
 خالد 
  يوسف 
  المرزوق 

 مؤسسها 

www.alanba.com.kw

 األسئلة البرلمانية ورقة تصعيدية جديدة بين السلطتين 
 مصادر تؤكد: الحكومة رّدت قانون إعفاء لحى العسكريين

 البراك والعنجري والمويزري أكدوا أن لديهم معلومات تفيد بمنح الحرية للوزراء في الرد عليها  

 تصميم حكومي على مواجهة أي زيادة في األسعار 
  وآلية مريحة لصرف المكرمة األميرية التموينية

 بشرى شعبان ـ عاطف رمضان
  مبوازاة وضع وزارتي الشؤون والتجارة إلى جانب احتاد 
اجلمعيات التعاونية آلية توزيع املكرمة األميرية التموينية، 
برز تصميم حكومي على مواجهة أي ارتفاع في األسعار. وقال 
وزير التجارة أحمد الهـــارون إن الوزارة حريصة على تأمني 
حاجة جميع املســـتفيدين من البطاقة التموينية السيما بعد 
املنحة األميرية السامية، وفي الوقت نفسه دعت الوزارة عموم 
املســـتهلكني إلى اإلبالغ عن أي زيادة يالحظونها في األسعار 
أو أي غش جتاري يتعرضون له عبر مراكز الرقابة التجارية 
املنتشـــرة في مختلف مناطق الكويـــت. وأوضح وكيل وزارة 

الشـــؤون محمد الكندري ان هناك رقابة مشددة على األسعار 
وتثبيت هذه األســـعار خالل الفترة املقبلة والتشـــدد في عدم 
السماح بأي زيادة مصطنعة للمواد الغذائية. من جهة ثانية، 
أكد مســـؤولو «الشـــؤون» و«التجارة» واحتاد اجلمعيات ان 
فروع التموين في كل اجلمعيات التعاونية ستعمل على مدار 
األسبوع حتى أيام العطل الرســـمية دون توقف من الصباح 
حتى الســـاعة الـ ١٠ مساء لصرف املكرمة األميرية التموينية. 
بدوره، أبدى الوكيل املســـاعد لقطاع التعاون حمد املعضادي 
حرص «الشؤون» على جناح عملية التوزيع دون مشاكل، كاشفا 
عن إصدار تعاميم جلميع إدارات قطاع التعاون مبد اجلمعيات 

بالعمالة الالزمة لتســـهيل عملية التوزيع. وطمأن مدير إدارة 
التمويـــن في وزارة التجارة محمد العنزي بأن وزارة التجارة 
عملت على توفير الكميات الكافية لتوزيع احلصص التموينية، 
مؤكدا ان التنسيق مع شركة املخازن العمومية لفتح املخازن 
خالل األيام العشرة األولى من ٦ صباحا حتى ٨ مساء وبعدها 

من الساعة ٦ صباحا حتى ٦ مساء قابلة للزيادة.
  من جهة أخرى، نقل موقع «اخلط األحمر» عن مصادر عليا 
ان منحة جديدة ستشمل جميع املوظفني املتقاعدين الكويتيني 
تبلغ ١٠٠ دينار، كما نقل املوقع ان عفوا شـــامال سيصدر عن 

جميع املساجني. 

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

  هادي العجمي ـ رشيد الفعم
  فيما يبدو انها ورقة جديدة يستخدمها 
نـــواب املعارضة ملواجهـــة احلكومة في 
خطوة تصعيدية بعدما استسلموا لقرار 
ترحيل جلسات شـــهر فبراير الى مارس 
بعد ان صوتت عليه أغلبية مجلس األمة، 
هـــذه الورقة وهي عـــدم رد الوزراء على 
األســـئلة البرملانية أثارها النواب مسلم 
البراك وعبدالرحمن العنجري وشـــعيب 
املويزري، مستنكرين تعمد الوزراء عدم 
الرد على األسئلة البرملانية التي يتقدم بها 
النـــواب إللقاء الضوء على مواطن اخللل 

والفساد.
  النائب شـــعيب املويزري قال ان لديه 
معلومات تفيد بأن الوزراء قد أعطيت لهم 
احلرية في الرد على األسئلة معتبرا ذلك 
استهزاء وسخرية من السلطة التشريعية، 
النائب مسلم البراك قال ان عدم الرد على 
األســـئلة يعني أحد أمرين، اما ان يكون 

الوزير متقاعســـا وغير قـــادر على إدارة 
وزارته أو ان هناك جتاوزا ال يريد كشفه، 
خاصة ان االجابة عن األسئلة ال تستغرق 
ساعتني. وقال العنجري هل يعقل ان متر 
ثمانية أشـــهر وال يأتيني رد وزير املالية 
على سؤال بخصوص املخصصات املالية 
التي حددتها الوزارة جلمعيات النفع العام؟! 
الفتا الى ان الكرة في ملعب الشمالي، وعليه 

الرد فورا.
  يأتـــي ذلك في ظل املخاوف من تنقيح 
الدستور بطريقة غير مباشرة، كما أعلن 
غير نائب بعد احلديث عن طلب احلكومة 
تفسير عدد من مواد الدستور، األمر الذي 

من املتوقع ان يثير جدال واسعا.
  من ناحية أخرى، علمت «األنباء» من 
مصادر برملانية مطـلعة ان احلكومة ردت 
على مجلـــس األمة قانون إعفـــاء اللحى 
للعســـكريني الـــذي أقــــره املجــلس في 
أواخر ديســـمبر العام املاضـــي بأغلبية 
٣٠ صوتـــا مقابل عدم موافقة ٢١ وامتناع 

عضوين. 

 «التجارة» دعت المستهلكين لإلبالغ عن أي زيادة يالحظونها و«الشؤون» تؤكد وجود رقابة مشددة ..وأنباء عن منح الموظفين الكويتيين المتقاعدين منحة ١٠٠ دينار

 «األشغال» طلبت من «المناقصات»
  توقيع مشروع جسر جابر نهاية فبراير 

 «الصحة» تخالف قرار مجلس الوزراء
  بتعديل الهياكل التنظيمية للوزارات

 األسد يجري مزيدًا من اإلصالحات: 
  األوضاع مستقرة وال سخط جماهيرياً  

 مؤسس «ويكيليكس» تنّكر بلباس 
امرأة ليهرب من الـ «سي آي ايه» 

  ويهدد بـ «سيل» من الوثائق السرية

 فرج ناصر
  أكد وزير األشــــغال والبلدية د.فاضل صفر ان «األشغال» تقدمت 
بكتاب الى جلنة املناقصات املركزيــــة للقيام بالترتيبات الالزمة مع 
ديوان احملاسبة لتوقيع عقد جسر جابر، الفتا الى أنه مت حتديد تاريخ 
نهاية الشهر اجلاري للتوقيع إذا ما سارت األمور ولم تتأخر في دورتها 
املســــتندية. وأكد د.صفر ان افتتاح محطة مشرف سيكون في املوعد 
الذي مت حتديده مسبقا خالل الشهر اجلاري، مبينا أنه سيكون هناك 

افتتاح حملطتني جديدتني هما محطتا العقيلة والرقعي. 

 حنان عبدالمعبود
  صرحت مصادر صحية مطلعة لــــ «األنباء» بأن أحد الوكالء 
املساعدين بالصحة الذي سيحال إلى التقاعد قريبا قام مبخالفات 
باالتفاق مع مديرة إدارة تابعة له، وأشـــارت املصادر الى ان هذه 
املخالفات تتمثل في إعادة هيكلة اإلدارة وإلغاء صالحيات واستحداث 
مسميات وظيفية. وبينت املصادر ان هذه اإلجراءات تخالف قرار 
مجلس الوزراء رقم ٦٦٦ لســـنة ٢٠٠١ الذي يحظر إجراء تعديالت 
على الهياكل التنظيمية للوزارات أو املؤسسات احلكومية إال بعد 

الرجوع لديوان اخلدمة املدنية. 

 دمشــــق - وكاالت: أعلن الرئيس السوري بشار األسد عن إجراء 
املزيد من اإلصالحات السياسية في البالد، معربا من جهة أخرى عن 

ارتياحه النتقال السلطة بشكل سلس في لبنان.
  وقال األسد في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» نشرت 
أمــــس: إن املظاهرات في مصر وتونس واليمن تطلق «حقبة جديدة» 
في الشرق األوسط ويتعني على احلكام العرب بذل املزيد من اجلهود 

لتلبية طموحات شعوبهم االقتصادية والسياسية.
  وشدد على أن الوضع «مســــتقر» في سورية ألنه «يجب أن تكون 
قريبا جدا من معتقدات شــــعبك هذه القضية األساسية وحيث يوجد 
تباعد ستجد هذا الفراغ الذي يخلق االضطرابات». واضاف ان التسلسل 
الهرمي احلاكم في سورية يرتبط ارتباطا وثيقا مبعتقدات الشعب وانه ال 
يوجد سخط جماهيري، الفتا الى ان «هذه هي القضية االساسية. عندما 
يكون هناك اختالف بني سياستكم ومعتقدات الشعب ومصاحله سوف 
تكــــون هذه الفجوة التي تخلق االضطرابات»، واضاف «وهكذا يصبح 
االمن اوال. وكيف ميكنك حتقيق اســــتقرار بلدك وكيف ميكنك حماية 
مجتمعك من املتطرفني... ثانيا االقتصاد هذه االولوية الثانية امللحة». 
كما نفى األســــد االتهامات التي توجه إلى حكومته بتسليح حزب اهللا 
بشكل مباشر، واستبعد األسد من ناحية أخرى احتمال منح الوكاالت 
الدولية للطاقة الذرية ولوجا أكبر للتحقيق مبشاريعها النووية قائال 
إن ذلك «سيساء استخدامه». وقال «هذه املرة طلبوا من سورية توقيع 

بروتوكول اضافي.. حتى يأتوا في اي وقت».

 واشنطنـ  لندنـ  أ.ف.پ: كشف مؤسس موقع 
«ويكيليكس» جوليان اساجن أمس عن خطة لنشر 
«سيل» من الوثائق السرية في حال جرى إقفال 
موقعه بشــــكل نهائي، قائال ان مجموعته متلك 
«نظاما تستطيع من خالله نشر نسخ احتياطية 
مشفرة لوثائق لم تنشرها بعد»، وأنها سُتسلم 
لـ ١٠٠ ألف من مناصريه. في غضون ذلك، نشرت 
البريطانية مقتطفات من  صحيفة «الغارديان» 

سيرته الذاتية أكدت فيها انه تنّكر بلباس امرأة ليهرب من عمالء وكالة 
«سي آي ايه» التي كانت تطارده. وأضافت الصحيفة البريطانية ان 
أساجن املولود في أستراليا، كان موجودا في اجنلترا عندما اكتشف ان 
عمالء لـ «سي آي ايه» يطاردونه على الرغم من «غياب أي أدلة» ضده. 
وتابعت الصحيفة: «ميكنكم أن تتصوروا كم كان التنكر بلباس امرأة 

مضحكا، ارتدى مالبس امرأة مسنة ألكثر من ساعتني».
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