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حلقات خالد يوسف املرزوق لتحفيظ القرآن .. برهان ساطع على خيرية أهل الكويت
كوكبة من حفظة كتاب اهلل في لقطة تذكارية مع الزميل يوسف عبدالرحمن  )هاني الشمري - فريال حماد(

املرزوق: مليونا دينار مكرمة أميرية 
الستكمال تأهيل مركز اجلواد العربي

 املدير العام لقوى االمن الداخلي
 اللواء أشرف ريفي لـ  »األنباء«: التمديد لي 

38شأن يخص السلطة السياسية

ريهام الغامن سعاد احلميضي الشيخة عايدة السالم د.روال دشتي

)أسامة أبوعطية( سمو الشيخ ناصر احملمد يستمع إلى شرح من ضاري الوزان خالل اجلولة 

الراشد: إسقاط الفوائد سينهي 50٪ من مشاكل املواطنني.. واملبارك: نطالب احلكومة العراقية بالقيام بواجباتها جتاه من تسبب في احلادث

التقاء على احلدود.. واتفاق على »القروض«

التفاصيل ص12 ٭

التفاصيل ص33 ٭

تــرقبـــوا...
بشرى شعبان

علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة في وزارة الش���ؤون ان 
جلنة شؤون املوظفني ناقشت 
صرف األعمال املمتازة للعاملني 
في الوزارة وعلى كل املسميات 
الوكالء  الوظيفي���ة مبا فيه���ا 
املس���اعدون ومديرو االدارات 
واملراقبون. وبينت املصادر ان 
صرف االعمال املمتازة سيتم في 
موعد اقصاه بداية شهر ابريل.

عبدالكريم العبداهلل

علمت »األنب����اء« من مصادر 
صحي����ة مطلعة أن وزارة الصحة 
تتجه إلى تقليص عدد من اللجان 
الدائمة واملؤقتة فيها لعدم احلاجة 
إليها، مشيرة إلى أنها ايضا بصدد 
إعادة تشكيل اللجان في األول من 
أبريل املقبل، الفتة الى ان الوزارة 
تدرس تغيير ما يقارب ال� 60% من 
أعضاء تل����ك اللجان غير الفاعلني 
وإدخال أعضاء جدد لرفع مستوى 
األداء فيها وتطوير اخلدمة، وحتقيق 

املصلحة العامة للوزارة.

»األعمال املمتازة« 
جلميع املسميات 

الوظيفية في »الشؤون« 
بداية أبريل

»الصحة« تتجه 
لتقليص جلانها 

الدائمة واملؤقتة

ذكرى وروال وعايدة السالم في قائمة السيدات 
العربيات األكثر تأثيراً في القطاع احلكومي 

أطلقت مجلة »فوربس الشرق األوسط« 
للمرة األولى قائمة السيدات األكثر تأثيرا 
في العالم العربي، في القطاع احلكومي 
والشركات العائلية. وجاء ضمن قائمة 
السيدات العربيات األكثر تأثيرا في القطاع 
احلكومي دخول 3 سيدات كويتيات في 
القائمة حيث حلت وزيرة الشؤون ذكرى 
الرشيدي في املركز األول كويتيا واملركز 
15 ضمن القائمة تلته����ا وزيرة التنمية 
 د.روال دش����تي في املركز الثاني كويتيا 

وال� 20 ضمن القائمة ثم الشيخة عايدة 
 س����الم العلي في املرك����ز الثالث كويتيا

 وال� 23 ضمن القائمة. أما بالنسبة لقائمة 
سيدات األعمال العربيات األكثر تأثيرا في 
الشركات العائلية فقد استطاعت سيدتان 
م���ن الكويت دخول القائم���ة فكان املركز 
األول كويتيا وال� 9 في القائمة من نصيب 
س���عاد احلميضي تلتها ريهام الغامن في 
املركز الثاني كويتيا والرابع عشر ضمن 

القائمة.

تقرير عن وفاة نورة أمام احلجرف اإلثنني 
ومصدر أمني لـ »األنباء«:  مبدئيًا الوفاة طبيعية

احملمد زار قرية »كويتي وأفتخر«: هاهلل هاهلل بالتراث الكويتي
أسامة أبوالسعود

قام سمو الشيخ ناصر احملمد 
مساء امس بزيارة القرية اخلاصة 
باملش���روع الش���بابي الكويتي 
الوطن���ي »كويتي وأفتخر« في 

أرض املعارض مبشرف. 
وأشاد سموه بجهود القائمني 
على املش���روع موجها الش���كر 
لرئيس اللجان العليا للمشروع 
ضاري الوزان وخاطب القائمني 
على هذا اإلبداع الكويتي قائال: 
»بارك اهلل فيكم، وهاهلل هاهلل 
بالت���راث الكويت���ي، وكل عام 
وكويت���ي وأفتخ���ر، وكل عام 

واجلميع بخير«.

عادل الشنان

خّيم احل����زن والبكاء عل����ى طالبات 
ومعلمات مدرسة الوسطى املتوسطة في 
صباح الناصر، صب����اح أمس، بعد وفاة 
الطالبة نورة املطيري )10 س����نوات( في 
فصلها املدرسي وبني زميالتها. مديرة منطقة 
 الفروانية التعليمية بدرية اخلالدي قالت
 ل� »األنباء« انه����ا ووكيلة الوزارة مرمي 
الوتيد وعددا من املس����ؤوالت واملعلمات 
في املنطقة ذهنب لتقدمي واجب العزاء إلى 

ذوي الطالبة »ن����ورة«. وحول التحقيق 
الذي جتريه اللجنة املشكلة بعد احلادث، 
أضافت اخلالدي: نأمل ان ينتهي مع نهاية 
دوام األحد املقبل، عل����ى ان يرفع تقرير 
بنتائج التحقي����ق لوزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.نايف احلجرف االثنني 
املقبل التخاذ القرار املناس����ب بذلك. إلى 
ذلك، قال مصدر أمني ان التقرير املبدئي 
بشأن وفاة الطالبة أمس تضمن ان الوفاة 
طبيعي����ة ونتيجة هبوط حاد في الدورة 

الدموية.

وال وجود ألي مناوشات أو ما 
يدعو للقلق، وقال: استطلعنا 
احلدود ورأينا األوضاع األمنية 
هناك واستمعت الى شرح مفصل 
من اجلهات األمنية حول احلادث 
ومالبساته وتأكدنا أن األوضاع 
آمنة وهي حتت السيطرة، وأشار 
إلى أن ما حدث لن يعكر صفو 
العالقة ب����ني الكويت والعراق، 
التي هي أكبر مما حدث، مطالبا 
احلكوم����ة العراقي����ة بتحم����ل 
مسؤولياتها والقيام بواجباتها 
جتاه من تسبب في هذا احلادث، 
وفيما يتعلق باملنحة األميرية 
)األل����ف دينار( كش����ف أن هذا 
املوض����وع مازال بي����د املجلس 
ولي����س احلكومة كم����ا يعتقد 

البعض.

أكد أن اللجنة املالية البرملانية قد 
انتهت من مقترحها بشأن معاجلة 
القروض، الفتا إلى أننا ملس����نا 
توافقا حكوميا � نيابيا اس����فر 
التي  القضية  عن معاجلة هذه 
ستحل 50% من مشاكل املواطنني، 
وحول استجواب الشمالي قال: 
لم يعد هناك داع لهذا االستجواب 
خاصة بعد التعاون الكبير الذي 
قدمه الوزير الشمالي مع اللجنة 
املالية في س����بيل معاجلة هذه 
املعضلة، وحول منحة ال� 1000 
دينار كشف أن هناك مقترحا في 
اللجنة املالية البرملانية حول هذا 
املوضوع وأن األمر في النهاية 

بيد صاحب السمو األمير.
من جانبه، أكد رئيس احلكومة 
أن األوضاع على احلدود الكويتية 
 العراقي����ة مطمئن����ة للغاي�����ة 

الش����مالي، وفي هذا اإلطار أكد 
رئيس مجلس األمة علي الراشد 
أن اجلول����ة احلدودي����ة كانت 
نتائجها إيجابية. واألمور كانت 
هادئة على احلدود وال يوجد ما 
يبعث عل����ى القلق. وأضاف ان 
السفير العراقي كان في زيارة له 
في مكتبه ومتت مناقشة ما حدث 
حيث أبدى انزعاجه واستياءه، 
العراقية  موضحا أن احلكومة 
تعم����ل جاه����دة عل����ى صيانة 
العالم����ات احلدودي����ة وعودة 
األمر إلى ما كان عليه. وبني أنه 
جاءته اتصاالت من رئيس مجلس 
النواب العراقي يدعوه فيها إلى 
زيارة العراق، مؤكدا انه لم يحدد 
موعد هذه الزيارة لكنه سيذهب 
حامال معه كل امللفات العالقة بني 
البلدين، وفيما يتعلق بالقروض 

هناك ثم نقاش واتفاق على قضية 
إسقاط فوائد القروض من خالل 
التفاهم النيابي � احلكومي في 
االجتم����اع املرتقب األحد املقبل 
بحضور وزير املالية مصطفى 

سلطان العبدان

الس����لطتني  إرادة  التق����ت 
التش����ريعية والتنفيذية على 
قضيتني شغلتا الشارع الكويتي 
لسنوات عديدة أوالهما احلدود 
العراق واألخرى  الشمالية مع 

إسقاط فوائد القروض.
وأسفر لقاء السلطتني الذي 
كان برعاية رئيس مجلس األمة 
علي الراشد وسمو رئيس الوزراء 
املبارك وبضيافة  الشيخ جابر 
الش����يخ علي اجلابر الذي أقام 
مأدبة غداء أم����س في مزرعته 
»عزاي����ز« الواقع����ة في منطقة 
العبدلي على احلدود الشمالية، 
أسفر عن جولة قام بها رئيسا 
السلطتني إلى احلدود الكويتية � 
العراقية لالطمئنان على األوضاع 

)سعود سالم(سمو الشيخ جابر املبارك يطالع عبر املنظار االوضاع على احلدود الشمالية رئيس مجلس األمة علي الراشد وسمو رئيس الوزراء وأعضاء السلطتني يتوسطهم الشيخ علي اجلابر في »عزايز«  

اللواء ريفي متوسطا نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد 
ومدير التحرير الزميل محمد احلسيني        )محمود الطويل(

املبارك: استقالة وزير التربية لم تقبل
 وستعرض على سمو األمير للبت فيها

أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك أن 
استقالة وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف احلجرف 
لم تقبل وأنها ستعرض على صاحب السمو األمير في األيام 

املقبلة للبت فيها.
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التفاصيل ص6 ٭

التفاصيل ص8و9 ٭

ذكرى الرشيدي

التفاصيل الكاملة غداً  ٭


