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األمير: ال فرق بين حضر وبدو أو سنة وشيعة
سموه زار نادي ضباط الحرس الوطني وأكد أن الوحدة هي قوة الكويت ويجب أال تدخل الفتنة بين أهلها ومن يدخل الفتنة يجب أن ُيدفن 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى مقر احلرس الوطني وفي استقباله 
سمو الشيخ سالم العلي

عبدالهادي العجمي
أكد صاحب السمو األمير 
 الش���يخ صباح األحمد أنه 
ال فرق بني بدوي وحضري 
أو س���ني وشيعي »مادمنا 
الكوي���ت ووالؤنا  نح���ب 
لها فنحن الذين س���نحفظ 

الكويت«.
وزاد سموه، خالل زيارته 
لن���ادي ضب���اط احلرس 
الوطني مساء أول من أمس، 
ان الوحدة الوطنية هي قوة 
الكويت ويج���ب أال تدخل 
الفتنة بني أهلها ومن يدخل 

الفتنة يجب ان يدفن.
الس���مو  وقال صاحب 
األمير ان هذه السنة سنة 
س���رور بوجود أخي سمو 
رئيس احلرس الوطني معنا 
بعد عودته من رحلة عالج 
أبعدته مدة طويلة خارج 
البالد، ونحمد اهلل أنه رجع 

لنا ساملا ومعافى.
وشدد س���موه على ان 
الوطنية هي قوة  الوحدة 
الكويت وسالحها لدرء الفنت 
بني أبنائها والس���د املنيع 
للحفاظ على متاسك وتالحم 
شعبها. وقال سموه مخاطبا 
الوطني:  منتسبي احلرس 
أنت���م الذين س���تحفظون 
الكويت الى جانب إخوانكم 
القوات املسلحة  من رجال 
والشرطة، وعليكم مسؤولية 
كبيرة وهي مسؤولية األمن 
في كل ما يتعلق باملصالح 
الكبي���رة ف���ي الدولة ألن 
مصلحة الكويت س���تبقى 

املصير األهم.

أمير قطر يستجيب لطلب صاحب السمو
ويأمر بالعفو عن جميع السجناء البحرينيين

استجابة لطلب صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، أمر 
سمو أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الليلة قبل املاضية 
بالعفو عن جميع السجناء البحرينيني الذين صدرت بحقهم احكام 

قضائية لتجاوزهم احلدود البحرية القطرية.
ونقل���ت وكالة األنب���اء القطرية عن مصدر مس���ؤول في وزارة 
اخلارجية القطرية قوله ان سمو الشيخ حمد بن خليفة، واستجابة 
لطلب من اخيه صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح األحمد، أمر 
بالعفو عن جميع السجناء البحرينيني الذين صدرت بحقهم احكام 

قضائية لتجاوزهم احلدود البحرية لدولة قطر.

الفهد يبحث مع وكالء الوزارات
والوكالء المساعدين معوقات تنفيذ الخطة

مريم بندق
يعقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لش���ؤون 
التنمية واإلس���كان الش���يخ أحمد الفهد اليوم اجتماعا موسعا 
بحضور جميع وكالء الوزارات والوكالء املس���اعدين ملناقشة 

معوقات تنفيذ اخلطة اإلمنائية.
وقال���ت مصادر حكومية ل� »األنباء« ان االجتماع يهدف الى 
االطالع على س���ير تنفيذ اخلطة اإلمنائية واملعوقات اإلدارية 
املوج���ودة في الهياكل التنظيمية لبعض الوزارات ومقترحات 

إيجاد معاجلة لها.
وأضافت املصادر ان هذا االجتماع سيكون متهيديا الجتماع 
مجلس الوزراء الذي يعق���د اخلميس املقبل على ان تخصص 
جلس���ته ملناقشة التقرير املرفوع من الش���يخ أحمد الفهد عن 

أ موسى الصدر الشيخ أحمد الفهداملعوقات اإلدارية. ى تغييب اإلما ي يخطب في ذكر )محمود الطويل(نبيه بر

بري يشيد بمساهمة الكويت 
في تنفيذ مشروع الليطاني

أشاد رئيس مجلس 
اللبناني نبيه  الن���واب 
بري مبس���اهمة الكويت 
في تنفيذ مش���روع نهر 
الليطاني على منس���وب 
800 مت���ر، معلنا وضع 
حجر األساس للمشروع 
خالل أسابيع. وتوجه بري 
بالشكر لصاحب السمو 
األمي���ر الش���يخ صباح 
األحمد على مس���اهمته 
في متويل املشروع الذي 
يعتبر إجنازا وطنيا كما 

قال.

مبادرات حكومية لتوفير الرعاية السكنية 
للكويتيات والمتزوجات من غير كويتيين

ال قرار نهائيًا حول تنفيذ المصفاة الجديدة

نفت مصادر إسكانية ما ورد حول رفض احلكومة خالل اجتماع مع اللجنة 
البرملانية املشتركة منح املتزوجة من »بدون« حق الرعاية واكتفائها بنظام 
الشعبيات لهذه الفئة. وقالت املصادر ان جميع املبادرات احلكومية تصب 
في مصلحة فئات الكويتيات املطلقات واألرامل وغير املتزوجات واملتزوجات 
من غير كويتيني من ناحية توفير رعاية سكنية، سواء كان هؤالء األزواج 
يحملون جنس����يات معينة أو من غير محددي اجلنسية. ونفت املصادر ان 
تكون اللجنة ناقشت متويل التوجه مبنح الرعاية السكنية للمطلقات واألرامل 
وغير املتزوجات من خالل إنشاء محفظة مالية أو الصندوق اإلسكاني للمرأة، 
مش����يرة الى ان ما متت مناقشته هو بعض التعديالت التشريعية اخلاصة 
بقوانني الرعاية السكنية وبنك التسليف واالدخار من أجل ما سبق ولم يتم 
االتفاق على ما طرح بشكل نهائي، إذ مازال املوضوع في إطار النقاش ومت 
تأجيل استكمال مناقشته من خالل اجتماع قادم مت حتديده في 22 اجلاري 

الستكمال بحث األمر ولم يتم اتخاذ قرار نهائي حول ذلك.

أحمد مغربي
كشفت مصادر نفطية عن ان اجتماع املجلس األعلى للبترول الذي 
عقد مس����اء امس االول برئاس����ة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ووزير النفط واالعالم الش����يخ أحمد العبداهلل، ناقش مالحظات 
ديوان عام احملاسبة حول مشروع املصفاة اجلديدة، وانه طلب املزيد من 
التفاصيل واعداد دراسة جدوى للمشروع من شركة البترول الوطنية 

لتتم دراستها في اجتماع الحق بعد عطلة عيد الفطر.
وقالت املصادر ل� »األنباء« انه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي حول 
آلية تنفيذ املشروع سواء عن طريق »البترول الوطنية« أو اسناده الى 

شركة خاصة حسب خطة التنمية وقانون التخصيص.

ديوان الخدمة : تسجيل خريجي  
»التربية« و»األساسية« استثنائياً السبت  

مريم بندق
أعلن مدير إدارة تس����جيل القوى العاملة بديوان اخلدمة املدنية 
فيصل البسام عن فتح باب التسجيل اآللي استثنائيا لتلبية احتياجات 
وزارة التربية للعام الدراسي 2011/2010 اعتبارا من السبت 4 اجلاري 
حتى األربعاء 8 منه. وأوضح البس����ام: س����يتم تسجيل الكويتيني 
خريجي كليتي التربية جامعة الكويت والتربية األساسية بالهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في جميع التخصصات.
وقال البس����ام ان آلية التس����جيل تتم باالتصال على رقم )133( 
ثم تلبية التعليمات أو عن طريق استخدام اإلنترنت على العنوان 
التالي: www.csc.net.kw وطمأن البسام املسجلني في مراحل التوظيف 
السابقة في التخصصات ذاتها بأنه سيتم ترشيحهم مباشرة للعمل 

بوزارة التربية.
وبالنسبة للحاصلني على مؤهالت من خارج البالد أو اجلامعات 
اخلاص����ة احمللية وغيرهم ممن ال يقبل النظام تس����جيلهم، عليهم 

مراجعة الديوان إلجراء الالزم نحو تسجيلهم.

أعلن فتح باب التوظيف آليًا لمدة 5 أيام 

..وتسجيل أبناء الوافدين والبدون
في »التربية الخاصة« بعد العيد

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
ضوابط وشروط تس����جيل أبناء الوافدين وغير محددي اجلنسية 
في مدارس التربية اخلاصة اعتبارا من العام الدراس����ي 2011/2010. 
وعلمت »األنباء« ان فتح باب التسجيل سيتم بعد إجازة عيد الفطر 
مباشرة. هذا واعتمدت وكيلة القطاع اإلداري عائشة الروضان شروط 

التفاصيل ص9الترشح لوظيفة رئيس قسم التغذية.

التفاصيل ص5

التفاصيل ص2و3
راضي الحبيب أول شيخ دين شيعي يصلي خلف العفاسي بالمسجد الكبير   ص10و11

)كرم ذياب(د.عادل الفالح والشيخ راضي احلبيب في الصف األول خلف اإلمام مشاري العفاسي خالل صالة التهجد في املسجد الكبير أمس األول 

القوات األميركية المقاتلة المنس�حبة من العراق  نّفذت 
أكب�ر عملية لنق�ل العتاد عب�ر ميناء الش�عيبة   ص21

مركبات عسكرية أميركية أثناء حتميلها داخل سفينة في ميناء الشعيبة         )رويترز(

أس�ماء 1848 م�ن حملة المتوس�طة مقبولين ف�ي المعاهد 
والدورات الخاصة ف�ي »التطبي��ق�ي«.. و»الهيئة« تدعو 163 
مقبوالً ومقبولة لمراجعتها الس�تيفاء المستندات ص13 � 16

التفاصيل ص41


