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 شهية االستجوابات.. مفتوحة
 اللعب بين الكتل السياسية أصبح على المكشوف

 مصادر وزارية: «الخدمة المدنية» سيحسم المطالب المالية قريبًا
  ونقابات «الحكومي» ترد: سنعتصم ٣٠ الجاري أمام «الديوان» 

 المحمد استقبل أسرة الميموني: القانون سيطبق على الجميع والعدالة ستأخذ مجراها
 

 «درع الجزيرة» تصل البحرين لمواجهة أي تهديد يطول أمنها

 مريم بندق - أسامة أبوالسعود
  أكدت مصادر وزارية رفيعة لـ «األنباء» ان استعدادات 
عقـــد مجلس اخلدمة املدنية جلســـاته تتم اآلن على قدم 
وساق وستعقد قريبا. وكشفت املصادر عن ان نائب رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد احلمود لديه اهتمام 
كبيـــر للبت في جميع الطلبـــات املعروضة على املجلس 
سواء باعتمادها أو رفضها وسيتم اعطاء احلقوق املالية 
والوظيفية ألصحابها دون خلل أو تفريط. الى ذلك، كشفت 
مصادر مســـؤولة في إدارة الفتوى والتشريع عن استياء 

العاملني الشديد من قيمة العالوة اخلاصة التي أقرها مجلس 
الوزراء لهم في جلسته أول من امس. واشارت الى ان من 
هذه اخلطوات مخاطبة مجلس الوزراء برفض العالوة «ما 
نبي هذه العالوة اخلاصة ومن حقنا ـ بالقانون ـ العالوة 
القضائية كاملة والقضية مسألة مبدأ». في املقابل، اعلن 
رئيس احتاد نقابات العاملني بالقطاع احلكومي بدر العازمي 
تنفيذ اعتصام شـــامل ٣٠ اجلـــاري ١١ صباحا أمام ديوان 
اخلدمة املدنية اليصال صوت الطبقة العاملة في الكويت 

والبالغ عددهم ما يزيد على ١٧٠ ألف موظف. 

 عبدالهادي العجمي وعواصم ووكاالت
  أكد مجلس الوزراء السعودي أمس 
انه جتاوب مع «طلب البحرين الدعم» 
في مواجهة تهديد أمنها، فيما  عرض 
التلفزيـــون البحريني صورا لقوات 
درع اجلزيرة لدى وصولها البحرين 
أمس، حيث أكد مصدر رسمي سعودي 
ان «نحو ألف جندي سعودي دخلوا 
البحرين أمس كجزء من قوة مجلس 

التي ســـتحرس  التعاون اخلليجي 
املنشآت احلكومية». 

  هذا، وقد نفى مصدر عســـكري 
كويتي رفيع املســـتوى لـ «األنباء» 
وجود قـــوات كويتيـــة ضمن درع 
اجلزيرة وقال: «لم تتوجه أي قوات 
كويتيـــة عســـكرية للبحرين». في 
غضون ذلك، نفى سفيرنا لدى البحرين 
الشيخ عزام املبارك تعرض سفارتنا 

ألي أذى، وشدد على «أن السفارة تعمل 
على تسهيل وتسريع خروج رعايانا». 
من جهة أخرى، قال رئيسا جامعتي 
«اخلليجية» و«دملون» البحرينيتني ان 
الدراسة في البحرين مستمرة ولكن في 
حال عدم استطاعة الطلبة الكويتيني 
االلتزام واحلضور ستتم معاملتهم 
معاملة خاصة واســـتثنائية بإعادة 

املواد واالمتحانات.

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

  يبـــدو أن  اللعب قد أصبح «عاملكشـــوف» بني الكتل 
السياسية خصوصا جلهة تفعيل املساءلة واالستجوابات 

ألعضاء احلكومة بشهية مفتوحة.  
  فقد تالحقت التطورات السياسية أمس بدءا بإعالن النائب 
أحمد السعدون عزمه تقدمي استجواب لسمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد على خلفية عدة قضايا مت اإلفصاح عنها. 
وفور إعالن السعدون عن استجوابه استنكر النائب عادل 
الصرعاوي على لسان كتلة العمل الوطني ذلك، مشيرا إلى 
ان هذا اإلجراء يثير عالمات استفهام كونه يقطع الطريق 
على استجواب الكتلة، الذي كانت عازمة على تقدميه لنائب 
رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد. وقال الصرعاوي انه 
أطلع السعدون على تفاصيل ذلك االستجواب قبل أيام قليلة 
من خالل تنســـيق بني «العمل الوطني» و«الشعبي»، هذا 
احلديث أعاد النائب السعدون للتصريح من جديد، نافيا 
وجود تنســـيق بني الكتلتني على استجواب الفهد «وإمنا 
أخطرت من قبل الصرعاوي يوم األحد الذي كان عندي دون 
اتفاق مسبق بجاهزية استجوابهم بنسبة ٨٠٪». وأضاف 
السعدون: سنؤجل استجوابنا لرئيس الوزراء حتى األحد 

املقبل وإذا قدموا استجوابهم فسنؤيدهم.  وفي اجتاه آخر 
أعلن النائب د.يوسف الزلزلة انه يتجه الستجواب وزير 
الصحة د.هالل الساير وان استجوابه سيكون جاهزا خالل 
أسبوعني بسبب جتاوزات عدة أبرزها الفساد املالي واإلداري 
واألخطاء الطبية. وفي هذا السياق أكد وزير الصحة د.هالل 
الســـاير ان االستجواب حق دستوري للنائب وأداة كفلها 
الدســـتور، كما رحب باالستجواب املزمع تقدميه من قبل 
بعض أعضاء مجلس األمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى انه 
ال يعلم عن االستجواب الذي سيقدم له وإمنا يقوم بعمله. 
وقال الساير في تصريح صحافي له عقب اجتماعه ومدير 
مستشفى األمراض الصدرية د.نادر العوضي ونائبته د.رمي 
العسعوسي وعدد من املسؤولني في املستشفى باإلضافة 
إلى أعضاء الوفد الكندي: ان االجتماع شـــهد دراسة آخر 
التطورات واالجنازات التي متت في املستشفى. من جهة 
أخرى، استقبل سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
عددا من أفراد أسرة الشهيد محمد غزاي امليموني حيث شدد 
سموه على ان القانون سيطبق على اجلميع وان العدالة 
ستأخذ مجراها، واننا نثق في عدالة قضائنا. وقال ان هذه 
توجيهات صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الذي 
يشدد دائما على ضرورة تطبيق القانون. وزاد: نحن في 

الكويت أسرة واحدة وال نقبل الظلم 

 مصدر عسكري رفيع لـ «األنباء»: لم تتوجه أي قوات كويتية عسكرية للبحرين
 مجموعة من العربات املدرعة التي دخلت البحرين كجزء من قوات درع اجلزيرة 

 عمومية «بيتك» تنتخب مجلس إدارة جديدًا
  وإشادة بإنجازات المخيزيم خالل مسيرته بالبنك  

 حقوق المساهمين ارتفعت ٦ أضعاف خالل ١٠ سنوات لتصل إلى ١٫٢٩ مليار دينار

 أحمد مغربي
  بعد مسيرة حافلة باإلجنازات املصرفية منذ ترؤسه مجلس إدارة 
بيـــت التمويل الكويتي وحتديدا في العام ١٩٩٣، ترأس رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لــــ «بيتك» بدر املخيزمي اجلمعية العمومية 
األخيرة له أمس والتي شهدت انتخاب مجلس إدارة جديد. وقد شهدت 
اجلمعية مظاهرة حب ووفاء من املساهمني الذين أشادوا بدور املخيزمي، 
حيث حقق البنك قفزات كبيرة في عهده على املستويني احمللي والعاملي، 
وارتفعت حقوق مســـاهمي البنك ٦ أضعاف خالل ١٠ سنوات من ٢٣٩ 
مليون دينار لتصل الى ١٫٢٩ مليار مبعدل منو سنوي بلغ ١٨٫٣٪، كما 

قفزت أرباح البنك من ١٥ إلى ٨٠٪. 

 بدر املخيزمي مترئسا أمس اجلمعية العمومية لـ «بيتك» التي انتخبت مجلس إدارة جديداً 
 (هاني الشمري) ووجهت له الشكر على ما حققه من إجنازات خالل رئاسته للبنك   

 التفاصيل ص٣و١٠و١١ 

 التفاصيل ص٨ 

 التفاصيل ص٤٤ 

 التفاصيل ص ٤١ ـ ٤٣ 

 بحـث إعـادة من بـاع بيته
   إلى «الرعاية السكنية» ص٣

 الفضالـة: شـهادات ميـالد ووفـاة ورخـص قيادة 
وبطاقات تموينية ومسـاعدات للبدون قريباً  ص ١١ 


