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وافقت على القانون كما اقترحه النواب وأضافت تعديالً بشمول مدرسي »األوقاف« ضمن الكادر 

»املشتركة« تقّر كادر املعلمني وزيادة »الطلبة«

األمير استقبل رئيس احلرس الوطني 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله سمو الشيخ سالم العلي

مفرح الشمري ـ فرج ناصر

في أول يوم عمل بعد عودته 
م���ن رحلة العالج وجه وزير 
اإلعالم ووزير املواصالت سامي 
النصف خالل اجتماعه مع وكالء 
اإلعالم ظهر أمس بصرف جميع 
الرواتب واملكافآت للموظفني 
العاملني بال���وزارة حتت بند 
املكافآت ملدة 3 شهور، طالبا 
من املجلس إصدار الئحة خالل 
شهر ونصف الشهر لتنظيم 
آلية صرف املكافآت لرفعها إلى 
مجلس الوزراء واخذ املوافقة 
عليها، كما وجه النصف وكيل 
قطاع التلفزيون بتزويده بخطة 
الرمضانية  الكويت  تلفزيون 
ف���ي اقرب فرص���ة، من جهة 
أخرى ره���ن النصف تثبيت 
الوكالء املس���اعدين  عدد من 
ب�»املواصالت« في مناصبهم 
والذين مت تعيينهم فيها باإلنابة 
بادائهم خالل فت���رة عملهم، 
الوكالء  مؤكدا ان على هؤالء 

بيان عاكوم

رفض سفيرنا في العراق 
املتقاعد علي املؤمن  الفريق 
ما ذك���ره أحد الن���واب عن 
الكتلة العراقية البيضاء من 
أن بعض مس���ؤولي الكويت 
من خالل السفارة في بغداد 
بدأوا بعقد اجتماعات مغلقة 
مع شيوخ عش���ائر املناطق 
اجلنوبية بهدف استمالتهم 
لضم���ان تأييدهم ملش���روع 
الكبير وقال:  ميناء مب���ارك 
»أرفضه قلبا وقالبا وليس لنا 
لقاءات مع أحد سوى اللقاءات 

الرسمية«.
 وتابع املؤمن: نحن نفتخر 
ونعت���ز بعش���ائر اجلنوب 
والوس���ط والش���مال وكلنا 
لنا أصول قبلية وعشائرية 
نفتخر بها ولكن ما ذكر عن 

لقائي بهم غير صحيح.

كلينتون: أيام القذافي في احلكم معدودة ورحيله بات حتميًاطلب إعداد آلية للمكافآت العتمادها من مجلس الوزراء

شرحنا للعراقيني باألرقام واحلقائق موقفنا من بناء امليناء

النصف يوجه بصرف رواتب ومكافآت »اإلعالم«
ويرهن تثبيت وكالء »املواصالت« بأدائهم

ماليني الدوالرات تنهال على الثوار الليبيني 
والكويت تشارك بـ 50 مليون دينار

املؤمن حول ما تردد عن استمالة عشائر العراق 
لتأييد ميناء مبارك: أرفض هذا الكالم جملة وتفصياًل

وبخصوص موضوع ميناء 
مبارك الكبير واإلصرار العراقي 
على إثارة هذا املوضوع قال 
املؤمن »أنا رجل متفائل وسبق 
ان شرحت للعراقيني موقفنا 

باحلقائق واألرقام«.
وذكر املؤمن انه يرتب حاليا 
مع وزارة األوقاف إليصال نحو 
1000 كرسي للمعاقني و1000 
مصحف للمكفوفني بالتعاون 
مع جلنة املكفوفني العراقية، 
مؤكدا ان العمل اإلنساني هو 

العمل الذي يفضله.
وبخصوص ما ذكر على 
لسانه عن مساهمة الكويت في 
بناء ميناء الفاو كّذب املؤمن 
هذا الكالم قائال: »غير صحيح 
وأنا ما ذكرته ان املوانئ في 
اخلليج دائم���ا بينها تعاون 
وممكن ان ينطبق ذلك على 
الف���او وميناء مبارك  ميناء 

الكبير«.

سامي النصف

الفريق م.علي املؤمن

املؤشر في املنطقة البرتقالية 
ويقترب من احلمراء

الشيخ د. محمد الصباح ونظيرته األميركية هيالري كلينتون على هامش اجتماع مجموعة االتصال حول ليبيا في أبوظبي أمس

آراء

بداح العنزي

قال مدير ع���ام البلدية م.أحمد 
البلدية تسلمت ممثلة  الصبيح ان 
بإدارة اإلنشاءات موقع ساحة الصفاة 
من إدارة أمالك الدولة بوزارة املالية 
وذلك لتنفيذ أعمال تطويرها وجتميلها 
ضمن عقد تطوير وجتميل األسواق 
والساحات. وأوضح م.الصبيح ان 
الصفاة هي املنطقة احملصورة بشارع 
علي السالم وشارع فهد السالم وشارع 
أحمد اجلابر وشارع عبداهلل السالم 
وشارع اجلزائر في العاصمة. وقال 
ان مشروع التطوير مت توقيعه في 
نهاية يناير املاضي بقيمة ثالثة ماليني 

و17 ألف دينار ملدة سنتني.
التفاصيل ص13 ٭

عواصم � وكاالت: فيما 
تواصل ق���وات »الناتو« 
العقيد  قص���ف كتائ���ب 
معمر القذافي في طرابلس 
وخارجه���ا، وبينما اكدت 
وزيرة اخلارجية االميركية 
هيالري كلينتون »ان ايام 
القذافي في احلكم اصبحت 
مع���دودة ورحيل���ه بات 
حتميا«، عقدت مجموعة 
االتص���ال ح���ول ليبي���ا 
ام���س اجتماعه���ا الثالث 
ف���ي أبوظب���ي برئاس���ة 
وزير اخلارجية االماراتي 
 الش���يخ عبداهلل بن زايد 
آل نهيان، ومبش���اركة 40 
دولة ومنظم���ة من بينها 
الكوي���ت ممثل���ة بنائب 
الوزراء  رئيس مجل���س 
ووزير اخلارجية الشيخ 
د. محمد الصباح. وخالل 
املؤمتر أعلن الشيخ د.محمد 
الصباح ان الكويت ستحول 
مبلغ ال� 50 مليون دينار 
التي أمر بها صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد 
للشعب الليبي الى صندوق 
الوطني  دع���م املجل���س 
الليبي بعد ان  االنتقالي، 
مت االنتهاء من وضع اآللية 
املالية املؤقتة للصندوق. 
بدورها اعلنت إيطاليا عن 
تقدمي 300 إلى 400 مليون 
يورو للمجلس االنتقالي كما 
أعلنت تركيا انها ستنشئ 
صندوقا ب� 100 مليون دوالر 

ملساعدة الثوار.

مريم بندق ـ حسين الرمضان 
سامح عبدالحفيظ ـ آالء خليفة 

 عادل العتيبي  - فليح العازمي

وافق���ت اللجن���ة البرملاني���ة 
املش���تركة )مكونة من التعليمية 
واملالية( باإلجماع أمس على التقرير 
الثاني اخلاص باملداولة الثانية لكادر 
املعلمني، كما أقرت باألغلبية زيادة 
مكافأة الطلبة الى 200 دينار. وقال 
رئيس اللجن���ة التعليمية النائب 
د.جمعان احلربش ان فكرة وزير 
التربية أحمد املليفي بجعل الزيادة 
على ش���كل نظام »بونص« جيدة 
ومقبولة إال انه أكد عدم قابليتها 

للتطبيق بسبب مواجهتها عقبات 
عدة. وأضاف ان اللجنة املشتركة 
ارتأت املوافق���ة على القانون كما 
مت تقدميه، مش���يرا الى انه متت 
التعديل اخلاص مبدرسي  اضافة 
األوقاف ليش���ملهم ه���ذا الكادر، 
مطالبا الن���واب جميعا بضرورة 
احلضور والتواجد في اجللس���ة 
املقبلة ألجل التصويت على كادر 

املعلمني ومكافأة الطلبة.
وأعلن احلربش ان كتلة التنمية 
واالصالح لن تصوت على امليزانية 
العامة للدولة قبل ان يتم التصويت 
على كادر املعلمني وزيادة مكافأة 

الطلبة.

دارين العلي

بلغت األحمال الكهربائية أمس 
أعلى معدالتها بوصولها الى 11070 
ميغاواط مالمسة املنطقة البرتقالية 
من املؤشر بعد ارتفاع في درجات 
احلرارة جتاوز امس ال� 52 درجة 
مئوي����ة. وأعلن الوكيل املس����اعد 
لقطاع التدريب والتخطيط بوزارة 
الكهرباء واملاء د.مشعان العتيبي 
عن تس����جيل البالد أم����س الرقم 
القياس����ي في األحمال الكهربائية 

بتجاوز حد ال� 11070 ميغاواط.
العتيبي في تصريح  وأضاف 
صحافي ان الطاقة اجلاهزة للتشغيل 
بلغت أمس 11600 ميغاواط في حني 
ان الطاقة اإلجمالية للشبكة تبلغ 

اكثر من 12000 ميغاواط.
وطمأن العتيبي املواطنني عن 
حالة احملطات بأنها في حالة جيدة 
قائال: سنتجاوز هذا الصيف بكل 
أريحية، السيما مع الطاقة املتوافرة، 
مبينا ان الطاقة املتوافرة في شبكات 

الوزارة تدعو لالطمئنان.

ساحة الصفاة 
قيد التطوير

األحمال الكهربائية تبلغ  
11070 ميغاواط

وتقترب من »اخلطر«

استقالة الفهد.. ونواب املعارضة يتداعون إلى »جمعة الوثيقة« اليوم 
والقالف: احلكومة فقدت أفضل وزرائها واحملمد رجل املرحلة

املسلم: نرفض قرار حتديد أعداد الطلبة

ميناء مبارك ومعتقلونا في غوانتانامو في صلب احملادثات

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 
هادي العجمي ـ رشيد الفعم

قالت مصادر حكومية ان نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 

اإلسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد تقدم 
رسميا باستقالته أمس.

من جانبه، قال النائب سيد حسني القالف: 
آملني خبر استقالة الفهد وبذلك تكون 

احلكومة فقدت أفضل وزرائها وستبقى في 
قلوبنا يا بوفهد.

وأضاف: من يحاول دق اسفني بني أبناء 
األسرة نقول له »استريح« 

ويبقى سمو الشيخ ناصر احملمد رجل 
املرحلة.

وحول ما سمي بـ »جمعة الوثيقة«
 أنهى نواب املعارضة مشاوراتهم 

لالعتصام املرتقب مساء اليوم في ساحة 

اإلرادة رغم وجود خالف بني بعض القوى 
حول مكان تنفيذ االعتصام حيث يصر 

البعض على جعله في ساحة الصفاة.
مصادر مطلعة أبلغت »األنباء« بأن القوى 

 الشبابية قررت أمس إسناد مهمة 
إلقاء الكلمات خالل االعتصام 

إلى النائبني أحمد السعدون ود.فيصل 
املسلم من اجلانب النيابي

على ان يتحدث 3 فقط ممثلني عن القوى 
الشبابية والطالبية.

وقال النائب مسلم البراك في تصريح 
صحافي: ندعو أبناء الشعب الكويتي 

حلضور دعوة القوى الشبابية 
في جمعة الوثيقة بساحة اإلرادة والتي 

سيعلن فيها نص الوثيقة واملوقعون عليها 
ليتضح احلق من الباطل.

في قرار مفاجئ ومثير للجدل، حدد مجلس جامعة الكويت في اجتماعه 
 أول من أم����س أعداد الطلب����ة املقبولني في اجلامعة للعام الدراس����ي املقبل

2011 � 2012 ب� 6850 طالبا وطالبة فقط موزعني على مختلف الكليات.
 وق����ال األمني الع����ام للجامعة د.أنور اليتام����ى ان املجلس قرر ان يكون 
معي����ار القبول هو عدد الطلبة وليس النس����بة، كما أعل����ن ان املجلس قرر 
التجدي����د لعدد من العمداء وهم عميد كلية العلوم االجتماعية والدراس����ات 
العليا وطب األس����نان وشؤون الطلبة والقبول والتسجيل، وناقش املجلس 
مشروع ميزانية اجلامعة للس����نة املالية 2011 � 2012. وأقر النائب د.فيصل 
املسلم برفض »التنمية واالصالح« التام لقرار حتديد اعداد الطلبة في جامعة 
الكويت، محمال  احلكومة واجلامعة مسؤولية سلبية هذا القرار الذي سيكون 

للكتلة موقف إزاءه ما لم يتم إلغاؤه.

ناقش الشيخ د.محمد الصباح خالل اللقاء 
مع كلينتون آخر مستجدات العالقة 

مع العراق وسالمة اإلجراءات الكويتية بشأن 
مشروع بناء ميناء مبارك في جزيرة بوبيان 

الكويتية إضافة الى موضوع الكويتيني 
املعتقلني في غوانتانامو والسعي في إطار 

حتقيق العدالة واإلنصاف الى طي ملف هذه 
القضية.

قيلولة استراحة
بقلم: يوسف عبدالرحمن بقلم: صالح الشايجي ٭  ٭

عشاق
 آخر زمن

مدرس الندامة .. 
ومعلم النادمني
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توقعت مؤسسة بحثية إسالمية زيادة عدد املسلمني في العالم 
بنسبة 25% خالل ال� 20 عاما املقبلة مرتفعا بذلك من 1.6 مليار مسلم 
عام 2010 الى 2.2 مليار مسلم بحلول 2030. وذكرت مؤسسة »طابة« 
في تقريرها الذي أعلنته مساء األربعاء في اإلمارات، »إذا ما استمرت 
االجتاهات احلالية، فسينتشر املسلمون في 79 بلدا عام 2030 بدال 
من 72 بلدا حاليا«. وذكرت املؤسسة التي أسسها ويديرها الداعية 
حبيب اجلفري، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها العاصمة اإلماراتية 
أبوظبي، ان 60% من املسلمني س����يواصلون العيش مبنطقة آسيا 
واحمليط الهادئ، في حني سيقطن 20% منهم منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا كما هو احلال في العصر احلاضر. وتوقعت املؤسسة 
ان تتفوق باكستان بعدد مسلميها على اندونيسيا باعتبارها بلدا 
يضم أكبر عدد للمسلمني في دولة واحدة. كما توقعت ان يزيد عدد 
مسلمي العالم الذين يعيشون في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى خالل عقدين من الزمان، ومن احملتمل ان تعيش أعداد من 

املسلمني في نيجيريا، أكبر منها في مصر.

مؤسسة أبحاث باإلمارات تتوقع ارتفاع
 عدد املسلمني إلى 2.2 مليار في 2030
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وعددهم 4 اثبات اجلدارة في 
مهام أعمالهم حتى أرش���حهم 
حلصولهم على مناصب وكالء 
مس���اعدين من قب���ل مجلس 

الوزراء.
وأكد ان وكيال معينا باإلنابة 
لن تكون له فرصة في تولي 
منصبه بالتثبيت إذا اثبت عدم 

جدارته.
وردا على سؤال ل� »األنباء« 
حول نيته عمل تدوير وتنقالت 
ب�»املواصالت« أجاب: في الوقت 
الراهن ال يوجد توجه ومثل 
هذا األمر غي���ر موجود لدينا 
الفترة احلالية، مشيرا  خالل 
الى ان من سلم أولوياتنا تنفيذ 
املشاريع الضخمة مثل تنظيم 
هيئة االتصاالت حيث ان هذا 
املشروع في مراحله النهائية 
وكذلك مشروع النقل اجلماعي 
والذي يأتي ضمن خطة التنمية 
باإلضافة إلى مشاريع الطيران 
املدن���ي والتي تتصدر س���لم 

أولوياتنا.
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