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البحر: »إيفا« حولت 
معظم استثماراتها طويلة 

املدى إلى استثمارات 
41سهلة التسييل

اخلرافي يحّذر من املندسني ..والراشد: احلكومة تؤمن باحلريات وفق ما كفله الدستور.. وتسيير اجلموع في الشوارع مخالف للقانون

7 إجراءات ملواجهة »جمعة الدستور«

األمير غادر إلى بريطانيا في إجازة خاصة يجري خاللها 
فحوصات طبية معتادة

»الداخلية«: ال إقامات عمل 
أو التحاق بعائل لـ 5 جنسيات

محمد الدشيش

علمت »األنباء« أن اإلدارة العامة للهجرة أوقفت معامالت 
لوافدين من 5 جنسيات ورفضت استكمال إجراءات اإلقامة 
لهم رغم سابق إنهائهم جميع اإلجراءات املتمثلة في الكشف 

الطبي واستخراج البصمات. وقال مصدر أمني: إن جميع 
الوافدين الذين حضروا بسمات عمل أو بسمات التحاق 
بعائل رفضت »الهجرة« استكمال إجراءات إقاماتهم في 
البالد. وأضاف املصدر ان تعليمات شفهية صدرت الى 

عموم إدارات الهجرة بهذا اخلصوص.

احملمد لن يصعد املنصة نيابة عن الوزراء 
والفهد يناقش ويتحفظ

»اإلعالم« تتجه لتفنيش عدد غير محدود 
من موظفي بند »املكافآت« !

البدر لـ »األنباء«: سننظر إلى أعداد الطلبة 
وليس إلى نسب القبول في اجلامعة

عبدالصمد: نتوقع مّد دور االنعقاد إلى يوليو

مصر: مبارك 
إلى احملكمة

توقع رئيس جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي النائب عدنان عبدالصمد 
أن ميتد دور االنعقاد الى يوليو املقبل، مؤكدا في الوقت ذاته ان اللجنة تسير 
بخطى جيدة في مناقشة امليزانيات. وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيني 
ف���ي مجلس األمة »ال أتوقع ان ينتهي دور االنعقاد في يونيو املقبل ولكن 
أتوقع انتهاءه في يوليو، وأجنزنا 4 تقارير للميزانيات، وستدرج على جدول 
أعمال جلس���ة األول من يونيو املقبل، باإلضافة الى ميزانية الهيئة العامة 
لذوي اإلعاقة، وبقية امليزانيات مت نقاش���ها ولكن عليها بعض التعديالت، 

مشيرا الى وجود 8 جهات لم تناقش ميزانياتها بعد.

� وكاالت: قبل  القاهرة 
التظاهرات  يوم����ني م����ن 
اليها  التي دعت  املليونية 
التي  الش����بابية  احلركات 
أطلقت »ث����ورة 25 يناير« 
احتجاج����ا عل����ى التباطؤ 
ف����ي محاكمة رموز النظام 
السابق، أحال النائب العام 
املصري عبداملجيد محمود 
الس����ابق حسني  الرئيس 
مبارك وجنليه، عالء وجمال، 
ورجل األعمال حسني سالم 
الى محكمة اجلنايات بتهمة 
قتل متظاهرين والتحريض 
على قتلهم والفساد املالي 
كم����ا أح����ال ال����ى القضاء 
العسكري بالغات عن »شبهة 
عموالت« في صفقات سالح 
رمبا حصل عليها مبارك.  
الرسمي  وصرح املتحدث 
باس����م النيابة العامة، في 
بيان نش����ر على صفحتها 
الرسمية على فيس بوك، 
الرئيس  بانه متت »إحالة 
الس����ابق وجنليه ورجل 
األعمال حس����ني سالم الى 

احملاكمة اجلنائية«.
 التفاصيل ص58 ٭

مريم بندق

أكدت مصادر نيابية ل� »األنباء« انه من اآلن 
فصاعدا فإن احلكومة لن تقبل بصعود سمو 
رئيس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد منصة 
االستجواب نيابة عن الوزراء، وقالت املصادر 
ان هناك تفاهما وتنسيقا كاملني بني احلكومة 
واالغلبية النيابية على قيادة املجلس حفاظا 
على مستقبل الكويت ومصالح املواطنني. وحول 
استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد املقرر مناقشته 31 اجلاري اجابت املصادر: 

الى جانب انه غير دستوري فإنه يقوض الوحدة 
الوطنية بشكل مباشر واحلكومة متلك شطبه 
نهائيا من جدول االعمال بعد التصويت ونحن 
نتوجه الى ذلك. وبشأن نائب رئيس الوزراء 
ووزير التنمية ووزير االس���كان الشيخ احمد 
الفهد اكدت: س���يصعد املنصة بحسب رغبته 

في اظهار احلقائق كاملة. 
وردا على محوري الرياضة واملجلس االوملبي 
اآلس���يوي قالت املصادر: من حق���ه التحفظ 
عليهما وس���تؤيده االغلبية ف���ي الطلب الذي 

سيطرحه.

مفرح الشمري

علمت »األنباء« من مص���ادر مطلعة أن 
وزارة اإلع���الم بصدد االس���تغناء عن عدد 
غير محدود من املوظفني املعينني على بند 
املكافآت »دوام أول«. وأوضحت املصادر ان 
قطاع الشؤون اإلدارية واملالية قام بتوزيع 
تعميم عل���ى جميع القطاعات واإلدارات في 

الوزارة يطلب فيه موافاتهم بأسماء املوظفني 
املعينني على بند املكافآت »دوام أول« وبيان 
مسمياتهم الوظيفية وأماكن عملهم، وأشارت 
املصادر الى ان األسماء التي سترفع سيتحدد 
من خاللها مدى حاجة اإلدارات ملوظفي بند 
املكافآت »دوام أول« وحصر أعدادهم وحصر 

أعداد من ميكن االستغناء عنهم.

 آالء خليفة

الكويت د.عبداللطيف  أوضح مدير جام��عة 
البدر أن نس����ب القبول باجلامعة تعتبر عملية 
أكادميية بحتة، مؤكدا أن األهم هو أعداد الطلبة 
الذين س���يلتحقون بجامعة الكويت وليس 

النسبة.
وذكر د.البدر في تصريح خاص ل� »األنباء« 
أنه إذا كانت نسبة القبول على سبيل املثال 
70% وتق���دم 20 ألف طال���ب حاصلني على 
النسبة املطلوبة فبالتأكيد لن يكون باستطاعة 
اجلامعة استقب���ال تلك األعداد الكبيرة من 

املتقدمني. وأضاف: وبالتالي لن نتطرق إلى 
النسب وإمنا س���نتطرق لألعداد، وسننظر 
الك��ويت  للقدرة االس���تي�����عابية جلامعة 
وسنأخذ أفضل املتقدمني، فالنسب متغيرة 

وفقا للعدد. 
ولفت إلى أن مجلس اجلامعة سيناقش في 
اجتماعه املقبل أعداد الطلبة الذين سيلتحقون 
باجلامعة ولكن لن يناقش نسب القبول، مشيرا 
إلى أن أعداد الطلبة تزداد سنويا ويتم قبول 
أعداد في كل عام تفوق األعوام املاضية، وبالرغم 
من ذلك من املستحيل خفض النسب إلى نسبة 

متدنية.

حسين الرمضان ـ موسى أبو طفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ 

أمير زكي ـ عادل العتيبي ـ فليح العازمي 
هادي العجمي ـ رشيد الفعم

السياس���ي  احل���راك  حال���ة 
التي يعيش���ها الش���ارع من خالل 
التنسيق الشبابي الحياء ما أطلق 
علي���ه »جمعة الدس���تور« املقررة 
بعد غ���د امتدت للجان���ب النيابي. 
 وقال���ت مص���ادر نيابي���ة مطلعة 
ل� »األنباء« إن اجتماع »نهج« املعارض 
استقر على ساحة الصفاة الحتضان 

فعاليات »جمعة الدستور«.
 مصادر مطلعة ابلغت »األنباء« 
ان االتصاالت التي يجريها املعنيون 
امنت مش���اركة العدي���د من الكتل 
والفعاليات السياسية، وأكد بعض 

النواب على احلضور واملشاركة.
 وفي اجلانب املقابل اكدت مصادر 
حكومية ل� »األنباء« جاهزية جميع 
املؤسس���ات االمني���ة للتعامل مع 
التي  القانونية  احلدث وفقا لألطر 
حتفظ حق املواطن���ني في التعبير 
الس���لمي عن آرائهم ومبا ال يخالف 

القانون موضحة أن هناك 7 إجراءات 
احترازية أعدت للتعامل مع قضية 
التجمهر. وشددت املصادر على ان 
احلزم سيكون هو السبيل الوحيد 
للتعامل مع من يقوم بالتعدي على 
رجال االمن او جتاوز القانون. وفي 
هذا االطار حذر رئيس مجلس االمة 
جاسم اخلرافي من »املندسني« الذين 
قد يش���علون الفتنة بني املواطنني 

اثناء التجمعات.
 وح���ث اخلراف���ي اجلميع على 
ضرورة االلتزام بالقانون والنظام 
واحترام تعليمات وزارة الداخلية. 
الى ذلك اكد وزير الدولة لش���ؤون 
مجلس ال���وزراء علي الراش���د ان 
احلكوم���ة تؤمن باحلريات وفق ما 
كفله الدس���تور محذرا من تسيير 
اجلموع في الشوارع حتى ال تتعرقل 
حركة املرور مما يعد مخالفة للقانون. 
واكد النائب مس���لم البراك رفضه 
ملمارسات وزارتي الداخلية واالعالم 
الشباب. من جانبه، قال  بتخويف 
النائب فالح الصواغ انه سيشارك 
في اعتص���ام اجلمعة مطالبا بعدم 

تقييد احلريات.

إجراءات مواجهة التجمعات
فرض حجز كلي على عموم قوة وزارة الداخلية بدءا من الغد.  ٭

تواجد القوات الخاصة »إدارة الشغب« وتمركزها في مبنى وزارة الداخلية.  ٭
إقامة غرفة عمليات لمتابعة الحدث بإشراف وكيل »الداخلية« الفريق غازي العمر   ٭

مع تواجد للقيادات األمنية التخاذ ما يلزم من إجراءات في حال حدوث تصعيد.
تأمين المتظاهرين بنشر قوات حول وفوق بعض المباني بطريقة متفق عليها   ٭

دوليا لدى المؤسسات األمنية.
التنسيق مع الحرس الوطني وحجز قواته في ثكناتهم.  ٭

منع تحرك المتظاهرين الى اي موقع آخر غير المكان المخصص للتجمع حماية   ٭
لهم وضمانا النسياب حركة المرور.

التعامل بحزم مع أي تعديات سواء كانت لفظية أو اعتداء على رجال األمن   ٭
وتسجيل قضايا بهذا الخصوص.

السفير العبادي : اململكة 
األردنية الهاشمية

في عيدها  الـ 65.. درة 
32تتألق بالعقد الهاشمي

التفاصيل ص24 ٭

حسني مبارك

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى مغادرته أمس وفي وداعه سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وكبار الشيوخ
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التفاصيل ص8 و9 ٭

»اململكة القابضة«: مفاوضات 
االستحواذ على حصة »زين« 

في »زين ـ السعودية« 
46مازالت جارية


