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)أسامة أبو عطية( جانب من مسيرة »ويبقى الوالء للوطن«    

وزير اإلعالم أكد أن دراسته جتري على قدم وساق وسيقدم ملجلس األمة فور االنتهاء منه

العبداهلل لـ »األنباء«: قانون الوحدة الوطنية وشيك

»كويتي وأفتخر« يستقبل زوار امللتقى اخلامس 7 اجلاري
رندى مرعي

أعلن رئيس املشروع الوطني »كويتي وأفتخر« 
ضاري الوزان عن االستراتيجية التي يتبعها املشروع 
في إط���اق أفكار جديدة تكتش���ف وتدعم املواهب 
والطاقات الشابة الكويتية وآخرها مشروع »وصلت« 
الذي يضم في متحف واحد خال فترة انعقاد امللتقى 
اخلامس ل� »كويتي وأفتخر« في أرض املعارض في 
مشرف، 6 مشاريع ناجحة تبني للمشاريع الصغيرة 

أنه ليس هناك مستحيل وأنه دائما هناك قدرة على 
تذليل جميع الصعاب، هذا إلى جانب مشروع »رحلة 
صقر« الذي انطلق من مول 360 وسيتواجد أيضا في 
امللتقى. كام الوزان جاء خال عقده مؤمترا صحافيا 
في مقر املجموعة العربية للسيارات مبشاركة ممثلي 
الرعاة لإلعان عن انطاق نشاطات امللتقى اخلامس 
ل� »كويتي وأفتخر« والذي يقام برعاية الشيخ ناصر 
احملمد ويحمل شعار »واصل عطاءك واستمر« في 

7 اجلاري.
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ضاري الوزان متحدثا في املؤمتر الصحافي ل� »كويتي وأفتخر« ومتوسطا وليد اخلشتي وطال الياقوت   )فريال حماد(

مهندس حتالفات الدائرة األولى 
الداعية حمد السنان يكشف لـ »األنباء« 

أسرار انتخابات فبراير 2012

سنعمل لوصول 6 إلى 8 نواب لقائمة 
»أفضل األولى« في البرملان املقبل

)متني غوزال( الشيخ حمد السنان   

أعلن عزمه لقاء النقابة وموظفي اإلدارة للتفاهم حول مطالبهم

الغامن لرجال اجلمارك: انتظروا اخلير
وكادركم جاهز وستعتمده احلكومة

وجار اآلن دراس���ته من جميع 
اجلوانب وسيكون هذا القانون 
حاميا للوحدة ولن يسمح ألحد 
بالتطاول على كرامات املواطنني 
وغيرهم في وسائل اإلعام املرئية 
واملسموعة واملقروءة. وأضاف 
العبداهلل ان الوحدة الوطنية خط 
أحمر وال نقبل املساس به ولن 
نسمح لكائن من كان بأن يسعى 
الواحد، مؤكدا  لتمزيق الشعب 
ان الشعب الكويتي شعب واحد 
ال يتفرق وهذا ما ش���هدت عليه 
األزمنة، ولفت الى ان القانون لن 
يجامل من يتعدى على كرامات 

الناس ويطعن فيهم.

ماضي الهاجري

في ترجم���ة لتطلعات وآمال 
جميع ش���رائح املجتمع، فضا 
عن سياسييها وقيادييها، بادرت 
احلكومة باس���تعجال مشروع 
قانون »الوحدة الوطنية« الذي 
يخص وزارة اإلعام بشكل مباشر 
على ان تنجزه قريبا جدا وتقدمه 
ملجل���س األمة ليناق���ش ويتم 

إقراره.
الش���يخ  وقال وزير اإلعام 
 محمد العبداهلل في تصريح خاص 
ل� »األنباء«: احلكومة أعدت مشروع 
القانون في شهر سبتمبر املاضي، 

محمد الدشيش

أعل���ن مدي���ر ع���ام اإلدارة 
العامة للجمارك إبراهيم الغامن 
في تصريح خاص ل� »األنباء« 
عزمه عقد اجتماع موسع يجمعه 
مع أعضاء نقابة اجلمارك وعدد 
العامة  اإلدارة  من املوظفني في 
للجمارك خال اليومني املقبلني 
للتفاهم معهم ح���ول مطالبهم 
والتأكيد عل���ى ان هذه املطالب 
مس���تحقة وانه س���يعمل على 
إقراره���ا ف���ي غض���ون الفترة 

املقبلة.
وكش���ف الغامن عن ان كادر 
اجلمارك يختلف عن بقية الكوادر 
املعروض���ة على ديوان اخلدمة 
املدنية باعتباره كادرا س���بقت 

دراسته بشكل مستفيض وينتظر 
فقط اعتماده من قبل احلكومة.

وأضاف: انا أؤيد جميع مطالب 
رجال اإلدارة العامة للجمارك ولكن 
أنا ضد اإلض���راب لكونه يلحق 

الضرر بالباد.
الغ���امن تصريحه  واختت���م 
بالقول: أقول إلخواني في اجلمارك 
انتظروا اخلير وحكومتنا حكومة 
خير ولن تقصر في حق أبنائها 

الذين يخلصون لعملهم.
من جانب آخر، أعلن عدد من 
النقابات اعتزامها حتديد موعد 
إلضراب قريب إذا لم يعتمد مجلس 
اخلدمة املدني���ة كوادر العاملني 
التابعني للجهات احلكومية التي 

متثلها هذه النقابات.
إبراهيم الغامن

اخلليفة: دور رابع للمواطنني ممن ميلكون منازل تقل مساحتها عن 400 متر

»املالية« أوشكت على االنتهاء من صياغة املشروع 

البراك: »الشعبي« ستعيد اقتراح 
تثمني جليب الشيوخ بالكامل

»الضريبة« على طاولة مجلس الوزراء قريبًا.. 
وإعفاء أصحاب الدخول احملدودة

أعلن النائب مس���لم البراك ان كتلة العمل الش���عبي 
ستعيد تقدمي االقتراح بقانون في شأن تثمني منطقة جليب 
الشيوخ بالكامل، داعيا البلدية الى االسراع في منح شهادة 
االوصاف الى اصحاب البيوت الراغبني في بيعها سريعا. 
وقال البراك في تصريح صحافي ان منطقة جليب الشيوخ 
ستسمى في املس���تقبل باملثلث الذهبي لطبيعة موقعها 

وارتباطه باملناطق احمليطة الرئيس���ية واحلساسة مثل 
ستاد جابر وجامعة الكويت واملعاهد التطبيقية واملطار. 
م���ن جانب آخر، قدم النائب محمد اخلليفة اقتراحا حول 
الس���ماح للمواطنني ممن ميتلكون مساكن تقل مساحتها 
عن 400 متر مربع ببناء دور رابع وتعويضهم التعويض 

املناسب عن فرق املساحة.

مريم بندق

اعلنت مصادر حكومية مطلعة في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء« ان وزارة املالية اوش���كت على 
االنتهاء من صياغة مشروع قانون الضريبة متهيدا 
لرفعه الى مجلس الوزراء التخاذ القرار املناسب 
سواء بإحالته الى اللجان الوزارية او مباشرة الى 
مجلس االمة، كاش���فة ان القان���ون ال يتطرق الى 

اصحاب الدخول احملدودة.
واكدت مص���ادر وزارية في تصريحات خاصة 
ل���� »األنباء« انه مت الطلب م���ن اجلهات املختصة 
اعداد مذكرة بالتحفظ على بعض اولويات مشاريع 
القوانني التي اعتمدها مجلس االمة االسبوع املاضي 

والتي على رأسها التقاعد املبكر.
وأوضحت املصادر: طلبنا تبيان ميزات قانون 
التقاعد املطبق اآلن والبنود التي تسمح بالتقاعد 
الطبي املبكر مع احلصول على املعاش التقاعدي 
كاما ال���ى جانب احصائية بالذين تقاعدوا مبكرا 

وتقدموا مرة اخرى للعودة للعمل.

وقالت املصادر: قانون التقاعد من افضل القوانني 
مقارنة بدول اخرى فهو ينص على عدد س���نوات 
معينة يس���مح بعدها بالتقاعد مع احلصول على 
مع���اش كامل. ودعت الى النظر بعني االعتبار الى 
تقنني انفاق رأسمال مؤسسة التأمينات حفاظا على 
حقوق االجيال القادمة وعدم االخال بالصناديق 
االكتوارية، مشددة على ان مثل هذه املشاريع بقوانني 
حتتاج الى دراسة متأنية ودقيقة وشاملة تراعي 
قوة العمل الوطنية احلالية واملنخفضة اصا مقارنة 
بالتركيبة الس���كانية التي تعاني من خلل واضح 
مقارنة بأعداد الوافدي���ن الى جانب رصد االعداد 
املتوقع تقاعدها وتأثيرات ذلك وظيفيا واجتماعيا 
وصحيا. وردا على سؤال حول موعد احالة ميزانية 
اجلهات امللحقة واملستقلة الى مجلس االمة افادت 
املصادر بأنه س���تتم احالتها قبل منتصف الشهر 
اجلاري وحتديدا هذا االس���بوع اي قبل وقت كاف 
م���ن موعد اقرار امليزانيات احمل���دد بإبريل املقبل 
لتتمكن جلنة امليزانيات البرملانية من دراس���تها 

ومناقشتها.

الطبطبائي ضد توجيه ضربة إليران: 
ستخدم النظام وتطيل في عمره

العجيري: طقس األسبوع مميز
و»الصيفي« للشباب 9 اجلاري

تعديالت جديدة على الكادر تفجر 
أزمة بني »املعلمني« و»الديوان«

»الصحة«:
15% نسبة 

العقم

أكد النائب د.ولي���د الطبطبائي عدم تأييده توجيه 
ضربة إليران حتت أي مبرر. وقال الطبطبائي في تصريح 
صحافي ان توجيه ضربة إليران سيخدم النظام اإليراني 
وسيؤدي إلى إطالة عمره بحجة اخلطر اخلارجي فضا 
عن التوتر وعدم االستقرار في املنطقة جراء ذلك. وأضاف 
إذا كانت أيام نظام بشار األسد معدودة وسقوطه وشيكا 
بفضل اهلل ثم بفضل صمود أبطال الشام األحرار فإن 
نهاية نظام املالي بطهران باتت أيضا قريبة وسقوطه 

حتميا.

اكدت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان قانون 2011/28 املسمى 
بالكادر اجلديد للمعلمني جترى عليه حاليا محاوالت تعديل 
غير قانونية في ديوان اخلدمة املدنية حلرمان املعلمني من 
حقوقهم، ومنها خصم عاوة التدريس وعاوة التخصص 
النادر وبدل املؤهل العلمي )ماجستير ودكتوراه( من راتب 
املعل���م خال فترة االجازات كله���ا، في حني جتري اعادة 
توزيع املعلمني اجلدد على درجات الكادر بحيث س���يتم 
تعيني كل املعلمني اجلدد على درجة »ه�« وليس »د« كما 
كان في السابق. من جهة ثانية، اكد رئيس جمعية املعلمني 
الكويتية متعب العتيبي ان اجلمعية اعدت مذكرة قانونية 
فيها رد وتوضيح ملطالب املعلم���ني ودفاع عن حقوقهم 
الواضحة املنصوص عليها في القوانني، مش���يرا الى انه 
سيقوم بتسليم نسخة من املذكرة الى رئيس ديوان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيز الزبن والى رئيس اللجنة التعليمية في 

مجلس االمة د.جمعان احلربش.

أمير زكي

قال اخلبير الفلكي د.صالح العجيري إن موجة الغبار 
الشديدة التي تأثرت بها الباد أمس األول ال ميكن تصنيفها 
كعاصفة، مش���يرا إلى أن ما حدث هو زيادة في سرعة 
الرياح حملت معها أتربة من الصحراء. وأضاف أن طقس 
األس���بوع اجلاري سيكون مميزا حيث تسطع الشمس 
وتكون األجواء باردة إلى حد ما. وقال إن باس���تطاعة 
الشباب ارتداء املابس الصيفية 9 اجلاري، أما كبار السن 
فعليهم عدم التعجل، وأن يستبدلوا مابسهم الشتوية 

بالصيفية مع نهاية الشهر.

عبدالكريم العبداهلل

كش���ف استشاري 
أمراض النساء والوالدة 
واخلصوب���ة وأطفال 
األنابيب مبستش���فى 
الوالدة د.حازم الرميح 
عن ان نسبة العقم في 
الكوي���ت بل�غت %15، 
حي���ث ان كل زوج من 
الى  7 أزواج يحت���اج 
مساعدة في اإلجناب، 
مشيرا في الوقت نفسه 
ال���ى ان من األس���باب 
الرئيس���ية للعقم في 
الكويت زي���ادة الوزن 

والسمنة.
التفاصيل ص7 ٭

موجة الغبار غطت أجواء الكويت مساء أمس األول

 »ويبقى الوالء للوطن«
عادل الشنان

شهدت مسيرة »ويبقى الوالء للوطن« التي انطلقت 
عصر أمس مبناسبة االحتفاالت الوطنية ومرور 50 
عاما على صدور الدستور أنشطة وفعاليات متنوعة 
مبشاركة 40 جهة حكومية وخاصة. وأكد وكيل وزارة 
الدولة لشؤون مجلس األمة ورئيس اللجنة التنظيمية 
للمسيرة م.أحمد املرش����د ان املسيرة شهدت عرضا 
لطائرات حربية من س����اح القوة اجلوية، باإلضافة 
الى اس����تعراض لهواة الدراج����ات النارية  وعروضا 

متنوعة للفرق الشعبية.

التفاصيل ص28 ٭

التفاصيل ص8 ٭

التفاصيل ص2 ٭

التفاصيل ص5 ٭

التفاصيل ص11 ٭

التفاصيل ص 51 ٭

الشيخ محمد العبداهلل

الشاهني والكندري اكتسحا رغم أن االستفتاءات  
»قطتهما« في اخللف ورشحت 8  من الشيعة

وضع غير صحيح أن يحصل »العوازم« 
13على مقعدين وأصواتهم 9 آالف  12


