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الق�رار  تنش�ر  »األنب�اء« 
التكميلي لتنقالت السلكين 
والقنصلي  الديبلوماسي 
ب�وزارة الخارجية   ص 5

التغيير  دش�تي:  روال  د. 
ونح��ن  مس�ؤولي��ة 
عل�ى ع�هدن�ا بمواصلة 
ما تع�ه�دنا ب�ه   ص 7

الفهد: قانون القياس والمتابعة لمحاسبة القياديين عن تنفيذ الخطة
أكد ل� »األنباء« أنه أحيل إلى »الخدمة المدنية« إلعداد صياغته وسيعرض على الحكومة إلحالته إلى مجلس األمة

سامح عبدالحفيظ
أكد نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
وزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير اإلسكان الشيخ أحمد 
الفه���د ان قان���ون القياس 
واملتابعة مت���ت إحالته الى 
مجلس اخلدمة املدنية إلعداد 
صياغت���ه النهائية لعرضه 
على مجلس الوزراء متهيدا 
ال���ى مجلس األمة  إلحالته 

قريبا.
الفهد، في تصريح  وقال 
ل� »األنب���اء«، ان احلكومة 
س���تقوم من خالل القانون 
مبحاسبة كل قياديي الدولة 

من وكالء ووكالء مساعدين 
ع���ن األعم���ال املنوطة بهم 
في تنفيذ اخلطة اإلمنائية، 
امليزان  أنه مبنزل���ة  مؤكدا 
لتنفيذ املشروعات املتعلقة 
باخلطة وعلى أساس���ه يتم 
تقييم القياديني، ومن امل���مكن 
إح���داث تغ�ييرات في قيادات 

اإلدارات احلكومية.
وأضاف ان القانون يساعد 
على توفي���ر كل التفاصيل 
الالزمة لقيادي���ي األجهزة 
التنفيذية في الدولة لتنفيذ 
برام���ج عمله���م وااللتزام 
الزمني املخصص  باجلدول 
لها ضمن اخلطة التنموية.

إدراج 90 مشروعًا جديدًا في الخطة 
التنموية بتكلفة 230 مليون دينار

رندى مرعي
كش���ف مصدر حكومي عن إدراج 90 مش���روعا جديدا ضمن 
اخلطة التنموية السنوية بتكلفة إجمالية تبلغ 230 مليون دينار 
ليرتفع بذلك عدد املش���اريع في اخلطة من 798 مشروعا الى 888 

مشروعا.
وقال املصدر إنه بذلك تبلغ تكلفة اخلطة التنموية الس���نوية 
نحو 5 مليارات و20 مليون دينار، علما ان حجم استثمار القطاع 

اخلاص فيها يبلغ مليارين و70 مليون دينار.

الشيخ أحمد الفهد

محمد أحمد الرشيد في ذمة اهلل
فقدت الكويت أمس النائب السابق العم محمد 
 أحمد الرشيد الذي غيبه املوت عن عمر يناهز
 ال� 90 عاما بعد مس���يرة مضيئة وحافلة 

باإلسهامات الوطنية.
طوال مسيرته اشتهر العم محمد الرشيد، 
رحمه اهلل، بنظافة كفه ونزاهته وحبه لبلده 
الذي جتلى من خالل مواقفه املشهودة في 
الدفاع عن املكتسبات الدستورية ومبادئ 
العدالة واملساواة في تطبيق القوانني على 

اجلميع خ���الل عضويته في مجالس األمة أع���وام 1963و1971 
و1975 و1981.

ولد الراحل عام 1920 وتعلم في املدرسة األحمدية منذ إنشائها 
ثم التحق مبدرسة الهداية، وكان بحارا وتاجرا وصاحب شخصية 
اجتماعية مميزة عب���ر تواصله الدائم مع أهل الكويت ما أّهله 

لدخول املعترك السياسي بنجاح في بداية الستينيات.
ويعتبر الراحل صاحب أول اس���تجواب ش���هدته املسيرة 

البرملانية في دور االنعقاد األول من الفصل 
التشريعي األول، حيث قدمه لوزير الشؤون 
االجتماعية والعمل عبداهلل مشاري الروضان 
حول توزيع 30 قسيمة من فئة 1000 متر في 
العديلية، واكتفى الرشيد حينها برد الوزير 
وسحب الطلب. كما يعد العم محمد الرشيد 
صاحب املطالبة األولى في تاريخ مجلس 
األمة بنظام الدائرة الواحدة عندما متنى أن 
تأخذ احلكومة باقتراح الدائرة الواحدة في 
جلس���ة 15 نوفمبر 1966. وكان الراحل رائدا من رواد التنمية 
الزراعية وأول من تولى رئاس���ة احتاد املزارعني وكان عضوا 

مؤسسا في جمعية الشامية التعاونية.
وبهذه املناسبة األليمة تتقدم »األنباء« إلى أسرة الفقيد بأحر 
التعازي، داعني اهلل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواس���ع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
)إنا هلل وإنا إليه راجعون(

األمير غادر إلى مصر في مستهل جولة 
عربية تشمل سورية واألردن ولبنان ص 3

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في وداع صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد أمس 

)هاني الشمري(علي الزبيد وعبدالرحمن زمان خالل العمومية

العم محمد أحمد الرشيد رحمه اهلل

»األنباء«:  ل�  الزبيد 
ستحقق  »االمتياز« 
نم�وًا ف�ي األرباح 
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