العادلة.

  موسى أبو طفرة - فرج ناصر
الش���يخ احمد  اك���د 
صباح السالم ان احلديث 
عن مزدوجي اجلنسية 
خالل هذه الفترة حتديدا 
له عدة مع���ان ودالالت 
ولكن االق���رب للتحليل 
هو ش���غل الن���اس عن 
قضية ال� 35 ش���خ���صا 
الذين جت����نسوا بغير 
حق وهذا ما كشفه تقرير 
ال���ش���يخ ث��امر  جلنة 
اجلابر الذي كلف بدراسة 
املوض������وع وك�ان على 
قدر األمانة واملسؤولية.

)كرم دياب(سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مع عدد من املشاركني في امللتقى الوطني الـ 3 لدعم املشاريع الصغيرة

ــيخ أحمد العبداهلل مبتسما للصحافيني قبيل بدء اجتماع  الش
ــدرة للنفط »أوپيك« أمس                )ا.پ(  ــدول املص وزراء ال
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