
  سامح عبدالحفيظ ـ هادي العجمي ـ فليح العازمي
  تزاحمت من جديـــد القضايا على 
الســـاحة السياســـية، وخصوصا في 
مجلس األمة، حيث عّلق رئيسه جاسم 
اخلرافي على ما أثاره النائب مسلم البراك 
أول من أمس بقوله: «ان قاعات املجلس 
لن تكون محال للندوات ومجاال لتجمع 
اجلمهور» الفتا الـــى ان ما حصل «ان 
كان سمي جعجعة» فإني «ماني شايف 
طحني»، وتعليقا على ما طرحه الشيخ 
أحمد الفهد حول الدائرة الواحدة اعتبر 
اخلرافي أنه «بالون اختبار»، وأكد حق 

احلكومة في طلب تفسير بعض النصوص الدستورية، 
رافضا وصف ذلك مبحاولة لتنقيح الدستور.

  من جانب آخر، كشف مصدر نيابي لـ «األنباء» ان 
طلبا نيابيا سيقدم إلى املجلس خالل جلسة الثامن من 
الشهر املقبل موقعا من عشرة نواب، ملناقشة زيادة 
رواتب املوظفني املدنيني، وأشار املصدر إلى أن الزيادة 
املقترحة ستكون مببلغ ١٠٠ دينار للوصول إلى مساواة 

املدنيني مع الشرائح التي متت زيادتها مؤخرا.
  وكان النائب د.ضيف اهللا أبورمية قد قدم اقتراحا 

العاملني  بقانون بشأن زيادة مرتبات 
بأجهزة الدولة ينص على زيادة املرتب 
األساسي للعاملني الكويتيني في الوزارات 
والهيئات واملؤسسات العامة بنسبة ٥٠٪ 
من الراتب األساسي إضافة إلى زيادة 

عالوة األبناء إلى ٧٥ دينارا شهريا. 
  وفي الســـياق ذاته، اوضح النائب 
احمد السعدون انه تقدم بقانون يقضي 
بإعادة النظر في رواتب جميع املوظفني 
ينص على مساواة رواتب املوظفني في 
الدولة مع نظرائهـــم في اجلهات التي 
أقرت فيها الكوادر، مشيرا إلى حرمان 
١٧٠ ألف موظف من الكوادر نتيجة عملهم في جهات 
لم تصرف لها أي كوادر حتى اآلن. إلى ذلك، نفى نائب 
رئيـــس مجلس الوزراء للشـــؤون القانونية ووزير 
العدل واألوقاف راشـــد احلماد وجود أي بلوكات أو 
أراض سكنية مبنطقة اشبيلية أو أي مناطق أخرى 
باسم النائب شـــعيب املويزري أو زوجته أو أبنائه 
أو أشـــقائه في الســـجل العقاري بوزارة العدل منذ 
٢٠٠٩/٥/١٦ (تاريـــخ عضوية املويـــزري في مجلس 

األمة) وحتى اآلن. 
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 تمويل «الخطة» عبر البنوك واألدوات المالية المختلفة 
 مجلس الوزراء شّكل فريقًا برئاسة «المركزي» إلعداد األسلوب المناسب

 التحقيق األميركي يؤكد سالمة 
  األنظمة اإللكترونية في سيارات تويوتا

 متظاهرون مصريون احتشدوا امام البرملان املصري امس                (أ.پ)

 مصر: تغير نوعي في تغطية وسائل اإلعالم الرسمية لألحداث
   «األهرام» تعنون بـ «مظاهرة مليونية» و«الجمهورية» بـ «دموع وائل» 

 أول استقالة في الحكومة الجديدة لوزير الثقافة والمحتجون يحّضرون لمظاهرات «جمعة العند» المليونية غدًا واللجنة الدستورية تقترح تعديل ٦ مواد من الدستور 

 رامسفيلد:  معتقل غوانتانامو أحد أفضل سجون العالم!
ـ يو.بي.آي: وصف   واشـــنطن 
وزير الدفاع األميركي السابق دونالد 
رامسفيلد معتقل غوانتانامو بأنه 
أحد أفضل السجون في العالم منتقدا 
وعد الرئيس احلالـــي باراك أوباما 
بإغالقه. وجدد رامسفيلد دفاعه عن 

إدارة الرئيس السابق جورج بوش 
للحرب على العراق. وقال رامسفيلد 
في مقابلة أجرتها معه شبكة «فوكس 
نيوز» األميركيـــة ليلة أمس األول 
إن غوانتانامو «ســـجن مدار بشكل 
جيد جدا ومـــن يعملون فيه قاموا 

ومازالوا يقومون بعمل ممتاز»! من 
ناحية أخرى دافع رامسفيلد عن إدارة 
بوش للحرب على العراق . منتقدا أي 
محاوالت حملاكمة الرئيس السابق في 
اخلارج عن مزاعم بتعذيب أشخاص 

مشتبه بهم في قضايا اإلرهاب، 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مع رئيس وأعضاء النادي العلمي 

 سمو الشيخ ناصر احملمد مترئسا اجللسة االستثنائية ملجلس الوزراء أمس بحضور محافظ املركزي 

 صاحب السمو محييا مستقبليه لدى تكرمي سموه املنتخبات احلائزة على البطوالت محلياً وقارياً وعاملياً 

 زكي عثمان- أحمد مغربي
  جــــدد مجلس الوزراء تأكيــــده على ان متويل 
الشركات الواردة في اخلطة اإلمنائية سيكون من 
خالل اجلهاز املصرفي واملالي، باالضافة الى األدوات 
املالية. تأكيد املجلس جاء خالل جلسة استثنائية. 
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان ان املجلس قرر تشــــكيل فريق برئاسة 
بنك الكويت املركزي وعضوية ممثلني عن وزارة 
املالية والهيئة العامة لالســــتثمار ووزارة العدل 
ووزارة التجارة والصناعة ومكتب الشــــيخ أحمد 
الفهد وإدارة الفتوى والتشريع، إلعداد األسلوب 
التمويلي املناسب للشركات التي وردت في اخلطة 
اإلمنائية والتي ال تتمتــــع باجلدوى االقتصادية 

بحكم طبيعتها اخلاصة.
ؤ االدئات    ئذكرت مصادر مصرفية لـ «األنباء» ا
التمويلية املختلفة تشمل السندات ئالصكوك علما 
إ  ء ما يتم اصدار ؤ السندات مطبقة محليا من خال بأ
ح لسحب السيولة الفائضة  من قبل البنك املركز

ؤ  في السوق، من قبل البنوك التقليدية في حني ا
ؤ ليحكم عملية  «الصكوك» حتتاج الى اصدار قانو

اصدارها من قبل البنوك االسالمية.
ؤ الهدف    على صعيد متصل ائضحت املصادر ا
ج هو  من طرح موضوع االدئات التمويلية االخر
حث احلكومة على ئضع ئدائع مالية طويلة االجل 
ج عوضا عن ما هو  عبر املؤسسات احلكومية الكبر
ء ئدائع قصيرة االمد ئالتي ال  متبع حاليا من خال

تسمح بإمكانية االستفادة منها في التمويل.
  هذا ئكشفت مصادر مصرفية اسالمية لـ «األنباء» 
ؤ البنوك االسالمية تستطيع املشاركة في متويل  ا
ء اصدار صكوك خارجية  مشاريع اخلطة من خال
ؤ  ء املجائرة حلــــني اصدار قانو عن طريــــق الدئ
ؤ  ؤ هذا القانو الصكوك الكويتي، مشــــددة على ا
سيساعد على تنظيم ئترتيب تلك املعامالت ئيفتح 
أ امكانية اصدار صكوك محلية لصالح  البــــاب اما
اجلهــــات الراغبة في االســــتفادة من عوائد تنفيذ 

مشاريع التنمية. 

 ٧٦٪ من المواطنين سيتسلمون المكرمة ٢٤ الجاري
 العسعوسي: استبعاد ١٪ من إجمالي المواطنين لحين استكمال بياناتهم لدى «المعلومات المدنية»

 بشرى الزين ـ أسامة دياب ـ دانيا شومان
  أعلن رئيس جهــــاز متابعة األداء احلكومي الشــــيخ محمد 
العبداهللا عن صرف املكرمة األميرية لـ ٧٦٪ من املواطنني في ٢٤ 

اجلاري على ان تصرف لباقي املواطنني ٢٨ اجلاري.
  وأوضح خــــالل مؤمتر صحافي عقده أمس حول مشــــروع 
املكرمة األميرية بحضور مدير الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
مساعد العسعوسي ومدير اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
عبداللطيف السريع، ان هناك ٤٠ الفا و٦٥٥ مواطنا لن تصرف 
املكرمة لهم بشكل مؤقت بسبب نقص بعض املعلومات أو ألسباب 
تتعلق بالتجنيس داعيا املواطنني الى اإلسراع في تعديل وضعهم 
واســــتكمال بياناتهم. من جانبه، أكد مدير عــــام الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية مساعد العسعوسي ان الهيئة قامت بتنفيذ 
اإلجراءات املطلوبة لتزويد ديوان اخلدمة املدنية بالبيانات الالزمة 
لصرف املكرمة األميرية إال انه مت مؤقتا استبعاد ما يقارب ١٤ ألف 
حالة والتي متثل ١٪ من اجمالي الكويتيني حلني استكمال بياناتهم 
لدى الهيئة. ودعا هؤالء املواطنني الى مراجعة الهيئة الستكمال 

بياناتهم وذلك خالل الفترة املسائية والتي تبدأ من الساعة ٤:٣٠ 
الى الساعة ٧:٣٠ مساء باإلضافة الى الفترة الصباحية في مقر 
الهيئة الرئيسي مبنطقة الوزارات بجنوب السرة. الى ذلك، أكد 

وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ان كل من يحمل بطاقة 
متوينية سارية ستجدد له ولن تسحب منه. 

  واضاف الهارون في تصريح للصحافيني امس لدى حضوره 
لتقدمي واجب العزاء للســــفير العماني في وفاة شقيقه، ان كل 
من يســــعى لالســــتفادة من وضع معني أو من املكرمة األميرية 
برفع األسعار ســــنكون له باملرصاد وسنطبق ضده اإلجراءات 
القانونية وستتم إحالته الى النيابة العامة وسحب التراخيص، 
مؤكدا وجود تنسيق بني البلدية ووزارة التجارة، ومشيرا الى 
ان البلدية تكشف حاالت الغش ومخازن املواد الفاسدة وتعمل 
على إغالق احملال وحتيل ذلك الى الوزارة التخاذ إجراءات سحب 
التراخيص. وذكر ان وزارة التجارة والصناعة تعمل بشكل مستمر 
وعلى مدار الســــاعة ملراقبة األسواق واألسعار، الفتا الى وجود 
نشــــرة يومية ُتبث على تلفزيون الكويت تعرض فيها أسعار 
املواد األساســــية بكل محافظة، مضيفا ان هذه النشرة ستكون 
قريبا على صفحات اجلرائد لعرض قائمة تتضمن أسعار نحو 

٣٠ سلعة أساسية. 

 البطاقة التموينية سُتجدد ولن ُتسحب

 ص٥ 

إيقاف  يجب   المطيري: 
فـي  البيئـي  التدميـر 
الخليج العربي وحمايته

   كمصدر أساسي للثروة 
والمـيـاه السـمـكية 
   في البـالد المحيطة به 

 معهد األبحاث كّرم المشاركين 
والرعاة في مؤتمر

   «البيئة البحرية في الخليج»

 «التطبيقي»: قبول ٣٩٥٠ طالباً وطالبة للفصل الثاني ٢٠١١/٢٠١٠   ص١٦ - ٢٢ 
 التفاصيل ص ٤ 

 طوكيو ـ وكاالت: أكد وزير 
النقـــل األميركي راي حلود ما 
سبق ان أعلنته شركة تويوتا 
اليابانية عن عدم وجود خلل 
في سالمة األنظمة اإللكترونية 

في سياراتها.
  وفي وقـــت ســـابق كانت 
حتقيقـــات الدائـــرة الوطنية 
حلماية املـــرور على الطرقات 
الســـريعة والتابعـــة لوزارة 
النقل األميركية قد أكدت سالمة 

ســـيارات «تويوتا» وان ما مت 
اتهامها به لم يكن يستند الى 

 التفاصيل ص ٤٦ أدلة راسخة. 

 األمير أوصى بتذليل العقبات أمام المخترعين وحث الطلبة 
  على الجد والمثابرة وأكد أهمية التكاتف بين األندية الرياضية 

 ص٣ و٥٥ 

 صاحب السمو التقى رئيس وأعضاء النادي العلمي و المنتخبات الحائزة على البطوالت محلياً وقارياً وعالمياً 

 (متين غوزال)  الشيخ محمد العبداهللا متحدثا عن إجراءات صرف املكرمة األميرية 

 التفاصيل ص٨ 

 الخرافي: ما حصل الثالثاء «جعجعة بال طحن»
   وذهاب الحكومة لـ «الدستورية» ليس تنقيحاً للدستور  
 طلـب نيابـي لزيـادة رواتـب الموظفيـن الكويتييـن ١٠٠ دينـار 
  وأبورميـة يقتـرح رفعهـا بنسـبة ٥٠٪ وعـالوة األوالد إلـى ٧٥ دينـارًا

 اعتبر الدائرة الواحدة «بالون اختبار» والحماد بّرأ ساحة المويزري من تملك أراٍض سكنية وبلوكات

 التفاصيل ص١٠ و١١ 

 شعيب املويزري 

 عواصم ـ   هدى العبود والوكاالت: على وقع املظاهرات 
املســـتمرة في ميدان التحرير والتي امتدت إلى مجلس 
الشعب ومجلس الوزراء حيث منعت العمل فيهما واضطرت 
احلكومة الى نقل اجتماعاتها الى مقر وزارة النقل، شهدت 
احلكومة اجلديدة أول استقالة في صفوفها بعد أن قدم 
وزير الثقافة جابر عصفور استقالته ألسباب «صحية». 
إلى ذلك، بدأت بوادر االصالحات بالظهور حيث أعلنت 
جلنة التعديالت الدســـتورية في ختام اجتماعها أمس 
تعديل ٦ مواد بالدســـتور احلالي وهـــي املواد ٧٦ و٧٧ 
و٨٨ و٩٣ و١٧٩ و١٨٩. وفيما دعا احملتجون الى مظاهرات 
مليونية جديدة غدا حتت عنوان «جمعة العند»، شهدت 
وسائل االعالم والصحافة القومية املصرية تغيرا جذريا 
وانقلبت تغطيتها لالحداث ١٨٠ درجة مقارنة مبا كانت 
عليه قبل ٢٥ يناير، إلى درجة أن «األهرام» كبرى الصحف 
املصرية وأهمها، عنونت صدر الصفحة األولى أمس بـ 
«مليونية رابعة تؤكد صالبة قاعدة ثورة ٢٥ يناير» ولم 
جتد «األهرام» أي حساسية في التفاصيل بالقول إن هؤالء 

املتظاهرين يطالبون بإســـقاط النظام وتنحي الرئيس 
حسني مبارك. وكذلك صحيفة اجلمهورية، أفردت «ثاني 
موضوع في صفحتها األولى للقاء الناشط وائل غنيم بعد 
إطالقه من الســـجن، وقالت حتت عنوان «دموع وائل»: 
كانت الدموع التي سكبها وائل غنيم في قناة درمي مبثابة 
سيف قطع رقبة الداخلية في عهدها السابق. أما صحيفة 
«روز اليوســـف» التي أطلقت على ما يجري في ميدان 
التحرير سابقا، «مهزلة التحرير» فقد ثار العشرات من 
العاملني واإلداريني في مؤسستها «أمس» لليوم الثاني 
على التوالي، مطالبني برحيل إدارتها. من جهته، اعتبر 
ؤ ما يحدث في  ح ئليد املعلم أ ئزير اخلارجية الســـور
إ على استقرار مصر  ؤ داخلي، مؤكدا حرص بالد مصر شأ
ؤ على مصر ئندعم طموحات  ء: نحن قلقو ئأمنهـــا. ئقا
أ في مصر هو ثورة  ح اليو ح، ئما يجر الشـــعب املصر
إ الثورة ال تتحدث عن اجلوع ئالبطالة انها  شباب ئهذ
ؤ حتتل موقعا في  ؤ مصر يجب أ ثورة الشباب ئجدت أ

ح تدخل خارجي.  ؤ أ العالم العربي دئ

 جانب من تكرمي د. ناجي املطيري للمشاركني والرعاة 
 (أنور الكندري) في مؤمتر «البيئة البحرية في اخلليج» 
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