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 مواعيد االختبـارات المؤجلة للفتـرة «الثانية» للصفوف 
العـاشـر والحـادي عشــر والثانـي عشـر   ص٩

 األمير: نحترم خيارات الشعب التونسي  
 صاحب السمو أكد في قمة شرم الشيخ ضرورة إجراء مراجعة شاملة للمشروعات الهادفة لتوفير فرص العمل المنتج والحياة الكريمة لإلنسان العربي

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى عودته والوفد املرافق إلى البالد مساء أمس وفي استقباله سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

 من أجواء القمة 

 القمـة االقتصاديـة الثالثة فـي الريـاض: وجه وزير 
اخلارجية السعودي األمير سعود الفيصل الدعوة، 
باســــم خادم احلرمني الشــــريفني، إلى الزعماء 
العرب للمشاركة في القمة التنموية واالقتصادية 
واالجتماعية الثالثة في اململكة العربية السعودية 

مبدينة الرياض في يناير ٢٠١٣. 
  موسى يحّذر من النفس العربية املنكسرة:  نبه عمرو 
موسى األمني العام جلامعة الدول العربية زعماء 
املنطقة الى االلتفات للمشاكل االقتصادية وغيرها 
من املشاكل التي أثارت االضطرابات السياسية 
فــــي تونس ألنها قضايا تؤثــــر على كل الدول 
العربية مؤكدا أن النفس العربية منكسرة بالفقر 
والبطالة والتراجع العام في املؤشرات احلقيقية 

هذا باإلضافة الى املشاكل السياسية».
  تونس حضرت ولم حتضـر: رغم أن احداث تونس 
فرضت نفســــها على القمة االقتصادية، اال انها 
انعقدت مــــن دون ممثل عن تونس حيث غادر 
وزير اخلارجية التونســــي كمال مرجان مصر 
بشكل مفاجئ قبل ان تبدأ القمة التي كان يترأس 

وفد بالده اليها.

  السالم آت ال محالة:  أكد الرئيس املصري حسنى 
مبارك أن «السالم آت ال محالة مهما كانت مراوغات 
االحتالل»، وأن «التنمية العربية الشاملة آتية 

ال محالة مهما كانت الصعاب والتحديات».
  ليبيا تتبـرع بـ ١٠٠ مليون دوالر للمشـروعات الصغيرة: 
أعلن عمرو موسى ان ليبيا ستتبرع مببلغ ١٠٠ 
مليون دوالر لدعم مبادرة صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد بإنشاء صندوق املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة.
  العرب حولوا ٧٪ فقط من التزاماتهم لدعم فلسطني: قال 
وزير اخلارجية الفلسطيني رياض املالكي ان 
ما مت حتويله حتــــى اآلن من االلتزامات املالية 
التي تعهدت بها قمة سرت املاضية لم يتجاوز 
٣٧ مليون دوالر من اصل ٥٠٠ مليون ما يشكل 

نسبة ٧٪ فقط. 
  طالبانـي يحث نظراءه على حضـور قمة بغداد: حث 
الرئيس العراقى جالل طالبانى القادة والزعماء 
العرب علـــى حضور القمة العربية العادية 
املقرر عقدها في بغداد أواخر شـــهر مارس 

القادم.

 «التربية» تركت الباب مواربًا 
  حول تمديد عطلة الربيع 

 مريم بندق
  انتشــــرت أمس معلومات بني األوساط االجتماعية تفيد بإجراء وزارة 
التربيــــة تعديال على موعد عطلة الربيع لتمتــــد حتى نهاية فبراير، وقد 
أكد بعض العاملني في الوزارة واملناطق التعليمية انه صدرت نشرة ومت 
تعميمها علــــى املدارس وظل اجلميع يبحث عن هذه النشــــرة التي ثبت 
الحقا انها «إشاعة» ومازالت الصورة غير واضحة حتى اآلن، حيث تركت 
«التربية» الباب مواربا أمام احتماالت واردة بإجراء تعديالت على العطلة 
الرسمية لألعياد الوطنية على مستوى الدولة وليس على عطلة الربيع. 
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي ان األعياد والعطل الرسمية حتدد بقرار 
مــــن مجلس الوزراء ولم تصلنا حتى اآلن أي تعليمات في هذا املوضوع، 
والسؤال اآلن هل ستكون عطلة اليوبيل الذهبي الستقالل الكويت ومرور 

٢٠ عاما على التحرير إما من ١٣ أو ٢٠ فبراير وحتى ١ مارس؟ 

 «إال الدستور» تجتمع في المجلس .. واستجواب الخالد اليوم أو االثنين
 صرف زيـادة مخصصات 
إلى  المبتعثيـن  الطلبـة 
فبراير من  اعتبارًا  الخارج 

 إيران تطلق بنجاح صاروخ «أرض ـ جو» متوسط المدى
 ص٤٥ 

 بدء تقديم طلبـات االلتحاق بالجامعة 
للفصل الثانـي ٢٣ الجاري والحدود الدنيا 
للقبول ٧٠٪ للعلمي و٧٨٪ لألدبي ص١٣

 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 
  سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم

  يحســــم نواب «إال الدســــتور» في اجتماع يعقد اليوم في 
مجلس األمة توقيت تقدمي اســــتجواب وزير الداخلية الشيخ 

جابر اخلالد بعد اعتماد املسودة النهائية ملادة املساءلة.
  مصدر نيابي مطلع أبلغ «األنباء» بأن النواب اجتمعوا أمس 
للمصادقة على محور االستجواب لتقدميه اليوم إال أن بعضهم 
طــــرح رأيني أمام احلضور يتمثل األول في املضي باملســــاءلة 
وإيداع االستجواب لدى األمانة العامة للمجلس اليوم، والثاني 

في تأجيل تقدميه إلى االثنني املقبل لتنقيح مادته بشكل أوسع 
وقرب انتهاء جلنة التحقيق البرملانية من عملها، وشدد املصدر 
على أن النقاش بني النواب على الوقت فقط، أما املبدأ فقد حسم 

في االجتماعات السابقة.
  وأضاف أن من يدفعون باجتاه تقدمي االســــتجواب اليوم 
يستندون الى عدة أسباب أهمها أنه أصبح استحقاقا ويالقي 
إجماعا من جميع الكتل خصوصا في ظل االستنكار التام من كل 
األطياف السياسية ملا تعرض له املواطن محمد غزاي املطيري، 
مشــــددة على أن الرأي األرجح تقدمي االســــتجواب اليوم. من 

جانبها، نفت مصادر مقربة من جلنة التحقيق اجتاهها لتبرئة 
الوزير اخلالد من مسؤوليته عن حادث وفاة املطيري. وقالت 
املصادر لـ «األنباء»: إن اللجنة ستكون ملتزمة بنتائج ما تتوصل 
إليه من حتقيقات. وعلى الصعيد النيابي، قالت مصادر نيابية 
متابعة للموضوع إن النواب املؤيدين للمساءلة يعتبرون اخلالد 
املسؤول األول سياسيا عن القضية وأن تراجعه عن االستقالة 
سيجعله في موضع حرج جدا حتى أمام مؤيديه. من جانبها، 
تصدر كتلة العمل الوطني خالل اليومني املقبلني بيانا يتعلق 

بالتعيينات األخيرة في وزارة الداخلية. 

 الطبطبائـي يطالـب بمنح 
الكويتيين   غيـر  الموظفين 
شهر  راتب  الخاص  بالقطاع 
بمناسـبة األعيـاد الوطنية 

 ص٥ 
 التفاصيل ص٥و٦ 

 التفاصيل ص٨ 

 المتهمون مّثلوا جريمتهم بحضور وكيل النائب العام في جاخور بكبد 

  النيابة تبحث عن سر غامض وراء تعذيب المطيري
 مؤمن المصري  - فرج ناصر ـ محمد الدشيش

  بحضور وكيل النائب العام مثل املتهمون باالعتداء 
على املواطن محمد غزاي املطيري جانبا من جرميتهم 
داخل جاخور يعود إلى أسرة مالزم أول في منطقة 

كبد.
  وقالت مصادر مطلعة ان عملية متثيل اجلرمية 
امتدت لـ ٤ ســـاعات وقد حرص وكيل النائب العام 
على االستماع بإنصات إلى كل وقائع االعتداء ودور 
كل منهم في القضية، واطلع ايضا على األدوات التي 
اســـتخدمت في االعتداء حتى املوت، ومن بني هذه 

األدوات عجرة وشواية.
  هذا وكشف عدد من املتهمني عن اعترافات جديدة 
أمام وكيل النائب العام، ومن خالل هذه االعترافات 
تبني ان قياديا من مباحث األحمدي لم يكن على علم 
بوقائع التعذيب وانهمـ  أي املتهمنيـ  رأوا ان يقحموا 
القيادي هربا من العقاب وإيهاما منهم بأن ما قاموا 

به من اعتداء كان تنفيذا ألمر عسكري.
  على صعيد آخر تقدم احملامي محمد منور ببالغ 
الى النائب العام أبلغ فيه عن سلسلة جرائم صدرت 
عن رجال مباحث األحمدي في أوقات سابقة ووصف 

هذه اجلرائم بشديدة اخلطورة.
  من جهته، قال شـــنيتر املطيري شقيق املواطن 
محمد غزاي املطيري انه ذهل كما ذهل أيضا مغسل 
املوتى مـــن التعذيب الرهيب الـــذي رصد على كل 
أجزاء جســـد املتهم، مشـــيرا الى ان حجم االعتداء 
يدل على انتقام ال تعرف أسبابه، حيث لم يسلم كل 

٥ سنتيمترات من اعتداء واضح.
  وفي هذا الســـياق قالت مصادر مطلعة ان وكيل 
النائب العام مـــازال غير مقتنع بـــأن هذا الكم من 
التعذيب دوافعه قضية خمـــور، مضيفا ان النيابة 
حتاول الوصول الى ســـر غامض في هذه القضية 

 صورة للجاخور الذي مت تعذيب املواطن محمد املطيري فيه وفي اإلطار لقطة بعيدة للجاخور  كان وراء التعذيب. 

 شرم الشيخ ـ خديجة حمودة ووكاالت 
  هيمنت «ثورة الياســـمني» في 
تونس على القمة العربية االقتصادية 
الثانية في شرم الشيخ، فمن فوق 
منبر القمة التي كان صاحب فكرتها 
ومستضيف أوالها بالكويت قبل 
ســـنتني ومطلق مبـــادرة تعزيز 
البطالة والفقر  التنمية ومكافحة 
فـــي الوطن العربي، أعلن صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
«احترام الكويت خليارات الشعب 
التونسي، داعيا سموه املسؤولني 
التونسيني الى جتاوز هذه املرحلة 
الدقيقة لتحقيق األمن واالستقرار 
والوصول الى توافق وطني حلفظ 

املصالح العليا للبالد.

   صاحب السمو دعا في كلمته إلى 
عملية مراجعة شاملة للمشروعات 
التنموية  االقتصادية ذات االبعاد 
واالجتماعيـــة الهادفة الى توفير 
فرص العمل املنتج واحلياة الكرمية 
لإلنسان العربي وتضع اقليمنا في 
مكانة متقدمة على املستوى العاملي.  
هـــذا، وجدد قادة الـــدول العربية 
الكامل باالستراتيجيات  التزامهم 
التنموية والفكر االقتصادي املتطور 
الذي مت اقراره فـــي قمة الكويت 

١٩ و٢٠ يناير ٢٠٠٩. 
  وأكـــدوا اصرارهم على املضي 
قدمـــا فـــي تنميـــة مجتمعاتهم 
بشـــريا وتكنولوجيا واقتصاديا 

 التفاصيل ص٤٠و٤١ واجتماعيا. 
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 مقـّرب من بـن علي:  ثو
الجيش غدر به وخّيره 
القتل  أو  الهـرب  بين 

أمالك  حـول  التحقيق   بـدء 
وسويسرا  المخلوع  الرئيس 
و٤٧   ٤٦ ص  أرصدتـه  تجمد 

 صرف بدل «نوط السور» للعسكريين 
  بأثر رجعي من أبريل ٢٠١٠ خالل أسابيع

 عبدالهادي العجمي
  أبلغ مصدر عســــكري مسؤول «األنباء» أنه مت االنتهاء من إعداد كشوفات 
تضم أسماء الضباط وضباط الصف واألفراد املستحقني لبدل «نوط السور». 
وقال املصدر ان البدل مستحق جلميع العسكريني الذين كانوا على رأس العمل 
ومازالوا أثناء حرب حترير العراق عام ٢٠٠٣. وأشــــار املصدر الى ان رئاسة 
األركان سترفع الكشوف الى النائب األول ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 

العتماد صرفها خالل األسابيع القليلة املقبلة وبأثر رجعي من أبريل ٢٠١٠. 

 التفاصيل ص١٢  (صور خاصة بـ «األنباء») 

 السعودية تحذّر من تقسيم لبنان 
 بيروت: تســـارعت االحداث في لبنان بشـــكل دراماتيكي مما 
  اوحى بأن االزمة ســـتطول ان لم تتفجر وبأن احللول مؤجلة 
في الوقت الراهن ان لم ُتلغ. ففيما واصل وزير اخلارجية القطري 
حمد بن جاسم ونظيره التركي احمد داود أوغلو امس مساعيهما 
لســـحب فتيل االنفجار، اعلن وزير اخلارجية الســـعودي االمير 
سعود الفيصل ان اململكة «رفعت يدها» عن الوساطة التي اجرتها 
مع ســـورية حلل االزمة اللبنانية، مؤكدا ان الوضع بات خطيرا 

ومحذرا من خطورة التقسيم.
  إال ان الفيصـــل عاد وأكد وقوف اململكة مـــع أي جهد لتوفير 
االستقرار في لبنان، وجاء ذلك خالل اتصال أجراه رئيس حكومة 

تصريف األعمال سعد احلريري مساء أمس بالفيصل.
 

 التفاصيل ص ٤٨
 

 حنان عبدالمعبود
  علمت «األنباء» من مصادر 
صحية مطلعة ان وزارة الصحة 
ستشهد تعديالت كبيرة خالل 
املقبلة، تتضمن تغييرا  الفترة 

في الهيكل التنظيمي. 
  وقالت املصادر «سيتم خالل 
الفترة املقبلـــة إحالة اثنني من 
التقاعد  إلى  الوكالء املساعدين 
اثنـــني مـــن مديري  وترفيـــع 
املناطق إلى وكيلني مســاعدين 
وكذلك ترفـيع اثنني من مديري 

املستشفيات لتقلد منصب مديري 
الوزارة  مناطق، كما ستشـــهد 
دمج قطاعـــني داخلها كان على 
رأسهما وكيالن مساعدان ليكونا 
حتت مســـؤولية أحـــد الوكالء 

املساعدين. 
  وأضافت املصادر «سيكون 
هناك تغيير في بعض اإلدارات 
املركزية التي سيتم حتويلها إلى 
الهيئـــة العامة للصحة، وكذلك 
تدوير ملديـــري بعض اإلدارات 

بعينها». 

 تسونامي يجتاح «الصحة»
   ويغّير هيكلها التنظيمي.. قريبًا


