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ل ي ملؤسسة البترو فاروق الزنكي املدير التنفيذ
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رئيس الوزراء: لن نسمح بتعطيل عجلة التنمية
أكد التمسك بالديموقراطية وأن الحكومة ترفع شعار »تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير«

ولنا رأي

.. كلنا أمل
متيزت إطاللة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
على شاشة التلفزيون الرسمي أمس األول برحابة الصدر 

في مواجهة االنتقادات للحكومة واحلمالت عليها.
نبدأ م����ن حيث انتهى اللقاء والدع����وة التي وجهها 
الشيخ ناصر الى السلطتني ل� »غرس التفاؤل« و»عدم 
قتل احللم في نفوس الن����اس« وهي دعوة نبيلة يقع 
عبء حتقيقها على السلطتني معا وهو ما أكده الرئيس 
عندما حتدث عن وجود أخطاء في احلكومة وانها تتعلم 

من أخطائها ومتلك شجاعة التراجع.
جاء اللقاء إيجابيا في الش����كل واملضمون، فش����كاًل 
استمع الناس مباشرة ومن دون وسطاء لردود رئيس 
حكومتهم على كثير من األسئلة التي جتول في خاطرهم، 
ومضمونا وجه الشيخ ناصر رسائل مهمة تزيل الكثير 
من الهواجس التي تش����غل بال الش����ارع اليوم، فبداية 
أكد أن احلكومة لن تس����مح للخالفات بأن تعطل عجلة 
التنمية بعدما مت إقرار اخلطة التنموية واعتماد رؤية 
إس����تراتيجية للدولة متتد حتى عام 2035، وشدد على 
متس����ك احلكومة بالدس����تور والدميوقراطية وحرية 
التعبير وانها »س����تعالج السلبيات الدميوقراطية من 
خالل الدميوقراطية نفسها« في رد واضح على احملذرين 
من وجود توجه لتعطيل احلياة الدستورية في البالد 
ومن يتخذون ذلك منطلقا لالنقضاض على احلكومة، 
كما جدد رئيس احلكومة تأكيده على عدم التهاون في 
مكافحة الفساد وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير 
وااللتزام الكامل بتوجيهات صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد في هذا املجال.
بكثير من الرقي متيز حديث سمو الشيخ ناصر عن 
شباب الكويت ومستقبلها وقوله ان »كويت اليوم ليست 
كويت األمس« وان هناك »كويتا جديدة ُتش����كل، صعد 
فيها رئيس الوزراء الى املنصة ليفند محاور استجوابه 
وفيها صحافة حرة وقنوات فضائية خاصة«، وتأكيده 
على انه قريب من هموم جيل الش����باب وانه متابع ملا 
يكتبونه مبدوناتهم ومؤمن بقدراتهم اإلبداعية وبواجب 
احلكومة في رعايتهم واالستثمار في تعليمهم وفي خلق 
ثقافة دميوقراطية قائمة على تقبل النقد دون التعدي 

على كرامة اآلخرين وحرياتهم.
وبعد كل ما قيل عن جوالت رئيس الوزراء اخلارجية 
ومدى فائدته����ا للدولة، جاء رد الش����يخ ناصر مقنعا 
السيما حديثه عن التنمية الشاملة التي يدخل في إطارها 
تعزيز عالقات الكويت اخلارجية وتوطيد أواصرها مع 
الدول الش����قيقة والصديقة لتحقيق الفوائد السياسية 

واالقتصادية املشتركة في احلاضر واملستقبل.
في النهاية، نتوجه الى سمو الرئيس برسالة من القلب 
نأمل فيها أن حتقق حكومته األهداف والتطلعات التي 
حددتها وأن تبذل قصارى جهدها في إجناز تنفيذ خطة 
التنمية وتطبيق القانون على اجلميع السيما من يحاول 
إثارة الفنت والنعرات، فهذا ما ينتظره الكويتيون التواقون 

لعودة الكويت الى سابق عهدها.. بل وأفضل.

األنصاري: قبول 10 آالف طالب وطالبة 
في »التطبيقي« والنتائج األربعاء

محمد هالل الخالدي
أوضح عميد القبول والتسجيل في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد األنصاري ان أعداد 
املقبولني في كليات ومعاهد الهيئة للعام الدراسي القادم 
بلغت 10 آالف طالب وطالبة، وأكد ان الهيئة مستمرة 
في قبول جميع املتقدمني ممن تنطبق عليهم الشروط 
ومستمرة في أداء رسالتها التعليمية جتاه املجتمع 
وتزويد سوق العمل بالعمالة الوطنية املدربة. وأكد 
د.األنصاري ان نتائج قبول املتقدمني لكليات ومعاهد 

الهيئة ستعلن االربعاء 8 اجلاري.

محمد البرادعي يتهم السلطات المصرية
بالوقوف وراء نشر صور ابنته بلباس البحر

»القاعدة« تعدّ »االنتحاري المجهول« لتفجير بغداد في العيد

القاهرة � أ.ف.پ: في الوقت الذي اتهم فيه املدير 
العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد 
البرادعي الس����لطات املصرية بالوقوف وراء نشر 
صور البنته بلباس البحر وخالل حفلة قدمت فيها 
مشروبات كحولية لتشويه صورته، نفى احلزب 
الوطني الدميوقراطي مسؤوليته عن النشر ووصفه 
بأنه »عمل غير شريف«. وقال البرادعي أحد املرشحني 

احملتملني لرئاسة اجلمهورية لصحيفة »الدستور« 
املصرية املس����تقلة تعليقا على نشر الصور: »ان 
مثل هذه احلملة هي اإلجابة الدائمة والوحيدة التي 
يرد بها النظام على من ينادي بالدميوقراطية التي 
هي السبيل الوحيد للحرية واإلصالح االقتصادي 
والعدل االجتماعي ومعامل����ة املواطنني على أنهم 

بشر لهم حقوقهم اآلدمية«.

بغداد � أ.ف.پ: أعلن اللواء محمد العس����كري 
املتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية أمس ان تنظيم 
القاعدة يعتمد أس����لوبا جديدا في تنفيذ العمليات 

يسمى »االنتحاري املجهول«.
وأوضح ان »أحد األش����خاص يقوم باستئجار 
سيارة أجرة أو حافلة ركاب صغيرة لوضع مواد 
متفجرة بداخلها دون علم سائقها فيقع االنفجار خالل 

جتوله في شوارع بغداد أو غيرها بهذا الشكل«.

وتابع العس����كري »ال نري����د إخافة الناس لكن 
عليهم مشاركتنا في صناعة األمن. هناك عشرات 
نق����اط التفتيش ضمن مس����افات محدودة. عليهم 
التوجه مباش����رة الى اقرب نقطة تفتيش ليحموا 
أنفسهم أوال وبلدهم ثانيا، ويساعدونا في القبض 
على هؤالء اإلرهابيني«. وأكد ان »القاعدة تعد العدة 
لتنفيذ هجمات بهذه الطريقة خالل أيام عيد الفطر 

ضد القوات األمنية«.

الحزب الوطني الحاكم نفى مسؤوليته وأدان العمل: »غير شريف«

عن طريق استئجار سيارة وتلغيمها دون علم سائقها

ى الصور املنشورة على الـ »فيس بوك« وتخص محمد البرادعي وعائلته إحد

الزنكي رئيسًا تنفيذيًا 
لمؤسسة البترول

مرسوم أميري يصدر غدًا بتعيينه 

أحمد المغربي ورويترز
أعلن مس���ؤول نفطي كبير أن وزير 
النفط ووزير اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل 
اختار رئيس مجلس إدارة شركة البترول 
الوطنية فاروق الزنكي رئيسا تنفيذيا 
ملؤسسة البترول الكويتية خلفا  لسعد 
الشويب، مشيرا إلى أن مدة التعيني 3 
سنوات وأن القرار لن يكون له أي تأثير 

على السياسة النفطية للكويت.
وذكر املس���ؤول أن مرسوما أميريا 
سيصدر غدا الثالثاء بتعيني الزنكي في 

منصبه اجلديد.
وأضاف إنه بتعيني الزنكي في منصبه 
تبرز أمامه قرارات مهمة يتوجب عليه 
اتخاذه���ا بع���د إجازة العي���د وتتعلق 
باملناصب القيادية في شركة نفط الكويت 
البترولية  الكيماويات  وشركة صناعة 
إلى جانب قطاع التس���ويق العاملي في 

املؤسسة.
وذكر املس���ؤول أن���ه يتوقع تعيني 
نائب رئيس مجلس اإلدارة احلالي في 
ش���ركة البترول الوطنية أسعد السعد 
في منصب رئيس مجلس إدارة الشركة 

خلفا للزنكي. 
وقد قوبلت األنباء عن تعيني فاروق 
الزنكي رئيسا تنفيذيا للمؤسسة بترحيب 
كبير في األوساط النفطية تأسيسا على 
ما يحظى به الزنكي من خبرة كبيرة وما 
سجله من جناحات في مختلف املناصب 
التي تقلدها طوال مسيرته في القطاع 

النفطي.
 وأبدى اخلبير النفطي كامل احلرمي 
ترحيبه بهذا القرار، مشيرا في تصريح ل� 
»رويترز« إلى أنها املرة األولى التي يتولى 
فيها ش���خص من قطاع املنبع مؤسسة 
البترول ليساعد في حتقيق استراتيجية 
2020 الهادفة إلى إنتاج 4 ماليني برميل 
يوميا من النفط وزيادة االستثمار في 
القطاع النفطي عبر مش���اركة وحتفيز 

القطاع اخلاص احمللي.

استنكار متصاعد ضد ياسر الحبيب
موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري

تزايد االس���تنكار النيابي ملا 
قام به ياسر احلبيب من سب أم 
املؤمنني الس���يدة عائشة رضي 
اهلل عنها، حي���ث طالب النائب 
مبارك الوع���الن وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد بإصدار مذكرة 
لإلنتربول الدولي جللبه وتوجيه 

التهم إليه. 
م���ن جانب���ه، س���أل النائب 
الداخلية  العمير وزي���ر  د.علي 
عن اجلهود التي بذلتها الوزارة 
للقبض على ياسر احلبيب وملاذا 
لم يتم حجب موقعه االلكتروني. 
وقال الناطق الرسمي باسم كتلة 
التنمية واإلصالح النائب د.فيصل 
املسلم ان الكتلة مستاءة من عدم 
قي���ام احلكوم���ة بواجبها جتاه 
احلبيب الذي تطاول على عرض 

الرسول ژ وس���ب أم املؤمنني 
السيدة عائشة رضي اهلل عنها، 
الكتلة عقدت اجتماعا  معلنا ان 
التخاذ قرارها. كما وجه النائب 
د.جمعان احلربش أسئلة مماثلة 
النائب  عن املوض���وع.  وأعلن 
محمد هايف ان هناك تنس���يقا 
نيابيا التخاذ موق���ف جاد إزاء 
الصمت احلكومي بشأن ما قاله 

احلبيب.
 من جانبه، قال النائب فيصل 
الدويسان ان آراء احلبيب املستفزة 
خارج اإلقليم الوطني وينبغي أال 
تستغل سياس���يا إلثارة الفتنة 

في الداخل. 
مشددا على أن احلبيب ال ميثل 
إال نفسه بأقواله، وشيعة الكويت 
ميدون إلخوانهم الس���نة غصن 

الزيتون.

المويزري: الحكومة تحيل قانون زيادة
مرتبات العسكريين إلى مجلس األمة قريبًا

سامح عبدالحفيظ
أكد مقرر جلنة الداخلية والدفاع البرملانية النائب شعيب 
املويزري، أن لديه معلومات مؤكدة بأن احلكومة س����تقوم 
بإرسال مشروع القانون اخلاص بزيادة رواتب العسكريني 
الى مجلس األمة قريبا إلدراجه على جدول أعمال اول جلسة 
للمجلس في دور االنعقاد املقبل، وهي الزيادة التي أقرها 

املجلس األعلى للدفاع في وقت سابق.
وقال املويزري في تصريح صحافي: اننا نشكر احلكومة 
على هذا القرار، وأطالب االخوة أعضاء مجلس األمة باملوافقة 
على هذه الزيادة اخلاصة بإخواننا العسكريني العاملني في 
وزارتي الداخلية والدفاع واحل����رس الوطني الفتا الى ان 
الزيادة سيكون لها األثر الكبير في تقليص طلبات التقاعد 

واالستقالة من اجلهات العسكرية وايضا ستساهم في زيادة اإلقبال على االلتحاق بهذه 
اجلهات وستؤدي أيضا الى سد النقص والعجز في أعداد العسكريني الذي تواجهه وإقرار 

هذا القانون بالتأكيد سينعكس إيجابا على املصلحة العامة.
وطالب املويزري بإضافة املدنيني العاملني ف����ي الداخلية والدفاع واحلرس الوطني 
الى قائمة العسكريني املستحقني للزيادات املرتقبة، مشيرا الى ضرورة مساواة املدنيني 

العاملني في اجلهات العسكرية مع العسكريني.

هايف يهدد بموقف حازم.. والدويسان لعدم استغالل القضية في إثارة الفتنة

التفاصيل ص15

ى استقباله سمو رئيس الوزرال الشيخ ناصر احملمد أمس  صاحب السمو األمير الشيخ صباي األحمد لد

وضع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
كثيرا من النقاط على حروف الساحة السياسية 
في لقاء شامل مع تلفزيون الكويت أول من أمس 
حيث جدد تأكيده على أن »الثقة األميرية شرف 
لي« وأكد سمو رئيس الوزراء متسكه بالدستور 
واعتزازه به نافيا وجود أي مخططات ضد الدستور 
إال في »ذهن مروجي هذا املصطلح«، مشيرا إلى أن 
قبوله لالستجواب صفحة جديدة للدميوقراطية 
في الكويت. وأوضح سموه أن تعديل الدستور 
يتطلب نوايا صافية وتوافقا سياس����يا، وهذه 
أمور غير متوافرة حاليا، واعترف سموه بوجود 
أخطاء لدى احلكومة، وق����ال: نعم هناك أخطاء 
في احلكومة لكنن����ا نتعلم من أخطائنا، ومنلك 
شجاعة التراجع عن اخلطأ وإصالحه. وجدد سمو 
الشيخ ناصر احملمد التأكيد على »عدم سماحه 
للخالفات واملنازعات بأن تعطل عجلة التنمية«. 
ولفت س����موه إلى أن مالحظات ديوان احملاسبة 
»مسطرتي« ويجب األخذ بها، داعيا املواطنني إلى 
اإلبالغ عن أي مخالفة ألن تفاعلهم أمر مطلوب. 
وبخصوص جلوئه للقضاء أكد سمو الشيخ ناصر 
احملمد أنه جلأ إلى القضاء بعد أن اتهم باتهامات 
خطيرة خارجة عن حدود النقد املباح »لكي أبرئ 
ساحتي أمام أحفادي وللتاريخ«. وأشار سموه 
إلى أن »احلكومة ترفع ش����عار تطبيق القانون 

على الكبير قبل الصغير«.

شعيب املويزري
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