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صيدها
واربح

 كارثة في اليابان 
 طوكيو ـ وكاالت: ضرب زلــــزال عنيف بقوة 
٨٫٩ درجات مبقياس ريختر شمال شرق السواحل 
اليابانية، ما أدى الى حدوث موجات تســــونامي 
بارتفاع عشــــرة أمتار وســــط مخاوف من امتداد 

التسونامي إلى دول أخرى في احمليط الهادئ.
  وأعلنت وكالة «كيودو» الرســــمية عن توقف 
حركة النقل اجلوي والبري والقطارات في قسم 
كبير من البالد، فضال عن انقطاع التيار الكهربائي 
في أجزاء كبيرة منهــــا، متوقعة أن يتجاوز عدد 
القتلى الـ ١٠٠٠ أو رمبا أكثر إذ لن تتضح الصورة 

قبل انتهاء أعمال اإلغاثة.

   هذا، وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية إلى اإلمبراطور أكيهيتو عبر 
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
في ضحايا الزلزال كما بعث وزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ببرقية مماثلة لنظيره الياباني. 
  فيما أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان أن صاحب الســــمو األمير أمر 
بتقدمي مساعدات إنسانية فورية لليابان عن طريق 
جمعية الهالل األحمر الكويتي للتخفيف من آثار 

الزلزال.
  من جانبــــه، أعرب رئيس املجلــــس األوملبي 

اآلسيوي الشيخ أحمد الفهد عن أسفه ملا تعرضت 
له اليابان مؤكدا مســــاندة ودعم املجلس األوملبي 

اآلسيوي لليابان في محنتها. 
  من جهته، أكد سفيرنا لدى اليابان عبدالرحمن 
العنزي سالمة جميع الرعايا الكويتيني في اليابان. 
وقال: لم نتلــــق تقارير عن وقــــوع إصابات بني 

الكويتيني في اليابان مبن في ذلك الطالب.
  وأظهرت صور بثها التلفزيون الياباني حجم 
الدمار الذي حلق باملناطق احملاذية للسواحل من 
ســــيارات ومنازل جرفتها امليــــاه واندالع حرائق 

هائلة من أعمدة كهربائية. 

 األمير عزّى اإلمبراطور أكيهيتو  في ضحايا الزلزال ويأمر بمساعدات فورية .. ومواطنونا بخير   

 «الداخلية» فرّقت مظاهرة «البدون» 

 محمد هالل الخالدي - محمد الجالهمة - هاني الظفيري  - محمد الدشيش  
  فرقت األجهـــزة األمنية التابعة لـــوزارة الداخلية 
التظاهـــرة التي نظمها «البدون» ظهر أمس في مناطق 
متفرقة من البالد شملت اجلهراء والصليبية واألحمدي، 

مطالبني بحقوقهم املدنية واإلنسانية واالجتماعية.
  واستخدمت األجهزة األمنية القنابل الدخانية وخراطيم 
املياه والرصاص املطاطـــي لتفريق املتظاهرين، حيث 
استمر الكّر والفّر بني احملتجني واألجهزة األمنية حتى 
مساء أمس، ما أسفر عن اعتقال العديد من فئة البدون 
واقتيادهم الى املخافر للتحقيق معهم. كما قامت القوات 

اخلاصة مبالحقة بعض احملتجني في األزقة وبني البيوت 
باإلضافة الى منع اإلعالميني من التواجد في مناطق جتمع 
احملتجني.  في اجلانب النيابي، وبينما أجمع النواب على 
رفض االعتداء على رجال األمن واملساس بهيبة الدولة 
والقانون  تباينت ردود أفعالهم بني من طالب بالتهدئة 
وضرورة قيام احلكومة بحل القضية بشكل سريع حتى 
ال تتفاقم األمور، محملني مجلس األمة جزءا كبيرا من 
املسؤولية من خالل عدم إقرار قانون احلقوق املدنية، 
ومن أكد ان ما قام به املتظاهرون البدون أمر مرفوض 

ويعرض أمن البالد للخطر. 

 رفض نيابي للتعرّض لرجال األمن ودعوات لإلسراع بإصدار القرارات الخاصة بهم 

 المويزري لـ «األنباء»: حسم الدائرة الواحدة منتصف أبريل 
 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 

رشيد الفعم
  عاد قانــــون االنتخاب للواجهة 
من جديد ليحتل مزيدا من االهتمام 
خصوصا مع الدعوات النيابية املتكررة 

إلصالح الوضع السياسي.
  وفي هذا اإلطار كشــــف رئيس 
جلنة الداخلية والدفاع النائب شعيب 
املويزري ان اللجنة ستناقش الثالثاء 
املقبل جميــــع االقتراحات املتعلقة 

بالدائرة الواحدة.
  وقال املويزري لـــــ «األنباء» ان 

اللجنة ســــتعقد اجتماعا يحضره 
خبراء دســــتوريون لالســــتئناس 
املقدمة  بآرائهم حــــول االقتراحات 
واملدرجة على جدول األعمال، مبينا 
ان اللجنة ستناقش جميع االقتراحات 

املتشابهة ثم االقتراحات املختلفة.
  وأشــــار الى ان هناك اقتراحات 
تدعو ألن يكــــون التصويت بنظام 

القوائم وغيرها لـ ٤ مرشحني.
  وذكر النائب املويزري أن اللجنة 
لديها ٧ اقتراحات ستتم مناقشتها 
بحضــــور ممثلــــني عن الــــوزارات 

املعنية، مشيرا الى حضور اخلبراء 
الدستوريني للنظر في مدى دستورية 
اقتراح الدائرة الواحدة وما إن كانت 
ســــتفتح بدورها إشــــهار األحزاب 
«والــــذي أرى ان الوقت ال يســــمح 

حاليا بإشهارها».
  وتوقع املويزري االنتهاء من تلك 
االقتراحــــات ورفع التقرير النهائي 
ملجلس األمة منتصف أبريل املقبل.
  من جانب آخر، علمت «األنباء» 
ان مرحلة اجلزاء فــــي مواجهة أي 
قصــــور في تنفيذ مشــــاريع خطة 

التنمية بدأت فعليا إذ كشف مصدر 
وزاري عن توجيهات صدرت بعدم 
التجديد ملا ال يقل عن ١٦ وكيال مساعدا 
في وزارات الدولة ممن تقع عليهم 
مســــؤولية متابعة تنفيذ ما مت من 

اخلطة التنموية.
  وقالت املصادر ان اللجنة املكلفة 
بقيــــاس ما مت اقتطاعــــه من تنفيذ 
خطة التنمية الشاملة للدولة تتابع 
وباهتمام أداء املكلفني من القياديني 
في الوزارات احلكومية من أجل ضمان 
سير تنفيذ اخلطة بحسب ما أعلن 

عنه، مبينة ان تخاذل بعض الوكالء 
في مهامهم دعا الى التوصية بعدم 
التجديد لهم في مجلس الوزراء وهو 
األمر الذي سبق ان مت االتفاق عليه 
حني اإلعداد لتنفيــــذ اخلطة وقبل 
انطالقها بعد اجتماعات متكررة مع 
الوزيــــر الفهد والوكالء وان مرحلة 
التنفيذ ستشهد ثوابا وعقابا، وكان 
التجديد قــــد مت جتميده لوكالء في 
وزارة التجارة وهو اخلطوة األولى 
للجزاء وســــتتبعه خطوات مماثلة 

في وزارات أخرى. 

 توجيهات بعدم التجديد لـ ١٦ وكيًال مسـاعدًا في وزارات الدولة تماشـيًا مع خطة التنمية

 أكد أن اللجنة البرلمانية ستبحث جميع االقتراحات في اجتماع الثالثاء المقبل بحضور خبراء دستوريين

 تنشره «األنباء» ويتضمن ٥ أبواب و٢٤ مادة عربية وعالمية 

وزاريًا  قرارًا  يصدر   الهارون 
السمسـرة  مهن  لتنظيم 
يـجب  شــروط  و٥   ..  
  توافرها لممارستها   ص٢٦

قـدم   سـرور   محمـد 
  إلـى البالد فـي زيارة 
غدًا   وسـيغادر  خاصة 
ولـن يشـارك في أي 

 من الماضي

 مـنـى الذكيـر: أشـهـر 
كانت  الصحافية  مقابالتي 
  مع الشـيخ سـالم صباح 

فاكتشــف  لمـاحًا  ذكيـًا  وكـان  السـالم 
أني لسـت مـن وضـع األسـئلة !   ص٨ و٩ 

لقاءات جماهيرية أو ندوات علنية  ص٢

 منى الذكير 

 الداعية محمد سرور 

 «الشؤون»: تدوير قطاع التعاون األسبوع الجاري 

 إيصال الخدمة الهاتفية لـ ١٠ آالف 
  وحدة سكنية بمدينة جابر األحمد في مايو

 بشرى شعبان
  توقع مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان تصدر بداية 
األسبوع اجلاري قرارات وزارية خاصة بإجراءات التدوير 
في قطاع التعاون واستكمال قرارات التدوير على مسندي 

املراقبني ورؤساء األقسام في قطاع العمل.
  وبّني املصدر ان وزير الشؤون د.محمد العفاسي كان قد 
طلب تزويده مبذكرة تفصيلية حول عمل إدارات الرقابة 

والتفتيش في قطاع التعاون متهيدا إلجراء تغييرات. 

 فرج ناصر
  أكد مصدر مسؤول بوزارة املواصالت ان الوزارة ستقوم 
خالل مايو املقبــــل بتوصيل اخلدمة الهاتفية ألكثر من ١٠ 
آالف وحدة سكنية في مدينة جابر األحمد السكنية، مؤكدا 

انه مت تركيب الشبكة واحملوالت اخلاصة لهذه املدينة.
  وقال ان نظام االلياف الضوئية (الفايبر) سيتم تطبيقه 
في هذه املدينة ويأتي استكماال آللية الوزارة بتطبيق هذا 
النظام في جميع أنحاء الكويت وإلغاء النظام احلالي املطبق 

حاليا في أغلب املناطق.

  وأضاف: ان كلفة هذا املشروع بلغت حوالي ٨٠ مليون 
دينار شملت أعمال الشبكة واخلدمات.

  وأشار املصدر إلى ان من حق كل مواطن يقطن مدينة 
جابر األحمد احلصول على أكثر من خط هاتفي وباستطاعته 
أيضا احلصول على املزايا األخرى كخدمة كاشــــف الرقم 

واإلنترنت ونظام اخلطني.
  وزاد: سيتم ربط شبكة املنطقة الهاتفية بأحد املقاسم 
التابع حملافظة العاصمة كون املنطقة ترجع تبعيتها حملافظة 

العاصمة. 

 بكلفة تبلغ ٨٠ مليون دينار

 استكمال قرارات التدوير على مسندي المراقبين ورؤساء األقسام في قطاع العمل

 سيف اإلسالم القذافي: 
  طز  في العرب وإذاعاتهم وجامعتهم!

 عواصم ـ وكاالت: شن سيف اإلسالم 
جنل الزعيم الليبي معمر القذافي مساء 
أمس األول هجوما حادا على العرب، قائال 
«لسنا في حاجة إلى العرب وال اجلامعة 
العربية باســـتثناء األشقاء الذين وقفوا 
معنا». وأضاف سيف اإلسالم، خالل لقاء 
مع شباب طرابلس وضواحيها، «العرب 
وجامعتهـــم العربية لم نعـــد نريدهم، 
نحن ال نريد عمالة عربية سنأتي بعمالة 
بنغالية وهنود، وطز في العرب وإذاعاتهم 

وجامعتهم».
  وحمـــل في تصريحـــات أخرى على 
اعتراف فرنسا باملجلس االنتقالي وقال: «ال 
يحق للرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
الذي يشـــحذ من ليبيـــا أن يتدخل في 

شؤونها الداخلية». 

 التفاصيل ص٦ 

 أسماء ١٧٠٤ 
  مواطنين ومواطنات ُرّشحوا 

للعمل في الجهات الحكومية   
 ص١٥ ـ ١٧

 التفاصيل ص ٤٢ و٤٣ 

 م. عدنان الفالح بعد وصوله البالد: أشكر كل من وقف معي
 ص٧ 

 م. عدنان الفالح مغادرا املطار إلى منزله  

ــام  ــن إم ــد كل م  السـعودية: أك
ــيخ  ــجد احلرام الش وخطيب املس
ــجد  ــاط وخطيب املس ــامة خي أس
ــالح البدير ان  ــيخ ص النبوي الش
املظاهرات التي يدعى إليها في بالد 
ــا على الوالية  احلرمني تعد خروج
ــاب اهللا  ــي حتكم بكت ــلمة الت املس

وسنة رسوله ژ.
  البحرين: ثمن صاحب الســـمو 
امللكـــي ولي عهد البحرين األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ما 
قدمه قـــادة دول مجلس التعاون 
اخلليجي من دعم ملساعي البحرين 
فـــي تأســـيس وإطـــالق احلوار 

الوطني. 
  مصر:  أمن الدولة يحدد «األهلي» 

بطالً للدوري حتى عام ٢٠٢٥! 

 التفاصيل ص٣٣ 
 التفاصيل ص٣٠و٣١ و٣٥ 

 أحمد الهارون 


