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سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يتوسط الشيخ جابر املبارك والشيخ د. محمد الصباح في مقدمة حضور لقاء 
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التفاصيل ص 21

األنباء  االقتصادية

احتدام التنافس في االنتخابات العراقية
وتقدم طفيف للمالكي »القلق« 

العمير وأسيل اختلفا حول الحجاب الشرعي

الكويت: العراق 
لن يخرج من »السابع« 

إال بتنفيذ التزاماته تجاهنا

مسؤول نفطي: 
لم ننّقب عن البترول 
في األراضي العراقية

عواصم ـ وكاالت: كتفا بكـــتف يحتـــدم تنافس رئيس الوزراء 
العراقي نوري املالكي رئـــيس »ائتالف دولة القانون« مع منافــسه 
اللدود إياد عالوي رئيس »القائمة العراقية« باالنتخابات البرملانية. 
إال ان تقــــارب النتائج فاقم قلق »ائتالف دولــــة القانون«، رغم أن 
املفوضية العليا لالنتخابات أعلنت تقدم االئتالف بعد فرز 89% من 

محطات االقتراع ومن ضمنها 70% من التصويت اخلاص.

فــــي مناظرة راقية بني النائب د.علــــي العمير وزميلته 
النائبة د.أســــيل العوضي نظمتها رابطة كلية الطب ظهر 
أمــــس، رأى د.العمير ان احلجاب مفروض دينيا على املرأة 
داخل وخارج البرملان وحتى في قانون االنتخاب، مستدركا 

»لكننا منتثل لقرار احملكمة الدستورية«.
 أما د.أســــيل فرأت ان الضوابط الشــــرعية ال تعني أن 
يفرض على املــــرأة االلتزام باحلجاب، متســــائلة: ملاذا لم 
يطرح موضوع لباس الرجل الشرعي أثناء مزاولة رياضة 
السباحة؟! وأمس حصلت جلنة الظواهر السلبية البرملانية 
على وعد وتعهد من قبل الهيئة العامة للشـــباب والرياضة 
بـفتح حتقيق حول مشــــاركة فريق كرة القدم النسائي في 

بطولة غرب آسيا.

مريم بندق ـ حسين الرمضان
 موسى أبوطفرة ـ سامح عبدالحفيظ

في فترة وجيــــزة وعقب االرتياح 
احلكومي ألداء وزير اإلعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل في جلسة االستجواب، انقلبت 
أوضاع املعادلة السياسية من خالل إعالن 
النائب مسلم البراك ان مؤيدي طرح الثقة 
بالوزير العبداهلل في تزايد، واصفا األمر 
بأنه أصبح استحقاقا شعبيا برملانيا. 
ونفى البراك، في تصريح لـ »األنباء«، 
انفراط عقد النواب الـ 22 الذين وّقعوا 
على بيان تأييد االستجواب، مشيرا الى 
ان طارحي الثقة ســــيتجاوزون الـ 25 
نائبا. من جانبه، حذر النائب د.فيصل 
املســــلم احلكومة من إجراء أي تدوير 

لوزير اإلعالم بهدف تفادي جلسة طرح 
الثقة، مشــــددا على أنه أمر مرفوض، 
خاصة بعد مناقشة االستجواب وتقدمي 
طلب طرح الثقة بالوزير. وأكد د.املسلم 
ان عدد مؤيدي طرح الثقة بالوزير ارتفع، 
فهناك 23 نائبا مع سحب الثقة وأكثر 
من 8 نواب ممتنعني من بينهم من يعيد 

النظر.
وأشار د.املسلم الى مفاجآت ستظهر 
خالل جلسة املناقشة في أسماء املتحدثني. 
في السياق ذاته، قالت مصادر حكومية 
لـ »األنباء« ان تدوير العبداهلل غير وارد 
في ظل وجود 26 نائبا مؤيدا الستمراره 
فــــي وزارة اإلعالم مقابل 18 رافضا و5 

ممتنعني.

بيان عاكوم
بعد إعالن احلكومة العراقية أنها ستتقدم 
بشكل رسمي إلى مجلس األمن للخروج من 
الفصل السابع علقت مصادر مسؤولة بالقول: 
إن بإمكانهم التقدم رسميا بذلك الى مجلس 
األمن ولكن هذا األخير سيتحرى ويرى ما 
إذا كان العراق قــــد نفذ كل التزاماته جتاه 
الكويت فإذا نفذ فســــيخرج من »السابع« 
وإذا تبني له أنه لم ينفذ بعد فسيبقيه حتت 

بنوده حلني التنفيذ.

أحمد مغربي
 نفــــى مصدر نفطي مســــؤول 
لـ »األنباء« ما تردد في إحدى القنوات 
الفضائية أمس حول قيام الكويت 
بنصب حفارات عمالقة حلفر اآلبار 
العراقية،  النفطية داخل األراضي 
معتبرا أن هذا األمر »عار متاما من 
الصحة جملة وتفصيال«. وأوضح 
املصدر أن الكويت تلتزم بعملياتها 

االستكشافية داخل أراضيها.

الفهد: من ال ينّفذ الخطة سيخرج 
798 مشروعاً إنشائياً في الخطة السـنوية بكلفة 4.7 مليارات دينار ورفع تقرير ربع سنوي إلى الحكومة عن مراحل إنجاز الخطة

رئيس الوزراء دعا القياديين إلى التعاون والتنسيق: حان الدور لتأكيد انطالق مرحلة التنفيذ

»التربية«: أولوية ترقيات االختيار 
للدرجتين »أ« و»ب« لألقدمية ال المؤهل

مريم بندق
 كشــــفت مصــــادر تربويــــة 
لـ »األنبــــاء« ان ترقيات االختيار 
للوظائف اإلشرافية للدرجتني »أ« 
و»ب« ستعتمد األولوية لألقدمية 
وليس املؤهل على ان تراعى بقية 
الضوابط املعتمدة من ديوان اخلدمة 
املدنية. وقالت املصادر: اما ترقيات 
االختيار للدرجات من األولى وحتى 
الدرجات املعاونة فستتم بحسب 
الضوابط املعتمدة من الديوان والتي 

على رأسها املؤهل الدراسي يليها 
سنوات اخلدمة وبقية الضوابط 
بالتتابع. هــــذا واعتمدت وزيرة 
التربية ووزيــــرة التعليم العالي 
انتداب د.خالد  د.موضي احلمود 
الرشيد االستاذ املساعد في جامعة 
الكويــــت لوظيفة وكيل مســــاعد 
للتخطيط واملعلومات بـ »التربية« 
اعتبارا من 14 فبراير املاضي وملدة 
سنة مع حتمل »التربية« مرتباته 

وبدالته ومخصصاته املالية.

الحمود اعتمدت انتداب الرشيد من الجامعة اعتبارًا من 14 الماضي

مريم بندق
في الوقت الذي دعا فيه سمو 
رئيـــس الوزراء الشـــيخ ناصر 
احملمـــد القياديني في الدولة إلى 
تنفيـــذ برنامج عمـــل احلكومة 
واخلطة اخلمســـية للدولة من 
خالل التعاون والتنسيق لتحقيق 
اإلجناز املطلوب، حذر نائب رئيس 
الوزراء ووزير الدولة لشـــؤون 
التنمية واإلسكان الشيخ أحمد 
الفهد مـــن التراخي فـــي تنفيذ 
اخلطـــة وقال باحلـــرف الواحد 
العام مع قياديي  لدى االجتماع 
اجلهات احلكومية الذي عقد صباح 
أمس بحضور الوزراء على مسرح 
قصر بيان »من يشارك وينجز في 
التنفيذ حياه اهلل واللي ما يبي او 
يرى أنه غير قادر على املساهمة 
فـــي تنفيذ خطة التنمية يتوكل 
علـــى اهلل، وعليه ان يبحث عن 
الطريقة التي تناسبه للخروج، 
ألن احلساب والعقاب واملساءلة 
واملتابعـــة ســـتكون على حجم 

املسؤولية«.
وأعلن الشـــيخ أحمـــد الفهد 

بعد كلمة ارجتالية شرح خاللها 
مالمـــح اخلطة وآليـــة تنفيذها 
»ســـيتم عمل تقرير كل 3 أشهر 
يناقش في مجلس الوزراء على 
أن يرفع تقرير إلى املجلس األعلى 
للتخطيط كل 6 أشهر عن متابعة 
اإلجناز في كل الوزارات واجلهات 

احلكومية«.
وأضاف: »نحن اآلن مبرحلة 
التنفيـــذ إلجناز 798 مشـــروعا 
إنشائيا بتكلفة 4.788 مليارات 
دينار للســـنة املالية 2011/2010 
ولـــن نقـــف أو نعيـــد النظـــر 
إلـــى الوراء، لدينـــا عمل ضخم 
ويدعمنا في ذلك موافقة مجلس 
األمة وديوان احملاســـبة وجلنة 
املناقصـــات املركزية واملجلس 
األعلى للتخطيط وعلينا اإلجناز 
وآمل أن يكون التطبيق بنسبة 
100%، سأعمل معكم ومن خاللكم 
للوصول إلى مرحلة كبيرة من 
اإلجناز ولن نحاسب على الشيء 
اخلارج عن اإلرادة ولكننا نأمل 
أن نحقق شـــيئا جديدا لصالح 

الكويت«.

البراك لـ »األنباء«: 25 نائبًا يطرحون الثقة بوزير اإلعالم
المسلم حّذر الحكومة من تدوير العبداهلل ومصادر حكومية أكدت استمراره في منصبه بتأييد 26 نائبًا مقابل 18 رافضًا و5 ممتنعين

»أمـريكانا«  الخرافي: 
تجـاوزت األزمة بنمو 
3% والتطـلعات أكبر 
ص26  2010 فــي 

الـعيسـى: »القرين لصناعة 
عقود  توّقـع  الكيماويـات« 
مشروع ميــثانول الجـزائر 
الشهر المقبل بـ 200 مليون 
دوالر والتشـغيل التجاري فـي 2013  ص27

500 مليون جنيه حجم المبيعات المتوقع إنجازها 
خالل معرض العقار المصري فـي دورته الثالثة

ص30

مرزوق اخلرافي

)أنور الكندري(السفير املصري طاهر فرحات يفتتح أنشطة املعرض العقاري املصري

عيسى العيسى

أقرت حصول المواطن على قرض الـ 70 ألفًا مرة أخرى

»اإلسكانية«: إنشاء 10 مدن إسكانية

روال : شهران مهلة لـ »الصحة« إليجاد آلية 
إلصدار »ميالديات« أطفال البدون

أعلن مقرر اللجنة اإلسكانية النائب ناجي العبدالهادي موافقة 
اللجنة على اقتراح بقانون بإنشاء 10 مدن إسكانية، مبينا أن هذا 
القرار اتخذ خالل اجتماع اللجنة أمس وبحضور ممثلي املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية. وأضاف العبدالهادي أن اللجنة وافقت 
أيضا على اقتراح بقانون بشــــأن احلصة اإلرثية والتي ارتفعت 
مبوجب االقتراح اجلديد إلى 300 ألف دينار بداًل من مائتي ألف. 
وأوضح أن اللجنة أقرت تعديال على »بنك التسليف« يسمح بالبيعة 
األولــــى، مبينا أن هذا املقترح يعطي احلق للمواطن الذي حصل 
على القرض اإلسكاني )الـ 70 ألف دينار( في احلصول عليه مرة 

أخرى إذا باع بيته األول الذي حصل عليه مبوجب القرض.

منحت جلنة الشؤون الصحية البرملانية مهلة لوزارة الصحة 
مدتها شــــهران إليجاد آلية إلصدار شهادات امليالد ألطفال البدون 
من دون احلاجة الى ذكر جنسية األبوين. وقالت رئيسة اللجنة 
النائب د.روال دشــــتي: نريد ان نزف بشرى للبدون بأننا أبلغنا 
الوزارة أنها ان لم تلتزم بهذا األمر فإننا سنحيل تقريرنا بتعديل 
القانون رقم 36 لســــنة 1969 بشأن تنظيم املواليد والوفيات الى 
مجلس األمة، مشيرة الى ان املعنيني وعدوا خيرا في هذا اجلانب. 
وأوضحت د.دشتي ان اللجنة الصحية مهتمة بإصدار شهادات امليالد 
ألطفــــال البدون لكي يتمتعوا بكل اخلدمات الصحية والتعليمية 

أسوة بنظرائهم في الكثير من دول العالم.

)أحمد باكير (د. أسيل العوضي ود. علي العمير يتوسطهما عريفا املناظرة
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)أسامة البطراوي(النائب صالح املال وعدد من الزوار خالل تفقدهم أحد أجنحة ملتقى املشروعات الصغيرة

ص16»مشروع وطن«  يختتم أنشطته مساء اليوم  


