
أصدر النائب السابق محمد الصقر بيانا جاء فيه: تلقيت مكاملة هاتفية 
من الس����يد عبداحملسن جمال يعتذر فيها باسمه وباسم السيد الفاضل 
علي املتروك عن مواصلة العمل في جلنة املتابعة املنبثقة عن االجتماع 
التش����اوري في ديوان محمد الصقر، ونحن نحترم هذه الرغبة ونقدر 
أسبابها بصرف النظر عن اختالفنا واتفاقنا على األسباب. واللجنة ستتابع 
جهودها بعد ان انضم اليها السيد موسى معرفي والسيد نايف الالفي. 
من جانبه قال السيد محمد باقر املهري في بيان صحافي ان قضية غرفة 
التجارة حتل في البرملان وليس الديوانيات. وأضاف ان للبدو والشيعة 

دورا أساسيا في بناء الكويت وعلى من أساء لهم ان يعتذر.

عبدالهادي العجمي
ُنقل وزير الشؤون د.محمد العفاسي عصر 
أمس إلى مستشفى جابر األحمد العسكري بعد 
ارتفاع في درجة حرارته، حيث أوصى الطبيب 
املعالج بضرورة وضع العفاسي حتت املالحظة 
وإجراء املزيد من الفحوصات لالطمئنان بصورة 
أكبر على صحته. وقال وزير الصحة د. هالل 
الس���اير إن حالة الوزير العفاس���ي مطمئنة 

ومستقرة وهو حتت املالحظة.
»األنباء« تتمنى للوزير د.العفاسي الشفاء العاجل، وما تشوف 

شر يا بوسعود.

عّبر الش����يخ فهد سالم العلي عن عظيم ش����كره وتقديره لصاحب 
السمو األمير، مؤكدا ان اتصال سموه به لالطمئنان على صحته منحه 
الق����درة على جتاوز املرحلة العصيبة من االعتداء اجلبان الذي تعرض 

له في باريس.
وقال الشيخ فهد السالم في برقية بعثها الى صاحب السمو األمير: 
ان تأثركم الشديد والقلق على صحتي وسالمتي كان له عظيم األثر في 
التغلب على األلم والشعور بالغبطة والتفاؤل، مضيفا: لقد غمرمتوني 
يا صاحب السمو مبشاعركم النبيلة وأثلجتم صدري بحرصكم الشديد 
على توفير االمكانيات حلمايتي وتأمني كل وسائل الرعاية الصحية حلني 
عودتي للبالد. ك����ما بعث الشيخ ف����هد السالم ببرقية مماثلة الى س����مو 
ولي العهد شكره فيها على اهتمامه ومتابعته املستمرة لالطمئنان على 
صحته. وفي برقية مماثلة عّبر الش�يخ فهد السالم عن امتنانه للشيخ 
د.محمد الصباح وس����عيه لتوفير سب���ل الرعاية له من خالل السفارة 
في باريس، كما أكد امتنانه وش����كره ألبناء الشعب الكويتي الذين آملهم 

ما حدث، حيث ملس منهم صدق األحاسيس واملشاعر.

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي

اس����تمرارا للجهود التي تبذلها 
احلكومة لتذلي����ل الصعاب وإزالة 
العوائق أمام تنفيذ اخلطة التنموية، 
 قال����ت مص����ادر حكومي����ة مطلعة

الوزراء  ل� »األنب����اء« ان مجل����س 
أسند لبعض اجلهات إعداد دراسة 
متكاملة إلعادة هيكلة بعض الوزارات 
والهيئات مبا يتوافق وآلية تطبيق 
خطة التنمية عل����ى أرض الواقع. 
وأضافت املصادر التي فضلت عدم 
الوزراء  إليها ان مجلس  اإلش����ارة 
اكتش����ف وجود عوائق في هيكلية 
بعض املؤسسات واجلهات احلكومية، 
األم����ر ال����ذي يؤثر عل����ى البرامج 
احلكومية الرامية لتنفيذ املشاريع 
الواردة في اخلطة، مشيرة الى ان 
بعض اجلهات التي أسندت إليها إعادة 
هيكلة تلك اجلهات تعنى بالش����أن 
القانوني. وأش����ارت املصادر ذاتها 

الى ان من ضمن األمور التي وجب 
تعديلها لتسهيل تنفيذ املشاريع ما 
يتعلق بالدورة املستندية وتبسيط 
بعض اإلجراءات ذات الصلة بتنفيذ 
االستراتيجيات احلكومية املنبثقة 
عن خطة التنمي����ة واملصاحبة لها 

وذلك لتسريع خطط اإلجناز.
وأوضحت ان احلكومة ستحيل 
الى مجلس األمة خالل دور االنعقاد 
املقبل عددا من املشاريع بقوانني ذات 
الصلة بتوجهها اجلديد مبا يسهم 
في تخطي العديد من العقبات التي 
تواجهها. وشددت على ان احلكومة 
تولي هذه القضية اهتماما بالغا حيث 
مت التأكيد على اجلهات التي صدر لها 
التكليف بسرعة اجناز أعمالها بأسرع 
السلبيات  وقت تستطيعه لتالفي 
الت����ي مت االتفاق عل����ى معاجلتها، 
خصوصا ان بطء الدورة املستندية 
بات طاردا لرؤوس األموال األجنبية 

واحمللية على حد سواء.
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إعادة هيكلة بعض الوزارات لتسهيل تنفيذ »الخطة«
الحكومة تحيل إلى مجلس األمة مع بداية دور االنعقاد عددًا من المشاريع بقوانين لتبسيط اإلجراءات

العبداهلل: االلتزام بحصص »أوپيك« 
ارتفع من 54 إلى 56 ٪ لكنه أقل من المتوقع

أ.ش.أ: قال وزير النفط واإلعالم 
الشيخ احمد العبداهلل ان نسبة التزام 
الكويت باحلصص اإلنتاجية بلغت 

75% تقريبا خالل الشهر اجلاري.
وأضاف العبداهلل في تصريحات 
للتلفزيون قبيل مغادرة ڤيينا ان 
نسبة االلتزام باحلصص اإلنتاجية 
ارتفعت نس���بيا مؤخرا من 54 الى 

56% لكنه اعتبر هذه النس���بة اقل 
بكثير من املتوقع خاصة أن املنظمة 
كانت تتطلع الى ان تكون نس���بة 

االلتزام بحدود %75.
واعرب عن ارتياحه إزاء النتائج 
التي متخض عنها االجتماع الوزاري 
ال����دول املص����درة للنفط  ملنظمة 
»أوپي����ك« خاص����ة تل����ك املتعلقة 

باإلبقاء على سقف اإلنتاج احلالي 
دون تغيير.

وأشار إلى أن موضوع انضمام 
العراق إلى نظام احلصص ال يزال 
سابقا ألوانه في الوقت الراهن، ولكن 
بعد تشكيل احلكومة وحتقيق املزيد 
من االستقرار فإنه ال بد أن ينضم 

العراق أسوة ببقية دول املنظمة.

»المعلمين«: مستمرون في التصدي 
 لقرار زيادة الـ 25 دقيقة غير المبررة

أعلنت جمعية املعلمني حرصها على اس���تكمال جهودها في 
التصدي لقرار زيادة ال� 25 دقيقة وجلميع القرارات واملمارسات 
واملش���اريع والتجارب التربوية غير املدروسة واصفة الزيادة 
بأنها »غي���ر مبررة« وأكدت اجلمعية انه���ا »راغبة بصدق في 
الوقوف إلى جانب الوزارة في معاجلة القضية من خالل البدائل 
املقترح���ة التي تقدمت بها، ومبا يس���اهم في حتقيق األهداف 
املرج���وة دون اإلخالل بالقواعد واملفاهي���م التربوية وحقوق 

املعلمني واملعلمات«.
وقال���ت اجلمعية ان الوقف���ة التضامنية ملا ال يقل عن 1000 
معلم ومعلمة نيابة عن أهل امليدان كشفت عن املزيد من احلقائق 
واملعطيات في أساليب التضليل وتزييف احلقائق التي مارستها 
ومتارسها الوزارة ومدى عجز قيادييها عن املواجهة املوضوعية 
وطرح املبررات احلقيقية. وتوجهت اجلمعية بخالص التقدير 

واالعتزاز لكل من تفهم وأدرك حقيقة الهدف النبيل الذي تسعى 
إلى حتقيقه من خالل التصدي لهذه الزيادة »غير املدروسة«، 
كما عبرت عن شكرها العميق جلموع املعلمني واملعلمات الذين 
شاركوا في الوقفة التضامنية والذين عبروا عن حرصهم على 
ممارسة حقهم املشروع في التعبير عن رأيهم »على الرغم من 
بعض املمارسات املباشرة وغير املباش����رة وأساليب التهديد 
والوعي����د التي اتخذتها الوزارة ملنعهم من املش����اركة في هذه 
الوقفة«. كذلك شكرت جمعية املعلمني اإلدارات املدرسية التي 
فتحت املجال ملعلميها للمش����اركة في الوقفة التضامنية وتلك 
التي س����اهمت إيجابيا في حملة جمع التوقيعات املعبرة عن 
رفض أهل امليدان للزيادة حتى وصلت إلى 8000 توقيع.  كما 
ثمنت دور جميع نواب مجلس األمة وبعض القيادات التربوية 

ممن تفهموا املوقف وحرصوا على منح املعلمني حقهم.

فجر السعيد

د.محمد العفاسي

الشيخ أحمد العبداهلل

»األنباء« المحلية

في تقرير لمركز »اتجاهات« للدراسات والبحوث:

دعـم  صنـدوق  إلنشـاء  السـمو  صاحـب  مبـادرة 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية 
عالمـة فارقة لدعـم العمل العربي المشـترك   ص11

 المـدون والكاتـب داهـم القحطاني 
في دراسة »دستورية«: وصف »الداخلية« 
تجمعات  بأنها  اإلرادة  سـاحة  ندوات 
تفسـير عامـة  اجتماعـات   وليسـت 
 ال يدعمه سند واضح من الدستور    ص17

النائب السابق عن »حدس« 
في حوار خاص مع »األنباء«

داهم القحطاني

محللون فلسطينيون يبشرون 
بانتفاضة ثالثة »مدنية ومعولمة« 

سويسرا تخترق جبال األلب 
بأكبر نفق في العالم 

س����يدرون � د.ب.أ: جن����ح 
مهندسون من سويسرا في اختراق 
اجلزء األخي����ر البالغ طوله 180 
سنتيمترا في صخرة بعمق جبال 
األلب أمس األول، ما أدى إلى ربط 
بني جانبي أكبر نفق في العالم.

وسيتم استخدام نفق غوتهارد 
بيز الذي يبلغ طوله 57 كيلومترا 
في أغ����راض النق����ل عبر جبال 
األلب، ما يقل����ل الفترة الزمنية 
الت����ي تس����تغرقها الرحالت في 
الوقت احلالي. وستكون املسارات 
مباشرة أكثر وستسير القطارات 
عبر سلسلة اجلبال بسرعة تصل 

إل����ى 270 كيلومترا/س����اعة، ما 
يجعل املسار الذي يربط بني بازل 
وميالن هو املسار األسرع على 
اإلطالق.  ووصل املشروع، بعد 
إزالة القطع األخيرة من الصخرة 
من خالل آلة حفر عمالقة يطلق 
عليها »سيسي«، إلى نقطة مهمة، 
النفق، حيث تقع  تربط جانبي 
إحدى نهايتي النفق في منطقة 
سويسرية ناطقة باللغة األملانية 
والطرف اآلخر في منطقة إيطالية. 
وم����ن املتوقع فت����ح النفق امام 
حركة قطارات الركاب والشحن 

في عام2017.

رام اهلل � أ.ف.پ: رأى اكادمييون ومحللون فلسطينيون مؤشرات 
على قرب اندالع انتفاضة فلسطينية ثالثة، لكنها في رأيهم انتفاضة 
تختلف عن سابقتيها في 1987 و2000 كونها »انتفاضة مدنية معوملة«. 
ومن أبرز املؤشرات التي أوردوها »املظاهرات الشعبية والدولية التي 
جتري قرب اجلدار الفاصل في الضفة، حروب االنترنت فيما يخص 
الصراع، رفع دعاوى دولية ضد اسرائيل، إلى جانب »احلمالت الدولية 
ملقاطعة اس���رائيل، ومنها املقاطعة االكادميية، والدعوة الى س���حب 
االستثمارات االجنبية من اسرائيل«. لكن ما يعيق رؤية هذه االنتفاضة 
بوضوح � بحس���ب احملللني � هو انها ليست محصورة في االراضي 
الفلسطينية بل هي في مختلف انحاء العالم«. وتساءل احملللون »هل 
ستكون الس���لطة الوطنية الفلسطينية عقبة أمام هذه االنتفاضة ام 
سندا لها؟«. داعني املؤسس���ة السياسية الفلسطينية الى استنهاض 

جلان التضامن الدولية لتفعيل هذه االنتفاضة«.

السعيد أمام النيابة اليوم الستكمال 
التحقيقات بشأن شكوى »اإلعالم«

الصقر: انسحاب المتروك وجمال 
من لجنة المتابعة وانضمام معرفي والالفي

المهري: للبدو والشيعة دور في بناء الكويت.. وعلى من أساء لهم أن يعتذر
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فهد سالم العلي أبرق إلى صاحب السمو:

منحتموني القدرة على تجاوز 
مرحلة االعتداء العصيبة

تتحدث عن الموضوع عبر »سكوب« في الثالثة عصرًا
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دعيج الشـمري: مجلس األمة الحالي 
والمرحلة  بامتياز  حكومي  ألنه  ضعيف 
المقبلة ستكون للحركة الدستورية  ص18

عبدالحميد الخطيب
وسط تزايد موجة االستنكار ضد وزارة اإلعالم متثل 
الكاتبة فجر عثمان الس����عيد صباح اليوم أمام النيابة 
العامة، إلكمال التحقيقات بشأن الشكوى التي وجهتها 
لها الوزارة والت����ي تنص على اتهامها بالتحريض على 
قلب نظام احلكم واحلث على تغيير النظام بالقوة.وفور 
انتهائها من التحقيقات س����تكون الكاتبة فجر السعيد 
ضيفة في برنامج »مع الناس« على »سكوب« وذلك في 

التفاصيل ص4الثالثة عصرا للحديث عن املوضوع.
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»أودي«  دشنت حاملة 
رايتها الجديدة
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