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أكدت عدم ورود تقارير دولية تتهم الجهات الخيرية بتمويل اإلرهاب

ذكرى الرشيدي: الترحيل... للعمالة الهامشية فقط
وأبواب الكويت مفتوحة للخبرات

»املدنية« عّوضته 5001 دينار عن حل مجلس 2012 

هايف... هل يربح املليون؟
• املحامي عبدالهادي: فلتتحمل الحكومة ورئيسها عواقب أخطائهما

|   كتب أحمد الزم   |

أص��������درت ال�����دائ�����رة امل���دن���ي���ة ف����ي م��ح��ك��م��ة 
االستئناف برئاسة املستشار جمال العتال 
ح��ك��م��ه��ا ب��ت��ع��وي��ض ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق محمد 
ه��اي��ف 5001 دي��ن��ار ك��ت��ع��وي��ض م��وق��ت في 
الدعوى املرفوعة ضد رئيس مجلس الوزراء 
ال��ش��ي��خ ج��اب��ر امل���ب���ارك ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ب��ط��ان 

مجلس األمة 2012.
وق����ال امل��ح��ام��ي ع����ادل ع��ب��دال��ه��ادي: »ل��ق��د 

ان��ت��ص��ر ال��ق��ض��اء ل��ص��راع دام أك��ث��ر م��ن ع��ام 
الدستورية بحل  املحكمة  منذ ص��دور حكم 
انتخابات  إل��ى  مجلس األم��ة 2012 وال��دع��وة 
ج���دي���دة، ول��ق��د ص���در ال���ي���وم )أم�����س( الحكم 
القضائي عن محكمة االستئناف في الدعوى 
املرفوعة منا بصفتنا املمثل القانوني للنائب 
ال��س��اب��ق محمد ه��اي��ف أح��د أع��ض��اء مجلس 
أمة 2012، ضّد سمو رئيس مجلس الوزراء 
بصفته، مطالبني بتعويض موكلي عن خطأ 

الحكومة في حل مجلس االمة 2012«.

وأكد عبدالهادي أنه سوف يقوم بمطالبة 
ال��ح��ك��وم��ة ب��م��ل��ي��ون دي��ن��ار ك��وي��ت��ي تعويضا 
م��ادي��ا وأدب���ي���ا ع��ن األض�����رار »ال��ت��ي أص��اب��ت 
الحكومة ورئيس مجلس  ولتتحّمل  موكلي، 

الوزراء عواقب أخطائهما«.
حكمها  في  االستئناف  محكمة  وذك��رت 
ال���وزراء بصفته يتحمل  »رئ��ي��س مجلس  ان 
ارتكبته  ال��ذي  الخطأ  عن  الكاملة  املسؤولية 
انتخابات مجلس  إل��ى  ال��دع��وة  ف��ي  الحكومة 

األمة 2012«.

|   كتب تركي المغامس   |

ن���ف���ت وزي�������رة ال����ش����ؤون االج���ت���م���اع���ي���ة وال���ع���م���ل ذك����رى 
الرشيدي ل� »الراي« ورود أي تقارير دولية تتهم الجهات 

الخيرية الكويتية بأي تمويل لالرهاب، مؤكدة ان العمل 
الخيري الكويتي شفاف.

م�����ن ج����ه����ة أخ����������رى، أك��������دت ال�����رش�����ي�����دي ف�����ي ت���ص���ري���ح 
للصحافيني على هامش االحتفال باليوم العربي لليتيم 

امس ان ما أعلن عن ترحيل 100 ألف وافد سنويا ليس 
املقصود به ترحيال بل تنظيم للعمالة الوافدة، وأبواب 
ال���ك���وي���ت م��ف��ت��وح��ة ل��ل��خ��ب��رات وامل��س��ت��ش��اري��ن وال��ف��ن��ي��ني 

واملختصني، والترحيل هو للعمالة الهامشية السائبة.

)تصوير موسى عياش( أحمد الخالد وفريق وزارة الدفاع في اجتماع لجنة »الداخلية والدفاع« امس     

أكدت ضرورة التوصل إلى قانون يحقق الطموح وال يهدر املال العام

»الداخلية والدفاع« لوزير الدفاع:
ترّيث في... »التجنيد اإللزامي«

• التميمي: يبدو أن وزارة الدفاع تريد سلق القانون... ولن نقبل بذلك
- توزيع املجندين على الشرطة ليس رسالة ضد الحريات

|  كتب فرحان الفحيمان  |

أب��ل��غ��ت ل��ج��ن��ة ال��داخ��ل��ي��ة وال���دف���اع ال��ب��رمل��ان��ي��ة ن��ائ��ب 
رئ��ي��س ال������وزراء وزي����ر ال���دف���اع ال��ش��ي��خ اح��م��د ال��خ��ال��د 
بضرورة التريث في مناقشة وإقرار مشروع القانون 
»بغية  اإللزامي  التجنيد  في شأن  الجديد  الحكومي 
التوصل الى قانون يعالج مثالب القانون السابق الذي 

تم وقف العمل به منذ العام 2001«.
التميمي  ال��ل��ه  ال��ن��ائ��ب عبد  اللجنة  م��ق��رر  وأوض���ح 
ال��دف��اع  وزي���ر  ان  اللجنة  اج��ت��م��اع  عقب  للصحافيني 

»التجنيد  مناقشة  في  االستعجال  اللجنة  من  طلب 
اإلل����زام����ي«، غ��ي��ر ان اع��ض��اء ال��ل��ج��ن��ة أك����دوا ض���رورة 
ال���ى »ق��ان��ون يامس  ال��ت��ري��ث ح��ت��ى ت��ت��وص��ل اللجنة 
ال��ط��م��وح وال���واق���ع، وي��ع��ال��ج م��ث��ال��ب ال��ق��ان��ون ال��س��اب��ق، 
امل��ت��م��ث��ل��ة ف���ي اس��ت��ن��زاف امل����ال ال���ع���ام وع����دم م��اءم��ت��ه 

األوضاع العامة للتجنيد واملجندين«.
وأضاف التميمي ان الوزير الخالد والوفد املرافق 
له الى االجتماع عرضا على اللجنة تصور الحكومة 
حول تعديل القانون الجديد املحال منذ العام 2009 
|   التتمة ص 48   |

تولر عن حقوق اإلنسان في الكويت:
تقرير »الخارجية« األميركية عادل

|   كتبت غادة عبدالسالم  |

م���ؤك���دا ان ت��ق��ري��ر »ال���خ���ارج���ي���ة« األم���ي���رك���ي���ة ال���خ���اص ب��ح��ق��وق 
ق السفير االميركي لدى الكويت 

ّ
اإلنسان في الكويت كان عادال، عل

مسؤولية  االميركية  ال��س��ف��ارة  البعض  تحميل  على  تولر  ماثيو 
|   التتمة ص 48   |

األنصاري لـ »الراي«:
»اإلطفاء« لم تدُع إلى اجتماع

املجلس األعلى للبيئة
|  كتب ناصر الفرحان  |

ك��ش��ف امل���دي���ر ال���ع���ام ل�������الدارة ال���ع���ام���ة ل���الط���ف���اء ال����ل����واء ي��وس��ف 
االنصاري ل� »ال��راي« انه لم يتلق دعوة لحضور اجتماع املجلس 
االعلى للبيئة الذي عقد منذ ايام، ملناقشة استعدادات مؤسسات 

الدولة في حال حصول اي هزة ارضية أو زالزل في املنطقة.
وأوض����ح األن���ص���اري ان »االدارة ال��ع��ام��ة ل��الط��ف��اء ه��ي ال��ع��م��ود 
ال��ف��ق��ري ف��ي ال��ت��ع��ام��ل م��ع اي ط����وارئ ق��د ت��ح��دث نتيجة ال��ك��وارث 
|   التتمة ص 48   |

|   كتب فرحان الفحيمان 
وسليمان السعيدي   |

ال��ل��ج��ن��ة  أن  »ال������������راي«  ع���ل���م���ت 
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة رف��ض��ت 
اقتراح منح كل رب أسرة كويتي 
دينار، تخصم  آالف  مبلغ عشرة 
»نظرا  ال��ب��ن��وك  مستحقات  منها 
لوجود قوانني تتشابه معه أقرت 

غير مرة«. 
خالل  »التشريعية«  وواف��ق��ت   
اج��ت��م��اع��ه��ا أم����س ع��ل��ى االق���ت���راح 
ال��خ��اص بتعديل بعض  ب��ق��ان��ون 

مواد قانون ديوان املحاسبة.
وق������ال م���ق���رر ال���ل���ج���ن���ة ال��ن��ائ��ب 
االق�����ت�����راح  ان  ال����ص����ان����ع  ي���ع���ق���وب 
ب��ق��ان��ون ب��ش��أن دي����وان املحاسبة 
»س�����ي�����س�����م�����ح ب�������اح�������ال�������ة ج���م���ي���ع 
املعنية  الجهات  ال��ى  املتجاوزين 
وه�����ي ال���ن���ي���اب���ة ال����ع����ام����ة، اض���اف���ة 
ال�������ى ن����ش����ر ك������ل ت����ق����اري����ر دي�������وان 
امل��ح��اس��ب��ة ف���ي ج���ري���دة )ال��ك��وي��ت 
اليوم( الرسمية حتى تكون هذه 
|   التتمة ص 48   |

اللجنة املالية أقرت التعديالت على قانون التراخيص التجارية 

»التشريعية« ترفض منح كل رب أسرة 10 آالف دينار
• منح موظف ديوان املحاسبة صفة الضبطية القضائية وللمراقب التحفظ على األوراق وامللفات
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ترقية 385 موظفًا 
باالختيار في »الدفاع«

»الراي« في رمضان قمر يضيء الشاشات
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