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 مواقيت الصالة 

 ٤٫٥٩  الفجر 
 ٦٫١٨  الشروق 

 ١٢٫٠١  الظهر 
 ٣٫١٧  العصر 
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 ٧٫٠١  العشاء 

 األنباء الرياضية (36 ـ 38)

فرصة إال ان االستعجال كان السبب وراء ضياعها.
  وبعد مرور ٥ دقائق من انطالقة الشوط الثاني استغل علي 
الكندري عرضية حسني حاكم وحولها برأسه في شباك النصر 
مفتتحا التسجيل لالبيض واستمر ضغط الكويت من أجل تأمني 
النتيجة واضاع العديد من الفرص احملققة للتسجيل عن طريق 

عجب الذي أضاع وحده ٣ فرص محققة للتسجيل. 

 عبدالعزيز جاسم ـ يحيى حميدان
  خطف الكويت صدارة الدوري املمتاز بعد فوزه املستحق على 
النصر بهدف لنجمه علي الكندري مع ختام اجلولة اخلامســــة 
عشــــرة مستغال سقوط املتصدر السابق القادسية بفخ التعادل 
السلبي مع كاظمة وبهذا الفوز ارتفع رصيد الكويت إلى ٣٤ نقطة 
في الصدارة بينما ارتفع رصيد القادسية نقطة واحدة واصبح 
له ٣٣ نقطة وبقي كاظمة رابعا برصيد ٢٦ نقطة وحافظ النصر 

على مركزة اخلامس برصيد ١٢ نقطة بالرغم من خسارته.
  وقاد املغربي عبداملجيد اجليالني العربي لتحقيق فوز بشق 
االنفس على اجلهراء بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة (٧١) 
ليرتفع رصيد األخضر إلى ٢٩ نقطة في املركز الثالث بينما هبط 
اجلهراء للمركز االخير بـ ١٠ نقاط بعد فوز الساحل على الساملية 
٢-٠ ســــجلهما محمد العازمي ليقفز الســــاحل للمركز السادس 
برصيد ١٢ نقـــطة بيــنما ظل الســــاملية على رصيــده الســـابق 

بـ ١٠ نقاط في املركز قبل االخير.
  ولم يظهر كاظمة والقادســــية في الشوط االول مبستواهما 
املعهــــود واكتفيا بتناقل الكرة في وســــط امللعب دون خطورة 
تذكر على حارســــي الفريقني وكاد عبداهللا الظفيري ان يسجل 
هدف التقــــدم للبرتقالي من مجهود فردي بعــــد أن راوغ نهير 
الشــــمري واملغربي عصام العدوة إال انــــه وضعها ضعيفة بيد 

نواف اخلالدي (٣٥).
  وفي الشوط الثاني اصبح اللعب اكثر عشوائية بني الفريقني 
باســــتثناء بعض التســــديدات من خارج منطقة اجلزاء لصالح 
القادسية وحاول السوري جهاد احلسني اختراق تكتل دفاع كاظمة 
كثيرا إال أن جميع محاوالته لم تثمر فرصا محققة للتســــجيل 

ووقفت اغلبها عند أقدام مدافعي كاظمة.
  وأضاع الكويت العديد من الفرص في الشــــوط األول وكان 
اكثر سيطرة من النصر الذي دافع كثيرا أمام مرماه واعتمد على 
الهجمات املرتدة التي لم تثمر فرصا محققة للتسجيل بينما حاول 
العماني اسماعيل العجمي والبرازيلي روجيريو صناعة الفرص 
للمهاجمني خالد عجب وعلي الكندري اللذين تهيأت لهما أكثر من 

 الجيالني قاد العربي للفوز والساحل فاجأ السالمية بهدفين في الدوري الممتاز

 الكويت خطف الصدارة والقادسية وقع في «فخ» كاظمة 

 وكيـل وزارة الخارجيـة: قضية المهندس 
عدنان  الفـالح في طريقهـا للحل ص ١٨ 

 قيمة القرض السكني مفاجأة الفهد للكويتيات في األعياد
 رندى مرعي

  أكدت مصادر مطلعة لـ «األنبــــاء» أن نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية وزير الدولة للتنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد 
سيعلن خالل األعياد الوطنية عن مفاجأة للمرأة الكويتية تتعلق بقيمة 
القرض الســــكني وســــيكون اكثر مما مت االتفاق عليه في االجتماعات 

السابقة.
  وتابعت املصادر انه وفق مسودة الالئحة التنفيذية التي مت وضعها 
واالتفاق عليها تعطى املرأة املطلقة أو األرملة التي لديها أوالد خيارين 
فيما يتعلق بالســــكن وهما إما أن ترضــــى بقيمة إيجارية مخفضة أو 

حتصل على قرض شراء بقيمة ٤٥ ألف دينار من بنك التسليف.
  وأشــــارت املصادر الى ان الالئحة التنفيذية لقانون املرأة للرعاية 
الســــكنية قد مت االنتهاء منها من قبل جمعيات النفع العام واملجتمع 
املدني والتي متثل املرأة الكويتية بشــــكل عــــام وتنتظر هذه الالئحة 
موافقة الفتوى والتشريع وبعدها تبقى اإلجراءات اإلدارية والتي يجب 

أن تنتظر صدور مرسوم قانون وموافقة مجلس األمة.
  وختمــــت املصادر بأن الالئحة التنفيذيــــة عملت على إعطاء املرأة 
الكويتية أكبر قدر من املزايا واالســــتفادة من الرعاية الســــكنية بكل 

السبل املتاحة. 

 وزيرا «التجارة» و«التربية» يقفان في وجه حقوق القانونيين ويتسببان في إثارة أزمة بين الحكومة و«الفتوى»  

 ناصر المحمد يعِد «القانونيين» بإقرار «الزيادات» الثالثاء المقبل
 مريم بندق

  اثار اخلبر الذي انفردت بنشره «األنباء» 
الوزارية»  امس حتت عنوان «االقتصادية 
اعادت زيادات القانونيني لـ «الديوان» العداد 
تصور حول ارتباطهم بـ «القضاء» هوجة 
عارمة من االستياء بني القانونيني في ادارة 
الفتوى والتشريع الذين هددوا بنشر خطاب 
شديد اللهجة مصحوبا باستقاالت جماعية 
في جميع الصحف احمللية صباح الثالثاء 
املقبل بينما اعلن العاملون في االدارة العامة 
للتحقيقات عزمهم على تنظيم اعتصام عن 

العمل.
  وعلمت «األنباء» ان موقف وزير التجارة 
احمد الهارون ووزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود املعارض حلقوقهم 
في اثنـــاء اجتماع اللجنة االقتصادية امس 
االول كان من اشـــد االمور التي سببت لهم 
مفاجأة كالصدمة خاصة ان االمل في نفوسهم 
كان كبيرا في ظل الوعود التي وعدهم بها 
نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لالسكان 

والتنمية الشيخ احمد الفهد في اجتماعه مع 
ممثلي «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية» 
في الليلة السابقة الجتماع اللجنة االقتصادية 

والتي امتدت الى منتصف الليل.
  وفي خطوة حتسب لوزير الدولة لشؤون 
مجلـــس الوزراء روضـــان الروضان الذي 
متكن من نزع فتيل االزمة، علمت «األنباء» 
من مصادرها انـــه طلب من القانونيني في 
«الفتـــوى» و«التحقيقات» التريث والتزام 
الهدوء وتأجيل االتفاق على تقدمي االستقاالت 
اجلماعية حلني عرض االمر على سمو الشيخ 
ناصر احملمد والذي بدوره طلب من الروضان 
ايصال رســـالة الى القانونيني بعدم تقدمي 
االستقاالت على ان يتم يوم الثالثاء املقبل 
املوافق ١ مارس اتخاذ االجراء املطلوب نحو 
االسراع في ايجاد حل القرار الزيادات املالية 

للعاملني في اجلهات الـ ٣.
  وتوقعت املصادر ان يكون اجتاه احلكومة 
نحو اقرار الزيادات املطلوبة كاملة حتقيقا 

للعدالة واملساواة.

  وتوجه القانونيون من خالل «األنباء» 
بالشكر والتقدير الى سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد الذي تفهم الظروف 
والدوافع التي اثارتهم الى درجة االعالن 
عن تقدمي االستقاالت اجلماعية، موضحني 
تقديرهم العميق ملجهودات نائب رئيس 
الوزراء ووزير االسكان والتنمية الشيخ 
احمد الفهد الذي لم يبخل بوقته وجهده 
وعقد معهم اجتماعا مطوال اتسع صدره 
لســـماع جميع الذين حضروا االجتماع 
املطـــول الى منتصف الليـــل بالرغم من 

مشاغله الكثيرة.
  واختتموا حديثهـــم لـ «األنباء» بثقتهم 
الكاملة في رئيس احلكومة ونائبه للشؤون 
االقتصادية لتنفيذ مطالبهم بأســـرع وقت 
وعدم املماطلة باعادة املوضوع الى الديوان، 
اي اعادته الى املربع االول، موجهني الشكر 
ايضا الى رئيس ادارة الفتوى والتشـــريع 
الشيخ محمد السلمان الذي متسك بحقوقهم 

في اجتماع اللجنة االقتصادية الوزارية. 

(األزرق .كوم)   جهاد احلسني محاصر بني ثالثة من العبي كاظمة 


