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البرملان العربي يزّكي الدقباسي 
رئيساً له خلفا لهدى بن عامر

الفهد في ختام »كويتي وأفتخر« : رفع مبادرات 
08شبابية لرئيس الوزراء 27 25

يلتقيها كل شهر لالستماع إلى مطالب ومقترحات الشباب

رئيس الوزراء يشّكل جلنة استشارية شبابية

فحص إشعاعي جلميع املواد الغذائية الواردة من اليابان

البلدي: متديد فترة املخيمات حتى نهاية أبريل
بداح العنزي

وافق املجلس البلدي على اقتراح متديد فترة 
املخيمات الربيعية ملدة ش����هر حتى نهاية ابريل 
املقبل. وجاءت املوافقة بناء على اقتراح لرئيس 
املجلس نزوال عند رغب����ة املواطنني وعدم متكن 
البعض من التخييم خالل فبراير الستغالل موقع 

الصبية في إقامة االحتفاالت الوطنية. 

من جهته، أعلن مس����اعد املدير العام لشؤون 
اخلدم����ات في البلدية محمد العتيبي عن إخضاع 
جميع املواد الغذائية الواردة من اليابان للفحوصات 
املخبرية اإلشعاعية. وقال العتيبي ل� »األنباء« ان 
هذا اإلجراء ال����ذي مت اتخاذه يهدف الى احملافظة 
على الصحة العامة للمواطنني واملقيمني والتأكد 
من سالمة األغذية الواردة من اليابان والتي تقدم 

للمستهلكني.

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ ناصر الوقيت

وضعت الكتل السياسية أمس اللمسات 
األخيرة على سلسلة االستجوابات املزمع 
تقدميها والتي ستكون باكورتها مساءلة نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لش���ؤون التنمية واإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد اليوم. مصدر نيابي ابلغ 
»األنب���اء« ان كتلة العمل الوطني اجتمعت 
في مجلس األمة منفردة أمس ملدة جتاوزت 
4 ساعات رتبت خاللها محاور االستجواب 
كما قررت ضم محور القضية الرياضية الى 
استجوابها. وفي اجلانب اآلخر قالت مصادر 

 مطلع���ة وقريبة من كتلة العمل الش���عبي 
ل� »األنباء« ان الكتلة استقرت على اسناد مهمة 
تقدمي استجوابها لسمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملم���د الى النائب خالد الطاحوس. 
واضافت املص���ادر ان نتائج املش���اورات 
السياسية خرجت باتفاق يقضي مبشاركة 
كتل���ة التنمية واإلصالح بأح���د نوابها مع 
»الشعبي« في استجواب رئيس احلكومة.

وأم���س اعاد النائب فيصل الدويس���ان 
التلويح باس���تجواب وزير اإلعالم الشيخ 
أحمد العبداهلل »في الظرف والوقت املناسب« 
على خلفية متادي أحد الوكالء املساعدين 
في عمله، وهو مدان من قبل تقارير ديوان 
احملاسبة، بتجاوزات سابقة، مطالبا بإحالتها 

الى النائب العام.

الفضالة: استكمال بحث توظيفهم بالقطاع احلكومي األسبوع املقبل

خالد املبارك: رعاية صحية مجانية كاملة للبدون
وتغطية جميع تكاليف تعليم أبنائهم باملدارس اخلاصة

قط���ع اجله���از املرك���زي 
ملعاجل���ة أوض���اع »البدون« 
خط���وات جدي���دة في طريق 
منحهم املزايا والتسهيالت، فقد 
أعلن الرئيس التنفيذي للجهاز 
صالح الفضالة ان بحث عمل 
»البدون« في القطاع احلكومي 
سيستكمل األسبوع املقبل مع 
رئيس ديوان اخلدمة املدنية 

عبدالعزيز الزبن.
من جهته، ق���ال أمني عام 
اجلهاز الش���يخ خالد املبارك 
ان���ه مت االتفاق مع »الصحة« 
عل���ى ان يت���م خ���الل األيام 

املقبلة تقدمي خدمات الرعاية 
الصحي���ة بالكام���ل مجان���ا 
للبدون ممن يحملون بطاقة 
سارية الصالحية من اللجنة 
التنفيذية في املستش���فيات 
واملراكز الصحية احلكومية، 
أما من ال يحمل هذه البطاقة 
فس���يتم إصدار بطاقة ضمان 
صحي له من بيت الزكاة بعد 
التنسيق مع اجلهاز. وأضاف: 
مت االتفاق م���ع »العدل« على 
االستمرار في إصدار الوكاالت 
ورفع الدعاوى دون الرجوع الى 
اجلهاز، أما فيما يتعلق بتوثيق 

عقود الزواج وشهادات الطالق 
وحص���ر الوراث���ة والوصية 
والوق���ف فس���يتم تدوي���ن 
عبارة »غير كويتي« في تلك 
الوثائق. وذكر ان اجلهاز اتفق 
مع »التربية« على أنه اعتبارا 
من بداية العام الدراسي املقبل 
2011 � 2012 ستتم تغطية جميع 
تكاليف التعليم جلميع أبناء 
الكتب  البدون مبا فيها قيمة 
الدراسية وذلك ملن يحمل بطاقة 
سارية الصالحية صادرة عن 

اللجنة التنفيذية.

أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد أنه 
طلب من مكتبه الشروع في تأسيس جلنة استشارية شبابية 
لرئيس الوزراء تنقل له أفكارهم ومقترحاتهم ومطالبهم على 
أن يلتقي بها بش����كل دوري كل شهر. جاء ذلك في كلمة ألقاها 
سموه خالل احلفل احلاش����د الذي  أقامه في قصر بيان مساء 
أمس على شرف الش����باب القائمني في امللتقى الرابع ملشروع 
»كويتي وأفتخر«. وأوضح سمو رئيس الوزراء أن اللجنة ستضم 
إضافة إلى ممثلني عن امللتقى ممثلني عن االحتادات واجلمعيات 
الطالبية والهيئات الشبابية. وقال سمو الشيخ ناصر احملمد 
في كلمته إنه يفتخر لكونه كويتيا ومواطنا في بلد هو منوذج 
للتواصل والتراحم بني أبنائه حيث ال فرق بني حاكم ومحكوم، 
مضيفا: أفتخر بأنني مواطن في بلد أميره صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد رجل الديبلوماسية والسالم الذي قدم 
خالل مسيرته الطويلة جهودا جبارة إلحالل السالم واألمن في 

ربوع العالم. )التفاصيل كاملة للحفل غدا(

الشيخ خالد املبارك

د. روال دشتي

سمو الشيخ ناصر احملمد خالل إلقائه كلمته في قصر بيان أمس )هاني الشمري(

صالح الفضالة

رياضة

اقتصاد

»اإلدارية« تلغي قرار وزير الشؤون 
وتعيد طالل الفهد  ملنصبه 

رئيساً للجنة األوملبية

املنيفي: 450 مليون دينار األرباح 
التراكمية املتوقعة ملشروع 

»الضمان الصحي« منها 3 ماليني للعام 
األول و10 ماليني في العام الثاني

»التجاري« يبرم عقد تسهيالت مع بنوك محلية وإقليمية 
لصالح »الغامن إنترناشيونال« بـ 1.2 مليار دوالر

»األنباء« حتصد اجلائزة األولى في فئة اللقاء الصحافي
 في مسابقة »بيتك« الثانية لإلبداع الصحافي

السعد لـ »األنباء«: الكويت استقبلت أول شحنة من الغاز 
الطبيعي املسال بسعة 130 ألف طن

الشيخ طالل الفهد

محمد املنيفي

الزميل هشام أبوشادي رئيس قسم االقتصاد في »األنباء« متسلما اجلائزة )محمد ماهر(
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ملخص دولي

٭ اليمـن: تهاوت أركان نظام الرئيس 
اليمني عل���ي عبداهلل صالح بش���كل 
غير مس���بوق أمس وتوال���ى انحياز 
الديبلوماسيني واملسؤولني إضافة الى 
أركان القي���ادة العس���كرية الى جانب 
احملتجني املطالبني بإس���قاط الرئيس، 
حيث أعلن أم���س أكثر من 60 ضابطا 

انضمامهم للمحتجني. 
فيما أعلن وزي���ر الدفاع اليمني اللواء 
الرك���ن محمد ناصر أحم���د ان القوات 
العس���كري��ة لن تس���مح بأي محاولة 
لالنقالب على الش���رعية الدستورية. 
وفي الكويت، أعلن السفير اليمني د.خالد 
شيخ تض��امنه م��ع شباب الثورة، نافيا 
في الوقت ذاته تقدميه اس���تقالته من 

منصبه.
٭ ليبيا: رفض  املجلس الوطني االنتقالي 
أمس التفاوض مع معمر القذافي لوضع 

نهاية للحرب مع النظام، وقال ان مقاتليه 
يخوضون حاليا حرب استنزاف فرضها 

القذافي عليهم. 
وفيما أعلن���ت وزارة الدفاع األميركية 
أنها نفذت أمس 80 طلعة جوية نافية 
وجود ق���وات خاصة على األرض، أكد 
البيت األبيض أن العمليات العسكرية 
ال تس���تهدف الزعي���م الليب���ي معمر 

القذافي.
٭ سورية:انتقلت املظاهرات من مدينة 
درعا الى مدينتي جاسم وانخل اللتني 
جتمع فيهما مئات من الشبان ورددوا 
شعارات مناوئة للفس���اد، كما رددوا 
هتافات من بينها »ما بدنا عاطف جنيب« 
السياس���ي بدرعا..  رئيس فرع األمن 
و»يا رامي يا حرامي« في إش���ارة إلى 
رجل األعمال الس���وري املعروف رامي 

مخلوف.

التفاصيل ص3 ٭

التفاصيل ص8و9 ٭

األمير كّرم أوائل اخلريجني في اجلامعة للعام 2010/2009
ويشهد تخريج الطلبة الضباط اليوم 

ولي العهد للمواطنني ووسائل اإلعالم : الفتنة إن وقعت فلن يسلم منها أحد
وقوة بحرية كويتية ضمن »درع اجلزيرة« وصلت إلى سواحل البحرين 15 0318 إلى 03و

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مكرما إحدى اخلريجات 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مترئسا اجتماع مجلس األمن الوطني أمس

49

»الوطني« أضافت »الرياضة« ملساءلة الفهد.. والدويسان يعيد فتح »اإلعالم«

الطاحوس يقدم استجواب »الشعبي« للمحمد

التفاصيل ص42 و43 و45 ٭

إلى

اختارت مجل���ة »نيوزويك« 
االميركية النائبة د.روال دشتي 
ضمن افضل 150 شخصية نسائية 
عاملية مبناس���بة مرور 100 عام 
على يوم املرأة العاملي لدورهن 
املميز في رفع شأن املرأة وضمن 
املكرمات اجنيال ميركل وهيالري 

كلينتون وكوندوليزا رايس.

وافقت اللجنة املالية في مجلس 
االمة على اقت����راح بقانون مبنح 
معاش استثنائي بقيمة 750 دينارا 
ش����هريا للضباط االمراء من رتبة 
لواء فما فوق، وبقيمة 500 دينار 
شهريا للضباط االمراء والقادة ممن 
رتبة عقيد وعميد ممن تقاعد منهم 
باجلهات العسكرية الثالث »الدفاع، 
الداخلية، احلرس الوطني«، واالدارة 
العامة لالطفاء ممن طبق عليهم قرار 
البدالت املوحد لهذه اجلهات الصادر 
بتاريخ 2004/7/1 ولم يطبق عليهم 
قرار مجلس الوزراء رقم )2008/495( 
بشأن منح معاش����ات استثنائية 
ومكاف����آت االس����تحقاق وتضمن 
االقتراح كذلك منح جميع املذكورين 
مكافأة استحقاق بواقع راتب سنتني 
ملن لديه خدمة 25 سنة، ويبلغ عدد 
العسكريني املشمولني به من االحياء 

واملتوفني 305 عسكريني.

أسامة أبوالسعود

دعا عدد من أعضاء الفتوى والتشريع واخلبراء القانونيني 
إلى اإلسراع في إنشاء مجلس الدولة، مشددين على أن عملهم 
جزء من اجلسم القضائي، وقالوا في مؤمتر صحافي إن الفتوى 
والتشريع تتصدى ألكثر من 2500 عقد سنويا وتكسب %50 
من قضايا الدولة وتصدر أكثر من 2000 فتوى وحكم إداري، 
وش���ددوا على أن املجلس األعلى للقضاء أو اإلدارة القضائية 
عموما ال ميلكون حتديد من يكون من الس���لطة القضائية من 
عدمه، وإمنا هو املش���رع وحده ودون سواه، مشيرين إلى أن 
األمر انقضى منذ إصدار الدس���تور بأن الفتوى والتحقيق في 
اجلنح نشاطان من أنشطة السلطة القضائية يقينا، وأن البدعة 

هي القول بخالف ذلك.

عبدالهادي العجمي

فيما أكدت واش���نطن ان الكويت تدع���م تنفيذ قرار األمم 
املتحدة الذي  يتيح اس���تخدام الق���وة ضد ليبيا، أبلغ مصدر 
عس���كري في وزارة الدفاع »األنباء« ان الكويت بالفعل تدعم 
القرار، وقال املصدر:  قواتنا اجلوية جاهزة للمشاركة في هذا 

احلصار متى  ما قبلت القيادة السياسية ذلك.

»الفتوى والتشريع«: »األعلى للقضاء« 
ال ميلك حتديد من يكون 

من السلطة القضائية من عدمه

»الدفاع«: قواتنا اجلوية جاهزة 
للمشاركة في قرار حصار ليبيا

التفاصيل ص2 ٭

(32) 

»نيوزويك«: د.روال دشتي 
ضمن أفضل 150 

شخصية نسائية عاملية

زيادات مجزية
 للعسكريني املتقاعدين


