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يعود مساء اليوم.. والردود على محاور االستجواب تتصدر جلسة احلكومة األحد.. وزيادة الرواتب قد تؤجل إلى 18 اجلاري

املبارك أول رئيس وزراء يعتلي املنصة.. علنًا

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anbaa 13x6-final.pdf   1   2/15/12   4:09 PM

التفاصيل صفحة )27-26(

اشترك واربح 
عشرات آالف الهدايا الفورية

وفـرص غيـر محـدودة 
للربح في السحوبـات

أشاد خالل لقائه الوفد الصحافي باالستثمارات الكويتية داخل تركيا ومستوى التبادل التجاري

الرئيس غول: األحداث في سورية تتجه نحو حرب أهلية
وندرس السماح ملواطني دول التعاون بالتملك داخل تركيا

اكد الرئيس التركي عبداهلل 
غول وجود رغب����ة كبيرة لدى 
بالده في تطوير عالقات التعاون 
مع دول مجلس التعاون اخلليجي 
بشكل عام والكويت بشكل خاص 
لضمان االس����تقرار واالمن في 
املنطقة. وقال في لقاء مع الوفد 
الذي  الصحافي عالي املستوى 
يزور تركيا ان الكويتيني يعرفون 
اكثر من غيرهم اهمية االستقرار 
في محيطهم اجلغرافي، واشاد 
غول مبستوى العالقات بني بالده 
والكويت ووصفها بأنها »متميزة 

وممتازة«.
 واعرب عن امله في ان تشهد 
العالقات االقتصادية زخما اكبر 

ونوه باالس����تثمارات الكويتية 
داخل تركيا ومبستوى التبادل 
التجاري بني البلدين. وردا على 
سؤال اعضاء الوفد الصحافي عن 
الس����ماح للمواطنني الكويتيني 
بالتملك احل����ر للعقارات داخل 
تركيا اعتب����ر الرئيس غول ان 
هذه املسألة »مهمة جدا«. وقال 
ان الدستور التركي يشدد على 
مبدأ املعاملة باملثل، اي السماح 
للمواطنني االتراك بالتملك داخل 
الكويت، مضيف����ا ان احلكومة 
التركية بصدد دراس����ة مسألة 
استثناء مواطني دول التعاون 

من هذا املبدأ.
التفاصيل ص31 ٭

ترحيب نيابي بإعالن رئيس الوزراء مناقشة االستجواب

 مريم بندق

الوزراء  بقرار س���مو رئيس 
الش���يخ جاب���ر املب���ارك اعتالء 
منصة االستجواب علنا دون طلب 
التأجيل او االحالة للتشريعية او 
الدستورية وألول مرة في التاريخ 
تك���ون احلكومة ب���دأت اخلطوة 
الرئيس���ية ليس فق���ط للقضاء 
على »بعبع« االس���تجواب ولكن 
للتخلص من هذا البعبع الذي ظل 
يالزم عالقة احلكومة بالس���لطة 
التشريعية طوال السنوات الست 
االخيرة املاضية وتسبب في وأد كل 
محاوالت التعاون وعطل طموحات 
اإلجناز ألعضاء الس���لطتني على 
املستويني التنفيذي والتشريعي 
وأربك مس���يرة التنمية بسرعة 
الس���لحفاة لنقص التش���ريعات 

املطلوبة. هذا م���ا اكدته مصادر 
وزارية ف���ي تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« كاش���فة عن ان سمو 
رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك 
طلب جتهيز الردود على محاور 
الذي يتصدر جدول  االستجواب 
اعمال مجلس الوزراء في جلسته 
التي يرأس���ها االحد املقبل حيث 
حدد موعد عودته الى البالد في 
السادسة من مساء اليوم اخلميس، 

بعد ان أمت الفحوصات الطبية.
وعلمت »األنب���اء« ان فريقا 
يضم النائب االول ووزير الداخلية 
الشيخ احمد احلمود ونائب رئيس 
الوزراء ووزي���ر املالية مصطفى 
الش���مالي ونائب رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد ووزير االعالم الشيخ محمد 
العبداهلل ومسؤولني من الفتوى 

والتشريع وبنك الكويت املركزي 
بدأ االعداد والتنسيق واالشراف 
ال���ردود على محاور  على اعداد 
االستجواب من جانب الدستوريني 

والقانونيني واملختصني.
وبسؤال املصادر الوزارية: هل 
انشغال احلكومة في االستعداد 
لالستجواب سيؤجل اجناز تقرير 
زيادة الرواتب لعرضه على جلسة 
االحد بحس���ب ما كلف به وزير 
املالية في اجللسة املاضي؟ اجابت 
املصادر: طلب مجلس الوزراء من 
الشمالي تقرير الرواتب بناء على 
توجيهات من سمو رئيس الوزراء 
احلريص عل���ى اجناز هذا العمل 
واعطاء كل ذي ح���ق حقه، واذا 
مت اجناز التقرير فسيوضع على 
طاولة اجتماع االحد وفي حالة عدم 
متكن الشمالي سيؤجل للجلسة 

املقررة 18 اجلاري. وحول اولويات 
السلطتني، كشفت املصادر ان ثمة 
اتفاق���ا الى درج���ة االجماع على 
قانوني الوحدة الوطنية والهيئة 
العامة للنزاهة ومكافحة الفساد 
اللذي���ن س���يطرحان كأولويتني 
عاجلتني على ان »نعمل على تقريب 
وجهات النظر في بقية األولويات«. 
وحول جدول اعمال جلسة مجلس 
الوزراء االحد، قالت املصادر: لدينا 
العديد من القضايا منها ميزانية 
الدولة للجهات املستقلة وامللحقة 
ورد احلكومة حول الطلب النيابي 
بتشكيل جلان حتقيق، وطروحات 
الشباب املقدمة الى سمو رئيس 
الوزراء حول التعليم والرياضة 
القضية  الى جان���ب  والترفي���ه 
االس���كانية والتي س���تعتبر من 

اولويات احلكومة. 

سامح عبدالحفيظ

ما إن أعلن وزير اإلعالم الشيخ 
محمد العبداهلل نية سمو رئيس 
الوزراء مناقشة االستجواب املقدم 
ل����ه من النائب صالح عاش����ور 
في جلس����ة علنية دون إحالته 
للجنة التش����ريعية أو احملكمة 

الدستورية أو تأجيله حتى توالت 
ردود الفعل. وقال عاش����ور إن 
إعالن رئي����س الوزراء مراجعة 
االستجواب أمر إيجابي ويصب 
في صال����ح العمل السياس����ي. 
الدالل  النائ����ب محمد  ووصف 
صعود رئيس احلكومة املنصة 

باخلطوة املوفقة واإليجابية.

وقال النائب د.حمد املطر إن 
صعود رئيس الوزراء للمنصة 
هو امتثال للدستور، في حني أكد 
النائب د.عبيد الوسمي أنه من 
احلصافة أن يقوم رئيس الوزراء 
باإلجابة عن محاور مس����اءلته 
السياسية وفق األطر الدستورية. 
من جهت����ه أوضح النائب خالد 

السلطان أن إعالن رئيس الوزراء 
مواجهة االستجواب في جلسة 
علنية مؤشر على النهج احلكومي 
اجلديد، كما أكد النائب د.جمعان 
احلربش أن رفض رئيس الوزراء 
الس����رية أو التأجي����ل مؤش����ر 

إيجابي.
التفاصيل ص 15 ٭

الرئيس التركي عبداهلل غول ورئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق     )ماجد السابج(

سمو الشيخ ناصر احملمد مفتتحا نشاطات امللتقى ال� 5 ل� »كويتي وأفتخر« ويبدو رئيس املشروع ضاري الوزان  )فريال حماد(

جلنة لتنفيذ 
املشاريع 

العمالقة باألشغال 
والكهرباء والنفط

فرج ناصر

أك���د مصدر مس���ؤول 
بوزارة األشغال أن مجلس 
الوزراء ش���كل جلنة تضم 
اعضاء في جلنة اخلدمات 
في مجل���س الوزراء للبت 
في تنفيذ املشاريع الكبيرة 
املتوقف���ة ومن اه���م هذه 
املشاريع مش���روع جسر 
الشيخ جابر االحمد والذي 
ه���و حالي���ا ف���ي مجلس 
ال���وزراء. واضاف ان هذه 
اللجنة حتاول التوصل الى 
الواقع بني وزارة  اخلالف 
االشغال وديوان احملاسبة 
خاصة ان ديوان احملاسبة 
ل���م يعتمد ترس���ية جلنة 
املناقص���ات املركزية على 
الشركة االقل اسعارا بسبب 

وجود مخالفة.

فرج ناصر

أك����د مصدر مس����ؤول 
بوزارة املواصالت ان الوزارة 
قامت بإدخال بيانات 9 آالف 
موظف في احلاس����ب اآللي 
لل����وزارة متهي����دا لصرف 
مكاف����آت األعم����ال املمتازة 
للمس����تحقني منهم، مشيرا 
الى ان هذه البيانات تشمل 
التقارير اخلاصة بهم وهي 
التقديرات: ضعيف، جيد، 

جيد جدا، وامتياز.
وأضاف ان عملية صرف 
هذه املكافآت س����تكون في 
أبري����ل املقبل بع����د اعتماد 
األسماء املستحقة من الذين 
س����يحصلون على تقدير 
امتياز فقط، وذلك حس����ب 
اللوائح والضوابط اخلاصة 

بديوان اخلدمة املدنية.
وقال ان صرف املكافآت 
الوظيفة  سيكون حس����ب 
اإلش����رافية لديوان اخلدمة 
املدنية: وكيل � وكيل مساعد � 

مدير � مراقب � موظف.
وأوض����ح ان ال����وزارة 
رص����دت ميزاني����ة تبلغ 5 
ماليني دين����ار تقريبا لهذه 
األعم����ال ومت توفيرها من 

ميزانية الوزارة اخلاصة.
أنه سيتم  إلى  وأش����ار 
اس����تبعاد أي موظ����ف من 
احلص����ول عل����ى مكافآت 
األعمال املمتازة ما لم يحصل 

على تقدير امتياز.

إلغاء محاضرتني للحربش والرشيد مبدارس الوزارة

ناصر احملمد افتتح امللتقى اخلامس
 لـ »كويتي وأفتخر«: هاهلل هاهلل بشبابنا.. آراؤكم 

سديدة وجيدة.. نفخر بكم كما نفخر بالكويت
حركة تدوير واسعة في »التربية« وال جتديد للسديراوي

موسى أبوطفرة ـ محمد هالل الخالدي

 أك���دت مص���ادر تربوي���ة 
ل� »األنباء« ان وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.نايف احلجرف 
لم يوقع ق���رار التجديد لوكيلة 

وزارة التربية متاضر السديراوي 
التي انتهت مدتها القانونية في 
فبراير املاضي، وأشارت املصادر 
الى ان وزارة التربية على موعد 
مع وكي���ل وزارة جديد قريبا، 
اضافة الى حركة تدوير واسعة 

تطول عددا من القطاعات املهمة 
واحليوية في الوزارة، وذلك في 
إطار حملة إصالح »كبيرة ستتخذ 
فيها حزمة قرارات حاس���مة مبا 
يتوافق مع التزام حكومة سمو 
الش���يخ جابر املب���ارك مبرحلة 

جديدة«. من جانب آخر، مت إلغاء  
محاضرتني كانتا ستقامان اليوم 
إحداهما للنائب د.جمعان احلربش 
وأخرى للدكتور أنس الرشيد في 

مدارس وزارة التربية.

رندى مرعي

بعبارة »هاهلل هاهلل بشبابنا، آراؤكم سديدة وجيدة، 
تعالوا الينا.. نحن اخوانكم وآباؤكم، نفتخر بوطنكم 
الكويت، كما نفتخر بكم« أعرب سمو الشيخ ناصر احملمد 
الصباح عن فخره وإعجابه باملشروع الوطني ل� »كويتي 
وأفتخر« ملا يجمع من كفاءات ومواهب وقال إنه يفخر 
بدوره بأبناء وبنات الكويت ملا يقدمونه من مشاريع 
مشددا على أهمية رعاية جيل الشباب واالستماع لهم. 
وقال احملمد: أنا »كويتي وأفتخر«، وذلك خالل رعايته 

افتتاح امللتقى اخلامس ل� »كويتي وأفتخر« مساء أمس 
األول في صالة 8 ف����ي أرض املعارض بحضور وزير 
اإلعالم الشيخ محمد العبداهلل وعدد من قياديي الدولة 
والشخصيات العامة. بدوره أكد وزير االعالم الشيخ 
محمد العب����داهلل أن أي اقتصاد ناجح ألي دولة قائم 
ف����ي املرحلة األولى على القطاع اخلدمي، مش����يرا إلى 
أن الكويت متتلك مخزونا نفطيا تس����تطيع من خالله 
توفير الدعم املادي لكل املشاريع لكن هناك نقصا في 
دعم هذا القطاع وهذا ما يقدمه الشباب والشابات في 

»كويتي وأفتخر«.

محليات

فنون

سليم الزعنون

مدير عام تلفزيون »الراي« يوسف اجلالهمة ومدير عام التسويق واإلعالن 
في تلفزيون »الراي« رميون صوما أثناء املؤمتر الصحافي    )متني غوزال(

رئيس املجلس الوطني 
الفلسطيني سليم الزعنون 
لـ »األنباء«: الكويت ليست  
في حاجة إلى ربيع عربي .. 

وقلت أيام الغزو »الكويت بئر 
 ماء شربنا منها ماء صافيًا 

وال يجوز أن نلقي فيها بحجر«

تلفزيون »الراي« في 2012.. جتديد شامل
في الشكل واملضمون

13

22

التمار لـ »األنباء«: تفعيل موضوعي 
مرافق املعاق للعالج في اخلارج 

وتأمني السائق واخلادم خالل أيام

التفاصيل ص9 ٭

التفاصيل ص12 ٭

القرار االتهامي »املعّدل«: اغتيال احلريري 
مت بقرار مركزي حلزب اهلل

عواص���م � وكاالت: فيما يترقب لبن���ان األوضاع اجلارية في 
سورية، إضافة إلى الواقع احلكومي والنيابي املأزوم كشفت مصادر 
ديبلوماسية في األمم املتحدة ل� »األنباء« ان القرار االتهامي املعدل 
في قضي���ة اغتيال الرئيس رفيق احلري���ري يتجه التهام »حزب 
اهلل« ك� »جماعة« وليس كأفراد كما سبق أن تضمنه القرار األول 
ال���ذي اتهم 4 من قيادات احلزب باجلرمية، وأوضحت املصادر ان 
ه���ذا االتهام هو نتيجة لتحقيقات إضافي���ة أجراها مكتب املدعي 
الع���ام الدولي وتوصل بنتيجتها إلى اقتناع بأن اغتيال احلريري 
اتخذ بق���رار مركزي وليس من قبل أف���راد، وهو ما يضع »حزب 
اهلل« أمام واقع جديد ليس بإمكانه التنصل منه كما فعل في اتهام 

كوادره األربعة.

أغلب التغييرات في »الصباح« و80% في »ابن سينا«.. واالختيار كان لألصلح واألكفأ

»رؤساء األقسام الطبية« األسبوعني املقبلني.. و65% نسبة التغيير 
عبدالكريم العبداهلل

أكدت مصادر صحية رفيعة 
املس����توى في تصري����ح خاص 
ل����� »األنب����اء« ان الوزير د.علي 
العبيدي سيصدر القرار اخلاص 
بتعيني رؤس����اء األقسام الطبية 
في املستشفيات خالل األسبوعني 
املقبلني لينتهي بذلك ملف رؤساء 
الذي يعتبر من  الطبية  األقسام 

أهم امللفات احليوية أمام الوزير 
العبيدي منذ توليه حقيبة وزارة 
الصحة. وذكرت ان وزارة الصحة 
انتهت من اختيار رؤساء األقسام 
الطبية في املستشفيات، متوقعة في 
 الوقت ذاته ان تفوق نسبة التغيير
 ال����� 65%، الفتة ال����ى ان منطقة 
الصباح الصحي����ة تعد من أكثر 
املناط����ق الت����ي س����يطولها هذا 
التغيير في رؤس����اء األقس����ام، 

خاصة مستشفى ابن سينا الذي 
بلغت نس����بة التغيير فيه %80. 
ولفت����ت املصادر ال����ى ان وزير 
العبيدي درس  الصحة د.عل����ي 
األس����ماء جيدا، وح����رص على 
اختيار األصلح واألكفأ خاصة من 
الدماء الش����ابة كرؤساء لألقسام 
الطبية في املستش����فيات بعيدا 
عن الواسطة واحملسوبية، وذلك 
من مبدأ حرص الوزير العبيدي 

على تطوير املنظومة الصحية من 
خالل األكفأ من األطباء بوضعهم 

في املكان املناسب. 
اجلدير بالذكر ان د.العبيدي 
كان قد مدد مدة رؤساء األقسام 
الطبية في املستش����فيات لشهر 
الفرصة لدراس����ة  واحد إلعطاء 
أوضاع األقسام احلالية واختيار 

األصلح واألكفأ لها.

التفاصيل 20 و21 ٭

5 ماليني 
لـ »األعمال املمتازة« 

بـ »املواصالت« 
تصرف في أبريل

التفاصيل ص48 ٭

بشرى شعبان

أكد املدير العام للهيئة العامة لالشخاص ذوي االعاقة د.جاسم 
التمار حرص الهيئة على تفعيل جميع مواد القانون رقم 8 لسنة 

2010، بعد ان فّعل املواد املتعلقة 
باخلدمات كالتقاعد املبكر للمعاق 
وتخفيف س���اعات العمل للراعي 
القانوني للمعاق وتوفير االجهزة 

التعويضية املجانية. 
وكش���ف التمار ف���ي لقاء مع 
»األنباء« عن ان موضوعي مرافق 
املعاق للعالج في اخلارج وتأمني 
السائق واخلدم سيتم تفعيلهما 

خالل ايام.
د.جاسم التمارالتفاصيل ص11 ٭


