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تعتزم إنهاء خدمات املصابني بأمراض معدية

أكد أنه يخدم العراق واملنطقة

املطيري: اعتراف بسجلها املشرف والفعال

»الصحة« تدرس الكشف السنوي 
على الوافدين واخلليجيني 

العتيبي: االحتجاجات العراقية  ال تؤثر 
على العمل في ميناء مبارك

166 صوتًا منحت الكويت عضوية 
مجلس حقوق اإلنسان في األمم املتحدة 

السعودية:  النصار رئيسًا لـ »املظالم« 
والقبيل رئيسًا لألركان 

وخالد بن بندر لـ »البرية«

عبدالكريم العبداهلل

تعد وزارة الصحة حاليا دراس���ة خاصة تتضمن إنهاء 
خدمات غير الكويتيني من الوافدين واخلليجيني العاملني في 
وزارات الدولة وترحيلهم خارج البالد بعد التأكد من اصابتهم 
باألمراض املعدية ورفعها الى مجل���س الوزراء العتمادها. 
وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص ل� »األنباء« 
ان هذه الدراسة جاءت بعد تقدم العديد من اخلليجيني إلجراء 
الفحوصات املخبرية من اجل العمل في اجلهات احلكومية، 
وتب���ني انهم مصابون بأمراض معدي���ة لها تأثير وخطورة 

على الصحة العامة.  
مؤكدة في الوقت نفس���ه ان »الصح���ة« تدرس تطبيق 
الفحص الس���نوي على املوظفني من الوافدين واخلليجيني 

للكشف عن أي أمراض معدية.
 وفي س����ياق آخر، تق���وم وزارة الصحة قريبا بتطعيم 
جميع األطفال الوافدين ضد شلل األطفال في مراكز الصحة 
الوقائية، وكل حس���ب سكنه، بدال من مراكز فحص العمالة 

الوافدة.

فرج ناصر

أكد مدير إدارة الدراسات االستشارية بوزارة األشغال سرور 
العتيبي ان ميناء مبارك س���يخدم العراق واملنطقة بأكملها، 
مش���ددا على ان االحتجاجات العراقية على إنشاء امليناء ال 
تؤثر على س���ير العمل كما أنها ليست من اختصاصنا إمنا 

داخلة في اختصاصات وزارة اخلارجية.
وأوضح العتيبي في تصريح خاص ل� »األنباء« ان الباب 
مفتوح لتأهيل الشركات العاملية حلفر وتعميق امليناء حتى 
تاريخ 20 يونيو املقبل وذل���ك عن طريق جلنة املناقصات 
املركزية وذلك للش���ركات العاملي���ة املختصة بأعمال احلفر 
البحري، وأضاف: سيتم بعد ذلك تأهيل عدد معني من الشركات 
لدعوتها لالشتراك في مناقصة أعمال احلفر وتعميق حوض 
امليناء والقن���اة املالحية املؤدية إليها، وقال: س���يتم طرح 
املناقصة نهاي���ة العام احلالي، الفتا الى أنه جار اآلن إجناز 

أعمال التصميم ملكونات هذه املناقصة.

انتخبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة أمس الكويت ألول 
مرة عضوا في مجلس حقوق اإلنس���ان للفترة من 2011 الى 
2014 وذلك ب� 166 صوتا الى جانب انتخاب 14 عضوا آخرين 

ميثلون مختلف املجموعات اإلقليمية.
وقال القائم باألعمال باإلناب���ة في بعثة الكويت الدائمة 
لدى األمم املتحدة املستش���ار محمد املطيري ل� »كونا« عقب 
التصويت ان فوز الكويت »اعتراف بسجلها املشرف وبدورها 

الفعال في مجال حقوق اإلنسان«.
وأضاف ان ذلك يعكس مكانة الكويت املرموقة وتفاعلها 
في مجال العمل الدولي، خاصة ان مجلس حقوق اإلنس���ان 
يع���د ثاني أهم جهاز في منظم���ة األمم املتحدة بعد مجلس 

األمن الدولي.
وأعرب املطيري عن شكر وتقدير الكويت لألعضاء الذين 
صوتوا لها ولثقته���م ودعمهم، معبرا عن أمله في التوفيق 
في تلك املهم���ة، وقال إن حصول الكويت على ذلك املنصب 
يعكس تطلعها ألن تكون دول���ة فاعلة في املنظمة الدولية 

في مختلف املجاالت.

الري����اض � واس: أصدر خادم احلرمني الش����ريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز أمس مجموعة من األوامر امللكية مت 
مبوجبها إعفاء رئيس ديوان املظالم الشيخ إبراهيم بن شايع 
احلقي����ل من منصبه وتعيني الش����يخ عبدالعزيز بن محمد 
النصار خلفا له مبرتبة وزير.  وأمر خادم احلرمني الشريفني 
بتعيني م.عبداهلل بن عبدالعزيز بن عبداهلل الضراب محافظا 
لهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات باملرتبة املمتازة، وأحال 
الفري����ق األول الركن صالح بن علي بن محمد احمليا رئيس 
هيئة األركان العامة إلى التقاعد.  وأصدر امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز أمرا بترقية الفريق الركن حسني بن عبداهلل بن 
حسني القبيل )نائب رئيس هيئة األركان العامة( إلى رتبة 
فريق أول ركن، وتعيينه رئيسا لهيئة األركان العامة، وتعيني 
الفريق الركن عبدالرحمن بن عبداهلل بن حمد املرشد )قائد 
القوات البرية( نائبا لرئيس هيئة األركان العامة، وترقية 
اللواء الركن خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود إلى رتبة 

فريق ركن، ويعني قائدا للقوات البرية.

املتألق عبدالرحمن 
عواد: انتظروا 

اجلهراوية املوسم 
املقبل.. وهدفنا 

املنافسة على 
البطوالت احمللية

في ختام مواجهات الدور ربع النهائي لكأس األمير.. الكويت 
»املنتشي« لتخطي الفحيحيل.. واجلهراء الصطياد النصر 

البحرين: نرغب في توسيع القواعد العسكرية باخلليج.. 
وال أهداف أمنية وراء ضم األردن واملغرب

العتيبي: متمسكون بإقرار كل بنود كادر املعلمني 
باملداولة الثانية 31 اجلاري وثقتنا كبيرة بالنواب 

ميناء مبارك الكبير.. قصة حلم يعيد للكويت مكانتها 
باقتصاد ناهض

وزراء صحة »التعاون« يعتمدون تسعيرة موحدة لألدوية

هدف رونالدو املجد ودخول التاريخ أمام أملريا

»الديوان« يعمل على إجنازها للموظفني الكويتيني في القطاع احلكومي والذين ليست لديهم كوادر

الشمالي لـ »األنباء«: زيادة الـ 100 دينار جاهزة

مصطفى الشمالي

عبدالرحمن عواد

كريستيانو رونالدو يسعى ملعانقة املجد بتسجيل هدف في مرمى أملريا

نواب يعّدون طلبًا لتكليف اللجنة التشريعية بسرعة إجناز اقتراحات تعديل الالئحة اخلاصة بضبط سير جلسات مجلس األمة

استعجال تشريعات »القيم«
حسين الرمضان ـ عادل العتيبي ـ رشيد الفعم

تسعى أطراف نيابية عدة حملاولة تطويق اخلالفات بني أعضاء مجلس 
األمة ومنع تكرار ما حدث في جلسة األربعاء املاضي من خالل رؤيتني 
إحداهما املس����اعي احلميدة بني األطراف جهة اخلالف وثانيتهما تفعيل 
بعض االقتراحات اخلاصة بضبط سير جلسات املجلس. مصدر نيابي 
مطلع أبلغ »األنباء« بأن عددا من النواب املهتمني مبعاجلة هذه القضية 

يعدون طلب����ا لتفعيل بعض االقتراحات اخلاصة بتعديل مواد الالئحة 
الداخلية وإنشاء جلنة القيم البرملانية واملوجودة على جدول أعمال جلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية على أن يشمل الطلب استعجال اللجنة 
بالنظر في تلك االقتراحات وإعداد تقرير بها وإحالتها للمجلس. وأشار 
املصدر إلى أن العديد من النواب يرون وجاهة وضرورة في إنشاء جلنة 
القيم البرملانية وحتديد أطر للنقاش داخل قاعة عبداهلل الس����الم مبا ال 
يسمح باملساس باملصلحة العليا للبالد أو التعرض لألديان أو األشخاص 

باإلساءة التي حتط من الكرامات. وفي موضوع آخر، قالت مصادر وزارية 
ل� »األنباء« ان احلكومة ستناقش االستجواب املقدم لنائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لش����ؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 

الشيخ أحمد الفهد خالل اجتماع مجلس الوزراء املقبل.
واضافت املصادر ان اللجنة الوزارية املكلفة بدراس����ة االستجوابات 
القائمة أو املتوقع تقدميها لع����دد من الوزراء أكدت تصورا أوليا حول 

طبيعة مواد االستجوابات وسبل مواجهتها.

التلفزيون الرسمي بث صوراً لـ»جتمعات لم تتجاوز العشرات«

»جمعة رفض التصالح«: »القصاص القصاص.. ضربوا اخواتنا بالرصاص«

سورية: أكثر من 27 قتياًل في جمعة احلرية
و»األوروبي« لفرض عقوبات جديدة على مسؤولني

مصر: دستور جديد أواًل ثم االنتخابات الرئاسية
القاهرة � وكاالت: أعلن املجلس 
األعل���ى للقوات املس���لحة الذي 
يتولى الس���لطة ف���ي مصر منذ 
تنحي الرئيس الس���ابق حسني 
مبارك، أمس األول أن االنتخابات 
التشريعية ستجرى في موعدها 
في س���بتمبر ثم يقر دس���تور 
جديد للبالد وعلى أساسه جترى 

االنتخابات الرئاسية.

اللواء  وقال عضو املجل���س 
ممدوح شاهني مساعد وزير الدفاع 
للشؤون القانونية إن االنتخابات 
التشريعية ستجرى »في موعد 
أقصاه 30 سبتمبر«.إلى ذلك، دعا 
رئيس االحتاد العام لشباب الثورة 
ومؤسس االحتاد الدولي للثوار 
العرب سامح املشد خالل خطبة 
اجلمعة التي سميت بجمعة »رفض 

التصالح« في ميدان التحرير أمس 
إلى عدم املصاحلة مع رموز النظام 
السابق، قائال »كيف نتصالح معهم 
وهم السبب في استشهاد العديد 
من شباب وأبناء الوطن«. وطالب 
املشد بضرورة احملاكمة العادلة 
والس���ريعة لكل رم���وز النظام 
الس���ابق وعلى رأسهم الرئيس 
السابق محمد حسني مبارك وأفراد 

أسرته، مؤكدا على ضرورة إسقاط 
كل احملافظني ورؤساء املجالس 
احمللية، باإلضاف���ة إلى محاكمة 
وزير العدل السابق ممدوح مرعي. 
وردد املتظاهرون شعارات »ال ال 
للمصاحلة«، »عايز حقي حسني 
سرقني«، »القصاص القصاص.. 

ضربوا اخواتنا بالرصاص«.

عدد من املسؤولني السوريني بينهم 
الرئيس بشار األسد.
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في هذه األثناء نقلت قناة العربية 
الفضائية ان االحتاد األوروبي اتفق 
على ف����رض عقوبات جديدة على 

عواص����م � وكاالت: جت����ددت 
املظاهرات في س����ورية لألسبوع 
التاس����ع عل����ى التوال����ي وخرج 
التظاهر  اآلالف اس����تجابة لنداء 
ال����ذي أصدرته مواقع النش����طاء 
على االنترنت حتت عنوان جمعة 
»أزادي« وتعن����ي احلرية باللغة 
الكردي����ة. وفيما ب����ث التلفزيون 
الس����وري صورا ل� »جتمعات لم 
تتجاوز العشرات« انفضت بسرعة 
دون اصابات بفضل تعامل األمن 
احلضاري معها في عامودا والتل 
وفقا ملا بثه التلفزيون السوري، 
أعل����ن املرصد الس����وري حلقوق 
اإلنسان ان 27 محتجا على االقل 
قتلوا امس بعدما فتحت قوات األمن 
الس����ورية النار اثناء احتجاجات 

مؤيدة للدميوقراطية.
وقال رام����ي عبدالرحمن مدير 
املرصد لرويترز »ان اغلب القتلى 
سقطوا في مدينة حمص بوسط  
النعمان  البالد وفي بلدة مع����رة 
في الشمال الغربي« التي اقتحمها 
اجليش السوري  مدعوما بالدبابات. 

في القط���اع احلكومي بعد اقرار 
املوازنة العامة للدولة.

وأوض���ح: ليس ملجلس األمة 
احلق في مناقشة ال� 100 دينار بل 
فقط يصوت على امليزانية العامة 

للدولة وقت مناقشتها.
من جانب آخر، أكد الشمالي ان 
لدى احلكومة رؤية فيما يخص 
البورصة في املرحلة املقبلة، مؤكدا 
ان احلكومة تدرس بجدية كيفية 
إنعاشها وجعلها س���وقا جاذبا 
لرؤوس األموال سواء األجنبية 

أو احمللية.
وق���ال ان محاف���ظ احلكومة 
وصناديقها متواجدة في السوق 
وتعمل بصورة مستمرة وبنظرة 
تفاؤلية تصاعدية ال مضاربية، 
البعض  مس���تغربا ان يتجاهل 
تواجد هيئة االستثمار ومؤسسة 
التأمينات وغيرهما من الصناديق 

احلكومية في سوق الكويت.
وأكد الشمالي ان هناك عوامل 
عديدة حتيط بنا وبدول اخرى 
هي س���بب تراجع أسواق املال، 
وبكل حال م���ن األحوال يعتبر 
س���وقنا من أفضل أسواق املال، 
ولنا خطة عمل في املرحلة املقبلة 
ستجعل سوقنا هو األفضل وليس 

من األفضل.

صورة على اإلنترنت لعربة إطفاء حتاول تفريق متظاهرين في بانياس باستخدام املياه          )أ.ف.پ(

ماضي الهاجري

ق���ال وزير املالي���ة مصطفى 
الشمالي ان تخفيف األعباء عن 
املواطنني وحتسني مستوياتهم 
املعيش���ية في املرحل���ة املقبلة 

سيكون أولوية لدى احلكومة.
الش���مالي في تصريح  وقال 
خاص ل� »األنباء«: سبق للحكومة 
ان أق���رت كوادر عديدة لعدد من 
اجلهات احلكومية ثم أقرت 100 
دينار ملن ليس���ت لديهم كوادر 
وظيفية، وجار التنسيق مع ديوان 
اخلدمة املدنية الجناز هذه الزيادة 
كي تص���رف للموظفني العاملني 

األنباء الرياضية
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احلرس الوطني: جاهزية وسرعة فائقة في االستجابة

التفاصيل ص 32 ٭

04

02

03

04

05 التفاصيل ص31 ٭

التفاصيل ص3 ٭


