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األنباء  االقتصادية

محمد عبدالرحمن البحر

قياس�ية  أرباح  البحر: 
ب�� 76.3 مليون دينار 
الربع  في  »الوطني«  ل� 
األول بنمو 20%  ص 36

رئيس الجهاز الفني لدراسة 
المشروعات التنموية والمبادرات 

عادل الرومي ل� »األنباء«: 

ال تراج�ع ع�ن تنفيذ خطة 
أي  س�حب  أو  التنمي�ة 
وتحريك  منها  مش�روع 
الودائع البنكية مطلب ملّح 
للنهوض باالقتصاد   ص 44

توجيهات أميرية بمتابعة أوضاع مواطنينا العالقين بأوروبا
صاحب السمو  وجّه بإبالغ الجهات الرسمية المختصة والسفارات الكويتية بتقديم كل العون والمساعدة الالزمين للمواطنين خصوصاً المرضى ممن يتلقون العالج بالخارج

وفد رئيس الوزراء لن يغادر باريس إلى لندن بالقطار وسيبقى بانتظار الحصول على إذن السلطات الفرنسية بالطيران إلى المملكة المتحدة

المال: العبداهلل يضّيق الخناق
على الحقلين الفني واإلعالمي

هايف يقترح تعيين ملحقين 
بسفاراتنا للتعريف باإلسالم

»الشعبي« اجتمع بكامل أعضائه

إلزامية السهم الذهبي وإقرار القوانين 
المساندة واستثناء النفط 

شروط المعارضين للموافقة على الخصخصة

أبدى النائب صالح املال استغرابه من »اإلجراءات 
التعسفية التي اتخذها وزير اإلعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل ضد احلقل الفني واملجال اإلعالمي، وأشار 
الى الرقابة املتعسفة للوزارة التي اشترطت أخيرا 
السيرة الذاتية ملؤلفني مثل جنيب محفوظ وأسامة 
أنور عكاشة ورمبا سينسحب األمر على املمثلني 
القديرين س����عد الفرج وعبداحلسني عبدالرضا 

والفنانة القديرة حياة الفهد.

اقترح النائب محم���د هايف تعيني ملحق خارج 
الكويت تابع لوزارة األوقاف يشترط فيه ان يكون 
ممن عمل في اإلمامة ويحمل ش���هادة الشريعة وله 
مكتب ملحق في سفارات الكويت بالبالد غير اإلسالمية 
وذلك للتعريف باإلس���الم ويق���دم العون للجاليات 

اإلسالمية هناك.

علمت »األنباء« أن التكتل الشعبي عقد بكامل 
أعضائ���ه اجتماعا أمس ف���ي ديوانية النائب 
أحمد السعدون ناقش خالله قانون التخصيص 
والتباين احلاص���ل حول����ه بني أعضاء التكتل، 
إضافة إلى التعديالت املق���ترحة عليه ف���ي املداولة 

الثانية.

التفاصيل ص 7

التفاصيل ص 7

تالقت مواقف الكتل النيابية ون���واب آخرين معارضني لقانون 
اخلصخصة على ضرورة ان تقدم تعديالت على القانون الذي أقره 
مجلس األمة ف���ي مداولته األولى اخلميس، وأب���رزت املواقف التي 
رصدته���ا »األنباء« ضرورة ان تتضمن التعديالت إلزامية الس���هم 
الذهبي وإقرار القوانني املساندة واستثناء القطاع النفطي للموافقة 

على القانون في املداولة الثانية.

قضايا الديوانيات

رواد ديوانية 
ناصر الجالل 

ل� »األنباء«: الدائرة 
الواحدة أكثر عدالً

ص 19

 وجه صاحب السمو األمير ومبوجب 
تصريح وزير شؤون الديوان األميري 
باإلنابة الش����يخ علي اجل����راح بإبالغ 
اجلهات الرسمية املختصة والسفارات 
الكويتية املعنية بتوجيهات س����موه 
الكرمي����ة بض����رورة متابعة ش����ؤون 
وأحوال جمي����ع املواطنني املتواجدين 
في اخل����ارج ممن تعذر س����فرهم ولم 
يتمكنوا من العودة الى البالد بسبب 
ش����ل حركة املالحة الدولية في معظم 
الدول األوروبية نتيجة الرماد البركاني، 
وتقدمي كل العون واملس����اعدة الالزمة 
لهم، الس����يما ممن يتلق����ى العالج من 
املواطنني في اخل����ارج، والتمديد ملن 
تتطلب ظروفهم ذلك حلني اجنالء هذه 
الكارثة ومتكنهم من العودة الى البالد، 
مؤكدا حرص سموه على سالمة ابنائه 

املواطنني وتوفير الرعاية الكرمية لهم.  
من جهة ثانية، أبلغت مصادر مطلعة 
في الوفد املرافق لسمو رئيس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد بأن الوفد مازال 
موج����ودا في باريس ولم يتقرر موعد 
سفره الى لندن بسبب استمرار إغالق 
املطارات األوروبي����ة بعد ثورة بركان 
آيسلندا، وأضافت ان الوفد لن يغادر 
الى لندن عبر القطار الستحالة تأمني 
أماكن لكل أعضاء الوفد دفعة واحدة، 
مضيفة انهم بانتظار إذن الس����لطات 
الفرنسية والبريطانية للوفد بالسفر. 
هذا ويبدأ صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد األحد املقبل 25 اجلاري 
زيارة رسمية ألملانيا تستغرق عدة أيام 
يجري خاللها سموه مباحثات رسمية 

مع كبار املسؤولني األملان. 

المركز العلمي
 أطفأ شمعته 

العاشرة »طموح.. 
إنجاز.. مثابرة«

ص14

عادل الرومي

العفاسي يعيد 
تشكيل اللجان 

الطبية والتعليمية  
في »المعاقين«

بشرى شعبان
علم���ت »األنب���اء« 
من مص���ادر مطلعة ان 
وزير الشؤون د.محمد 
العفاسي اصدر قرارات 
بإعادة تش���كيل جميع 
اللجان الفرعية التابعة 
للجنة الطبية العليا في 
املجلس االعلى لشؤون 
املعاق���ني عل���ى خلفية 
تغيي���ر وزارة الصحة 
لرئيس اللجنة حيث حل 
د. راشد العميري بديال 
للدكتور احمد الشطي.

العفاسي  كما اصدر 
قرارا بإعادة تش���كيل 
اللجان التعليمية برئاسة 
فهد الغيص وكش���فت 
املصادر عن قرار صدر 
بتشكيل جلنة استشارية 
طبية تختص بالنظر في 
التظلمات التي ترفع من 
املراجعني بشأن رفض 
طلب تغيير مس���توى 
نس���بة االعاقة على ان 
تتولى هذه اللجنة النظر 
في جميع طلبات تغيير 
مستوى نسبة االعاقة.

م.ناجي العبدالهادي في حوار مع »األنباء«:

لس�ت قلقًا على وحدتنا الوطنية 
واإلشكالية تكمن في طابور خامس
 ال يرغ�ب ف�ي أن ته�دأ األم�ور
 ويعمل عل�ى تأجيج الفتن  ص8و9
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العاصفة الرعدية 
حّولت نهار الكويت 

إلى ظالم دامس  ص16
)تصوير :  متين غوزال -  محمد ماهر  �  أسامة البطراوي(

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

مريم بندق
أك���د رئيس دي���وان اخلدم���ة املدنية  
عبدالعزيز الزبن أن املادة 3/25 من نظام 
اخلدمة املدنية اجازت التصريح للموظف 
بالعمل في جهتني حكوميتني خارج اوقات 
الدوام الرسمي مبوجب اذن كتابي من الوزير 
املختص، وأضاف الزبن في رده على اقتراح 
للنائب مبارك اخلرينج بضرورة منح املوظف 
الكويتي حق العمل لدى الغير، أنه يجوز 
االذن الكتابي من قبل الوزير املختص ملوظفي 
الوزارة للعمل بالقطاع اخلاص خارج اوقات 
الدوام الرسمي استنادا للمادة 3/25 املشار 
اليها، واستنادا للمادة ذاتها يجوز التصريح 
للموظف بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي 
لدى جهة حكومية اخرى اال ان اس���تعانة 
اجلهة احلكومية االخ���رى بعمل املوظف 
خارج اوقات الدوام الرسمي وهو ما يعرف 
باالستعانة بخبرات تستلزم موافقة مجلس 
اخلدمة املدنية املسبقة عليها ملا يرتبط بها 
من تقرير مكافأة للمستعان بخبراته وفقا 

للمقرر قانونا.

»الديوان«: جواز عمل الكويتيين 
في جهتين حكوميتين

شرط موافقة  مجلس الخدمة المدنية
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خبراء: استمرار ثوران بركان آيسلندا قد يغلق األجواء البريطانية أليام أو أسابيع    ص54


