
عمر راشد 

أقر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية 
أمس، التشكيل اجلديد لقيادات القطاع النفطي 
للش����ركات التابعة للمؤسسة والتي شهدت 
احتفاظ كل من سامي الرشيد مبنصب رئيس 
مجلس إدارة شركة نفط الكويت، ومها مال 
حسني مبنصب رئيس مجلس إدارة شركة 
صناعة الكيماويات البترولية ونبيل بورسلي 
مبنصب رئيس مجلس إدارة شركة ناقالت 

النفط الكويتية وحسني إسماعيل مبنصب رئيس مجلس إدارة شركة 
البترول العاملية.  كما احتفظ الش����يخ طالل اخلالد مبنصب العضو 
املنتدب لقطاع العالقات احلكومية والبرملانية والعالقات العامة واإلعالم 
والش����يخة ش����ذى الصباح مبنصب العضو املنتدب لقطاع التدريب 
والتطوي����ر الوظيفي وعلي الهاجري مبنصب العضو املنتدب لقطاع 
الشؤون املالية واإلدارية وعلي العبيد مبنصب رئيس مجلس إدارة 

شركة خدمات القطاع النفطي.
وشهد التش���كيل اجلديد عملية تدوير 
حيث انتقل فهد العدوة الى منصب رئيس 
مجلس إدارة شركة البترول الوطنية عوضا 
عن رئيس مجلس ادارة شركة »كوفبيك« 
وخلفا لفاروق الزنكي الذي يش���غل حاليا 
منصب الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول 
الكويتية، كما تولى هاشم الرفاعي منصب 
رئيس مجلس إدارة شركة نفط اخلليج خلفا 
لبدر اخلش���تي وعوضا عن رئيس مجلس 
ادارة ش���ركة التنمية النفطية، كما مت تعيني نزار العدس���اني في 
منصب رئيس مجلس إدارة شركة االستكشافات البترولية اخلارجية 
»كوفبيك« وتعيني أسعد السعد رئيسا ملجلس إدارة شركة تزويد 
الطائ���رات بالوقود »كافكو« وناصر املض���ف عضوا منتدبا لقطاع 
التس���ويق العاملي وعب���د اللطيف احلوطي عض���وا منتدبا لقطاع 

التخطيط باملؤسسة.  
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أسماء 2111 مواطنًا 
ومواطنة رشحهم الديوان 

للعمل في اجلهات 
احلكومية

»زين« تطلق 
من الكويت »القيادة 

اآلمنة« ومتتد 
إلى الشرق األوسط

»االستئناف« تصدر حكمًا لصالح 
»دار االستثمار« بدخولها حتت مظلة 

قانون االستقرار املالي
30

الطبطبائي وهايف والوعالن يحذفون بند إرسال الوفد الطبي من استجواب رئيس احلكومة

الفهد: االستجواب »في مجمله« غير دستوري

مد قياسي في البحر.. اليوم

»مؤسسة البترول« تعتمد التشكيل اجلديد للقطاع النفطي

الغبار األحمر »املستورد« يترسب فجرًا 
واحلرارة سجلت رقمًا قياسيًا  وبلغت 51 مئوية

املليفي: »الوزراء« كّلف »الديوان« وضع سلم جديد 
مناسب لرواتب الكويتيني باحلكومة

هاني الظفيري وكونا

تسببت موجة الغبار التي ضربت 
البالد عصر أم���س في توقف حركة 
املالح���ة البحرية، فيما لم تؤثر على 
حركة املالحة اجلوية هذا وكشف العالم 
الفلكي د.صالح العجيري ان الغبار 
األحمر الذي سيطر على أجواء البالد 
أمس مصدره الصحراء الفاصلة بني 
اململكة العربية الس���عودية واألردن 
والعراق، قائال: »ال شك غبار األمس كان 
مستوردا ويترسب في وقت متأخر من 
الليل. هذا وقال د.العجيري ان اليوم 
اجلمعة سيش���هد أعلى مد من نوعه 
للعام احلالي.  من جهته، قال اخلبير 
إدارة األرص���اد اجلوية باإلدارة  في 
العامة للطيران املدني عيسى رمضان 
ان البالد تتأثر حاليا مبوجة حر غير 
طبيعية إذ س���جلت احلرارة درجات 
قياسية وصلت إلى 51 درجة مئوية 
الثالثاء  العبدل���ي يومي  في منطقة 
واألربعاء املاضيني واس���تمرت حتى 

أمس اخلميس.

أسعد السعد

الشيخة شذى الصباح

هاشم الرفاعي

الشيخ طالل اخلالد

نبيل بورسلي

نزار العدساني

عبداللطيف احلوطي

مها مال حسني

علي العبيد

علي الهاجري

)محمد ماهر( الغبار األحمر  املستورد سيطر على االجواء أمس     

الشيخ أحمد الفهد سلم املجلس مبررات طلبه إحالة االستجواب إلى »التشريعية« سمو الشيخ ناصر احملمد متجوال في بيت عبداهلل

فهد العدوة

ناصر املضف

سامي الرشيد

حسني إسماعيل

عواصم � وكاالت: نشرت وسائل إعالم إسرائيلية 
امس أشرطة مصورة ملس����توطنني اقتحموا البلدة 
القدمية بالقدس وهم يهتفون »محمد مات« و»اذبح 
العرب« و»املوت لليساريني«. وتوثق األشرطة املصورة 
التي صورها نش����طاء من حرك����ة التضامن مع حي 
الشيخ جراح الفلسطيني مسيرة املستوطنني واليمني 
اإلسرائيلي في القدس أمس االول مبناسبة احتفاالت 
في ذكرى احتالل القدس الشرقية في إطار ما يسمى 
ب� »يوم القدس«. ويظهر في األشرطة املصورة مرور 
مسيرة املستوطنني التي انطلقت من القدس الشرقية 
ورفع املشاركون فيها عددا كبيرا من األعالم اإلسرائيلية 
الفلسطينيني.  وصرخوا بشعارات استفزازية ضد 
كذلك يظهر في األشرطة املصورة دخول املسيرة إلى 
البلدة القدمية عبر باب العامود وهم يهتفون »محمد 
م����ات« و»اذبح العرب« و»امل����وت للعرب« و»املوت 
لليساريني« اإلسرائيليني. وذكرت تقارير إسرائيلية 
اليوم أن الش����رطة اإلسرائيلية التي حرست قواتها 
املسيرة االستفزازية اعتقلت 24 فلسطينيا ويهوديا 
خالل املسيرة بعد اشتباكات بني فلسطينيني ونشطاء 

سالم إسرائيليني وبني مستوطنني.

عواص����م � وكاالت: مع جتدد الدعوة 
ملظاه����رات جديدة الي����وم حتت عنوان 
»جمع����ة أطفال احلري����ة« أكدت وزيرة 
اخلارجية األميركية هيالري كلينون أن 
العالم ال يتخذ موقفا موحدا بشأن سورية 
وأضافت ان ش����رعية الرئيس السوري 
بشار األسد »انتهت تقريبا«. في املقابل 
دعا وزير اخلارجية الروس����ي سيرغي 
الفروف إلى وقف محاوالت تغيير النظام 

في سورية. 
بدوره أكد وزير اخلارجية التركية 
داود أوغلو أم���س ان تركيا لن تترك 
س���ورية وحدها نافيا أن تكون بالده 
غيرت موقفها من سورية وبدأت تتركها 

في أزمتها وحدها.
وأكد أن استضافة اجتماع املعارضة 
السورية في أنطاليا ال تعني ان تركيا 
تتخلى عن اإلدارة السورية وأن اجتماعا 

آخر عقد في أنطاليا في الوقت نفسه 
لشخصيات مؤيدة للنظام.

إلى ذلك اختتمت املعارضة السورية 
مؤمترها األول للتغيير في انطاليا أمس 
وانتخبت هيئة استشارية مكونة من 31 
عضوا »مهمتها اختيار هيئة تنفيذية تقوم 
بوضع خطة عملية حلشد الدعم للداخل« 
ودعت في بيانها اخلتامي إلى اس����تقالة 
الرئيس فورا، و»إل����ى انتخاب مجلس 
انتقالي يضع دستورا ثم تتم الدعوة إلى 
انتخابات برملانية ورئاسية خالل فترة ال 
تتجاوز العام ابتداء من استقالة الرئيس 
السوري«. مبوازاة ذلك استمرت العملية 
العس����كرية في بلدات احلراك مبحافظة 
درعا والرسنت وتلبيسة التابعتني حملافظة 
حمص وأسفرت عن مقتل 9 مدنيني في 

احلراك و15 في الرسنت. 

مستوطنون يقتحمون القدس الشرقية  
ويهتفون »محمد مات« و»اذبح العرب«

كلينتون: شرعية األسد انتهت تقريبًا
وأنقرة: لن نترك سورية وحدها

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ 

عادل العتيبي ـ فليح العازمي 
هادي العجمي ـ رشيد الفعم

ش���هد مجلس األم���ة أمس 
إجراءي���ن الئحيني رمبا يقلبان 
مجري���ات األحداث السياس���ية 
خالل األيام املقبلة، متثل األول 
في ورود مذكرة خاصة من نائب 
رئيس مجل���س الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان ووزير 
التنمية الشيخ  الدولة لشؤون 
أحمد الفهد تتعلق باس���تجوابه 
املقدم من النائبني مرزوق الغامن 
وعادل الصرعاوي، والثاني تقدمي 
النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد 
هاي���ف ومبارك الوع���الن طلبا 
الفقرة اخلاصة بإرسال  حلذف 
البحرين  الطبي ململك���ة  الوفد 
من اس���تجواب س���مو رئيس 

الوزراء.
التي  الفهد في مذكرته  وأكد 
طلب إحالتها للجنة التشريعية 
ان اس���تجوابه في  البرملاني���ة 
مجمله غير دس���توري ويتعني 
رفعه م���ن جدول أعمال مجلس 
األمة احتراما ألحكام الدستور، 
مشددا على ان استجوابه يعتبر 
طعنا في الصالحيات الدستورية 
لصاحب الس���مو األمير وفقا ملا 
ورد في ن���ص املادتني 56 و57 

من الدستور.
واعتب���ر الفه���د ان املجلس 
األوملب���ي اآلس���يوي ال يتب���ع 
دس���توريا أو إداري���ا املناصب 
املسندة للوزير املستجوب وال 
يقع ضمن نطاق مسؤولياته، كما 
ان اجله���ات الرياضية ال تعتبر 
حكومية ومن بينها احتاد كرة 

القدم.
م���ن جانبهم، ب���رر النواب 
الطبطبائ���ي وهايف والوعالن 

التربية ووزير  أعلن وزي����ر 
ان  املليفي  العالي أحمد  التعليم 
مجلس الوزراء كلف ديوان اخلدمة 
املدنية دراس����ة رواتب موظفي 
الدول����ة العاملني ف����ي الوزارات 
واملؤسسات والهيئات احلكومية 
بهدف وضع سلم للرواتب يتفق 
مع م����ا يؤدي����ه كل موظف من 

اختصاصات ومهام عمله.
وأوضح املليفي عقب رعايته 
احتفال القط����اع اإلداري بوزارة 
التربية لتخريج 30 مدققا ومدققة 
في اجلودة اإلدارية ان الدراس����ة 
ستركز على عدم تفاوت الرواتب 
ومع ما يتفق مع متطلبات احلياة 
حتى تكون هناك عدالة في توزيع 
الدولة  الرواتب ملوظفي وزارات 
ومن ضمنه����م موظف����و وزارة 

التربية.

س���بب س���حبهم ألح���د بنود 
اس���تجواب رئيس الوزراء بأنه 
جاء حرصا على اللحمة الوطنية 
الكلمة وتوحيد اجلهود  وجمع 

ملواجهة اخلطر اإليراني.
وقال رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي انه أبلغ رئيس احلكومة 

بإلغاء بند من استجوابه.
وقال النائب د.فيصل املسلم 
ان قرار سحب مادة مشاركة الوفد 
الطبي جاء بن���اء على اكثر من 
رأي نيابي لتفويت الفرصة على 
من يريد وسم هذا االستجواب 
بالطائفية أو من يسعون للبحث 
ع���ن ثغ���رات لض���رب الوحدة 

الوطنية.
من جهته، قال النائب س���يد 
حس���ني القالف إن إلغاء الفقرة 
خطوة جيدة لالعتراف باخلطأ 
واآلثار السلبية لهذا االستجواب، 
معربا عن أمله في االس���تغناء 
عن االستجواب بأكمله ملصلحة 

البلد.
وفي أروقة مجلس األمة سرت 
أنب���اء عن اكتمال ع���دد النواب 
الذين سيوقعون على طلب عدم 
الوزراء في  التعاون مع رئيس 

حال متت مناقشة استجوابه في 
جلسة 14 اجلاري، كما مت تداول 
معلومات ع���ن نية نواب تقدمي 
اس���تجواب جديد لنائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح ليس 
من بينهم النائب صالح عاشور 
الذي قدم استجوابه في احلكومة 

السابقة.
الذي دعت  التجم���ع  وحول 
 الي���ه »نه���ج« الي���وم وعرفته 
ب� »جمعة ال���رد« أعلنت العديد 
من الكتل النيابية والسياس���ية 
عزمها احلضور وتأييد الشباب 

في اعتصامهم بساحة اإلرادة.
البراك  النائب مس���لم  وأكد 
»اليوم س���نرد على من ش���كك 
في وطنية املشاركني في ساحة 
الصفاة«، في ح���ني أكد النائب 
د.فيصل املس���لم مشاركة كتلة 
»التنمية واإلصالح« بعضويها 
النائب د.وليد الطبطبائي وفالح 

الصواغ.
وأعلن���ت »ح���دس« دعمها 
النائب  أكد  اعتصام »نهج« كما 
د.جمع���ان احلرب���ش حضوره 
اليوم للتجمع. من جانبها، قالت 
انها ستشارك  السلفية  احلركة 
في »جمعة الرد« اليوم، كما دعا 
نشطاء السور اخلامس اجلموع 
الش���بابية للحضور الى ساحة 
اإلرادة وهو ما ردده احتاد الطلبة 
أيضا. من جانب���ه، قال النائب 
العبدالهادي ان استجابة  ناجي 
القوى الشبابية لطلب »الداخلية« 
بنقل التجمع من ساحة الصفاة 
الى ساحة اإلرادة خطوة إيجابية 
نؤيدها ونش���كر الشباب عليها 
وعلى رجال الداخلية الس���ماح 
للمجتمعني بالتعبير عن رأيهم 
بكل حرية وعدم عرقلة الوصول 

الى الساحة.

)سعود سالم( أحمد املليفي وعائشة الروضان خالل جولة في مركز اجلودة  

الراشد: لم أنصح الفهد باالستقالة
نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ما نسب إليه 
في أحد املواقع اإللكترونية أمس عن »نصحه« نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون اإلسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد 

بتقدمي استقالته من منصبه.
وقال الراشد في تصريح صحافي أمس: »لم أنصح الفهد باالستقالة 

كما ادعى أحد املواقع أمس ولم أتطرق إطالقا إلى هذا املوضوع 
ال من قريب وال من بعيد، وما نسب إلي بهذا اخلصوص عار عن 

الصحة متاما«.

حديث عن مساءلة 
جديدة حملمد 
الصباح يعدها 

نواب ليس بينهم 
صالح عاشور

 اجلموع النيابية 
والشبابية تتداعى 
لـ »جمعة الرد« 
في ساحة اإلرادة
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