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الكويت شيعت الشيخ راشد احلمود

بلغت 45 مليون دينار في حني تركت 
امليزانية التكميلية مفتوحة على أن 
تغطى بحسب احلاجة من التعيينات 
لوظائف األطباء والطب املس����اعد 
واملعلمني. وقالت املصادر ان هناك 
170 مليون دينار دفعات تعويضات 
من األمم املتحدة عن خسائر االحتالل 
العراقي. ه����ذا واتفق املجلس على 
تفعيل ودعم املساءلة والشفافية في 
تخصيص ومراقبة استخدام اإلنفاق 
العام وضبط معدالت منو اإلنفاق 
اجلاري وزيادة معدالت ومستويات 
اإلنفاق االستثماري بهدف حتقيق 
معدل النمو املستهدف بنسبة %5.1 
سنويا للعمل على حتقيق التنمية 
املالية واحملافظة على املال العام. هذا 
وقد أبدى مجلس الوزراء ارتياحه 
إزاء ما مت عرضه من بيانات للحالة 
انعكاس����اتها  املالية للدولة مؤكدا 
العم����ل على تنويع  االيجابية في 
مصادر الدخل وجذب االستثمارات 
األجنبية لالستثمار في الكويت وفي 
جناح سياسات الدولة الرامية الى 
االنفتاح االقتصادي وتعزيز توجهات 

التنمية في البالد.

مريم بندق

وزاري����ة  مص����ادر   كش����فت 
ل� »األنباء« أن فائض املوازنة العامة 
للدولة بلغ 6 مليارات و450 مليون 
دينار للسنة املالية 2012/2011. وقالت 
املصادر ان مجلس الوزراء استعرض 
في اجتماعه االستثنائي الذي عقده 
صباح أمس برئاس����ة سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد تقرير 
احلالة املالية للدولة املقدم من وزير 
الش����مالي ووكيل  املالية مصطفى 
ال����وزارة خليفة حم����ادة والعضو 
املنتدب للهيئة العامة لالس����تثمار 
بدر السعد، حيث تضمن التقرير ان 
بند اإليرادات العامة احملصلة ارتفع 
ليبلغ 20 مليارا و907 ماليني دينار 
منها 19 مليارا و440 مليون  إيرادات 
نفطية، وبلغ����ت إيرادات اخلدمات 
مليارا و470 مليون����ا دينار، فيما 
بلغت املصروفات 14 مليارا و460 
مليون دينار، وجاءت النسبة الكبرى 
من املصروفات في أبواب الرواتب 
واملشاريع اإلنشائية. وأعلنت املصادر 
ان امليزاني����ة املخصصة للتوظيف 

45 مليون دينار 
للتوظيف 

وامليزانية التكميلية 
مفتوحة

170 مليون دينار 
دفعات تعويضات 

من األمم املتحدة 
عن خسائر االحتالل 

العراقي 

الفني للمجلس  أكد املستشار 
البلدي م.عبد اللطيف األستاذ ان 
املباني في الكويت معرضة حلوادث 
انهي����ار جزئي او ظه����ور عيوب 
انشائية بس����بب تأثرها بالزالزل 
التي حتدث في املناطق املجاورة. 
ودعا االس����تاذ املكاتب الهندسية 
الى عمل تصميمات مناسبة ضد 
تأثير الزالزل بحيث يكون الشكل 
املعماري مناسبا انشائيا ملقاومة 

الزالزل.

عواص����م � وكاالت: في أوضح 
إش����ارة إلى نهاية نظ����ام الزعيم 
الليبي معم����ر القذافي حث وزير 
البريطاني وليام هيغ  اخلارجية 
قادة الثوار على حتقيق تقدم سريع 
في وضع خطة مفصلة ملرحلة ما 
بع����د حكومة القذاف����ي والتي قد 
تتضمن مشاركة السلطة مع بعض 
أنص����اره، فيما رفع الثوار عَلمهم 
في مدينة »يفرن« الواقعة جنوب 
غربي العاصمة طرابلس والتابعة 

لقوات القذافي.

قررت جلنة التحقيق اخلاصة مبحاكمة الوزراء حفظ البالغ املقدم 
من أحد املواطنني ضد وزير البلدية د.فاضل صفر ووزير التجارة 

والصناعة السابق أحمد الهارون بشأن قضية األغذية الفاسدة.
وخل����ص قرار احلفظ الى عدم وجود أدل����ة دامغة على تقاعس 
الوزيرين في قضية األغذية الفاس����دة كما ان املسؤولية اجلزائية 
ال تقوم قبل املبلغ ض����ده إال بناء على ثبوت ارتكاب واقعة معينة 

تشكل جرمية من اجلرائم املؤثمة قانونا.

فرح ناصر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة انها س����تبدأ اليوم اس����تقبال 
طلبات صرف البطاقات التموينية للمس����جلني في اجلهاز املركزي 
ملعاجلة اوضاع املقيمني بصورة غير قانونية وفقا للقرار الوزاري 

الصادر في هذا الشأن.
واوضحت الوزارة انه مت تشكيل فرق عمل توزعت على 13 مركزا 
تابعا للوزارة في مختلف مناطق الكويت الستقبال طلبات الراغبني 
في صرف بطاقات متوينية من املش����مولني بهذا القرار، مشيرة الى 
ان املراكز املخصصة لهذا الغرض س����تعمل على فترتني صباحية 

ومسائية حرصا على سرعة التنفيذ.
واكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة ان املستندات املطلوبة هي 
البطاقة االمنية وشهادات ميالد االطفال وشهادة ملن يهمه االمر من 
بي����ت الزكاة تفيد بعدم حصول املتقدم على مواد متوينية ووجود 

رقم مدني.

بشرى شعبان

أعلن وكيل وزارة الش����ؤون باإلنابة حم����د املعضادي ان وزير 
الشؤون د.محمد العفاسي أصدر قرارا وزاريا يقضي بحظر العمل 
في األماكن املكشوفة خالل موسم احلر الشديد من الساعة 11 بدال من 
الساعة 12 الذي كان معموال به في األعوام املاضية. وقال املعضادي، 
في تصريح صحافي: ان اتخاذ هذا القرار أتى بعدما ملس الوزير مدى 
صعوبة العمل واخلطر الذي تتعرض له العمالة من جراء ممارسة 
العمل في مثل هذه الظروف، مؤكدا ان هذا القرار ال يؤثر على سير 
العمل في املشاريع وبإمكان أصحاب املشاريع واملقاولني االستعاضة 

عن ساعة احلظر بالعمل في الصباح الباكر أو املساء.

عبدالكريم العبداهلل

خاطبت وزارة الصحة وزارة الكهرباء واملاء مطالبة اياها بعالج 
اخللل في مياه الشرب نتيجة ارتفاع نسبة »البرومات« فوق احلد 
املسموح به حسب املواصفات القياسية الكويتية املعمول بها والتي 
ح����ددت 10 اجزاء في املليون كحد اقصى لتركيز هذه املادة في مياه 
الشرب. وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص ل� »األنباء« 
ان هذه املادة تسبب امراضا خطيرة من بينها الفشل الكلوي، باالضافة 
الى امراض اخرى ممكن ان تصل للسرطان، مشيرة في نفس الوقت 
ال����ى انه في حال عدم عالجها واصالح اخللل فس����وف تؤثر تأثيرا 
شديدا على الصحة العامة في البالد. واوضحت ان الفحوصات التي 

أجرتها وزارة الصحة اكيدة وال مجال للتشكيك فيها.
واكدت املصادر ان »الصحة« ستقوم من جديد بأخذ عينات من 
اماكن اخرى مختلفة عن التي مت س����حب العينات منها ملعرفة مدى 
حجم املش����كلة لوضع اخلطط بالتعاون مع وزارة الكهرباء واملاء 

لعالجها.

األستاذ: مباني الكويت 
معرضة لالنهيار لتأثرها 

بزالزل املناطق املجاورة

الثوار يسيطرون على يفرن 
ولندن حتثهم على وضع 

خطط ما بعد القذافي

»محاكمة الوزراء« حتفظ البالغ ضد صفر 
والهارون في قضية األغذية الفاسدة

البطاقات التموينية للبدون اليوم 
و»التجارة« حتدد 4 مستندات لصرفها

حظر العمل في األماكن املكشوفة
من الساعة 11 قبل الظهر

»الصحة« لـ »الكهرباء«: عاجلوا مياه الشرب

االنتهاء من صياغة بيان »وثيقة التنحي« وإعالنها في جتمع شباب اجلمعة.. و»التشريعية« استمعت للغامن والصرعاوي ودعت الفهد الجتماع اليوم

إسرائيل تعلن التأهب على احلدود مع سورية ودمشق تدين 

البراك: استجواب جديد لرئيس احلكومة مبشاركة الطاحوس

مقتل أكثر من 120 من األمن في كمني بإدلب
اللجنة الدائمة لإلفتاء بالسعودية:

ال يجوز االختالط في التعليم والسكرتارية 
والصيدلة واالستقبال بخلوة أو بدونها

من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم 
� األحزاب 53، وحكم  وقلوبهن( 
هذه اآلية عام للنساء املسلمات الى 
يوم القيامة. ولذلك، جعل النبي 
ژ صالة املرأة في بيتها خيرا لها 
من صالتها في املسجد، حيث قال 
ژ »ال متنعوا إماء اهلل مساجد 
اهلل، وبيته���ن خير لهن«، متفق 
عليه من حديث عبداهلل بن عمر 
رضي اهلل عنهما. وعليه، فيحرم 
االختالط بني الرجال والنساء فيما 
ذكر سابقا سواء كان ذلك في خلوة 

أو من دونها .

سبق � الرياض: أصدرت اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 
الس���عودية  العربية  اململكة  في 
برئاس���ة الش���يخ عبدالعزيز آل 
الشيخ فتوى بتحرمي االختالط بني 
الرجال والنساء سواء كان ذلك في 
خلوة أو دونها. وقالت اللجنة إنه 
ال يجوز ان تعمل املرأة مع الرجال، 
كأن تكون سكرتيرة ملكتب الرجال، 
أو في االستقبال ملكان غير خاص 
بالنساء أو عاملة في خط إنتاج 
مختلط أو محاسبة في مركز أو 
محل جتاري أو صيدلية أو مطعم 
يختلط فيه العاملون من الرجال 
والنساء ملا يترتب على ذلك من 
آثار سيئة على األسرة واملجتمع. 
وأكدت اللجن���ة ان عمل املرأة أو 
تعليمها يج���ب أال يترتب عليه 
اختالطها بالرجال، بل البد أن يكون 
في مكان مستقل ال يعمل فيه إال 
النساء، ألن الشريعة جاءت لتحرمي 
الرجال والنس���اء  االختالط بني 
ومنعه والتشديد فيه، كاالختالط 
في مجاالت التعليم والعمل وكل 
ما يفضي الى االختالط، قال تعالى 
)وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن 

أحكام باإلعدام والسجن املؤبد
بحق قيادات النظام العراقي السابق

دمشق ـ هدى العبود والوكاالت: 

أعلن التلفزيون السوري أن 120 من 
رجال األمن والشرطة قتلوا فجر أمس 
»في كمني نصبته عصابات مسلحة« 
في جسر الشغور مبحافظة إدلب. في 
سياق مواز، أدانت دمشق أمس االعتداء 
»الصارخ« الذي نفذته قوات االحتالل 
ضد املتظاهرين في اجلوالن في ذكرى 
النكبة أمس األول. بينما أعلن اجليش 
اإلسرائيلي حالة التأهب أمس على طول 
خط وقف إطالق النار مع سورية في 
اجلوالن احملتل، وذلك غداة ارتفاع قتلى 
يوم النكسة إلى 23 شخصا برصاص 

االحتالل.

بغداد � يو.بي.آي: أصدرت احملكمة اجلنائية العراقية 
العليا امس أحكاما باإلعدام شنقا حتى املوت على 3 من 
مسؤولي النظام السابق وبالسجن مدى احلياة على 3 
آخرين. وشملت أحكام اإلعدام كال من عضوي قيادة 
حزب البعث املنحل عزيز صالح النومان ومزبان خضر 
هادي وكمال مصطفى زوج ابنة املقبور صدام حسني 

بعد إدانتهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.
كما أصدرت احملكمة أحكاما بالسجن مدى احلياة 
على وطبان إبراهيم احلسن القيادي السابق بحزب 
البعث واألخ غير الشقيق للمقبور صدام حسني وعلى 
محافظ محافظة ميسان في النظام السابق محمود فيزي 

الهزاع بعد إدانتهما بارتكاب جرائم مماثلة.

أمس مع النائبني احمد السعدون ومسلم 
البراك لصياغة بيان الوثيقة كما اجتمع 
ايضا النائبان م����رزوق الغامن وعادل 
البيان الذي  الصرعاوي لالطالع على 
أصدرته كتلة العم����ل الوطني وقالت 
فيه »إن وثيقة الرحيل ال محل لها من 
القانون والدستور«، مشيرة إلى أن هناك 
تناقضا في مواقف بعض النواب ممن 
أعلنوا توقيعهم عليها. واتفقت معهم 
في الرأي النائبة د.سلوى اجلسار التي 
أكدت أن بيان إسقاط رئيس احلكومة 
والفهد غير دستوري. وأمس استمعت 
اللجنة التشريعية لرأي النائبني الغامن 
والصرعاوي حول املذكرة التي قدمها 
نائ����ب رئيس ال����وزراء ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ احمد 

الفهد والتي ذكر فيها عدم دس����تورية 
الدعوة  اللجنة  اس����تجوابه. ووجهت 
اليوم بعد  للفهد حلضور اجتماعه����ا 
أن اعت����ذر عن عدم حض����ور اجتماع 
أمس بس����بب ارتباطه مبراسم العزاء 
لوفاة الش����يخ راش����د احلمود � رحمه 
اهلل. النائ����ب د.الطبطبائ����ي ثمن من 
جانبه موقف زميله النائب د.حس����ن 
جوهر حول دعوته لسحب استجواب 
رئيس احلكومة، مشيرا الى ان النواب 
املستجوبني طلبوا إلغاء بند الوفد الطبي 
»إال اننا نستشعر اخلطر اإليراني الذي 
دهم بلدنا«. وفي هذا الس����ياق أصدر 
مجلس األمة من خالل اللجنة اخلارجية 
بيانا رفض فيه االدعاءات اإليرانية حول 

اخلليج العربي.

حسين الرمضان ـ  سامح عبدالحفيظ 
عادل العتيبي ـ فليح العازمي 
هادي العجمي ـ رشيد الفعم

العالقة  فصل جديد من فص����ول 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
أضافه النائب مس����لم البراك بإعالنه 
عن اس����تجواب »جديد« يقدم لسمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
وهو ما انفردت بنشره »األنباء« السبت 
املاضي املوافق 4 اجلاري.وقال البراك 
في تصري����ح صحافي إن����ه والنائب 
خالد الطاحوس سيستجوبان رئيس 
احلكومة ممثلني عن »الشعبي« حول 
الكثير م����ن القضايا، مس����تندا بذلك 
إلى تقارير ديوان احملاس����بة وأحكام 
قضائية. وكشف البراك عن أن »وثيقة 
التنحي« التي مت االنتهاء من صياغتها 
مكونة من 4 صفحات تشرح طبيعة 
األوضاع واألزمة السياسية وستكون 
حتت نظر من يشاء من النواب للتوقيع 
عليها، مشيرا إلى أن املهلة متاحة حتى 
يوم اخلميس املقبل وبعد ذلك سيتم 
قراءتها وذكر أس����ماء من وقع عليها 
يوم اجلمعة املقب����ل من خالل القوى 
الشبابية. وأوضح البراك أن النتيجة 
النهائية للوثيقة وصلت في الرأي إلى 
مطالبة صريحة برحيل سمو رئيس 
الوزراء ونائبه الش����يخ أحمد الفهد. 
وكان النائب د.وليد الطبطبائي اجتمع 

أحمد السعدون ومسلم البراك ود.وليد الطبطبائي يصيغون بيان الوثيقة   )متني غوزال(

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك والشيخ د.محمد الصباح 
ود.فاضل صفر

فلسطينيون يشيعون قتلى يوم النكسة في مخيم خان الشيخ بدمشق  )أ.پ(

عادل الصرعاوي ومرزوق الغامن اجتمعا لالطالع على بيان »العمل الوطني« 

الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

موازنة الدولة 2012/2011
20 مليارا و907 ماليني ديناراإليرادات العامة احملصلة

19 مليارا و440 مليون ديناراإليرادات النفطية
مليار و470 مليون دينارإيرادات اخلدمات

14 مليارا و460 مليون دينار املصروفات
45 مليون دينارميزانية التوظيف
مفتوحة لسد االحتياجات من األطباء واملعلمني وغيرهمتكميلية التوظيف

170 مليون دينارتعويضات األمم املتحدة عن خسائر االحتالل
6 مليارات و450 مليون دينارالفوائض احملققة
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سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيوخ جابر العبداهلل وفيصل السعود وسمو الشيخ ناصر احملمد 
)سعود سالم( والشيخ أحمد احلمود في مقدمة مشيعي الفقيد الراحل الشيخ راشد احلمود     

التفاصيل ص3 ٭

التفاصيل ص47 ٭

»املالية« ترفض زيادة مكافأة النواب
رفضت اللجنة املالية أمس باإلجماع االقتراح الذي قدمه 
النائب د.وليد الطبطبائي حول زيادة مكافأة األعضاء الى 

5750 دينارا.
وبني رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة ان مثل هذا 

املوضوع يجب أال يصدر من األعضاء، وأضاف: كما وافقت 
اللجنة وباإلجماع أيضا على اقتراح بقانون إلنشاء جهاز 
رعاية املشروعات الصغيرة، مؤكدا ان مثل هذا املشروع 

سيكون العصب االقتصادي احلقيقي للكويت.
التفاصيل ص11 ٭

التفاصيل ص17 ٭

التفاصيل ص48 ٭ التفاصيل ص10و11 ٭

التفاصيل ص3 ٭


