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 زجاج حافلة املنتخب اجلزائري وهو مكسور بعد ادعاء تعرضه لالعتداء من جانب مشجعني مصريني بينما يؤكد الشهود أن العبي 
اجلزائر قاموا بأنفسهم بكسر الزجاج

 

 الشاب خالد يربط العلمني املصري واجلزائري في حفل أقيم بالقاهرة باالشتراك  مع محمد منير أمس األول 
ــرز) قبل املباراة بـ ٤٨ ساعة                  (رويت

ــي.إن.إن: مع ظهور فيلم «٢٠١٢»، زادت مخاوف   س
البشر في كل مكان على ظهر االرض، من حتقق نبوءة 
ــتقع  ــل املايا االميركية القدمية بان نهاية العالم س قبائ
ــمبر ٢٠١٢ وبدأوا في وضع ساعات توقيت  في ٢١ ديس
تنازلي لهذا اليوم. وهو ما نفاه إخصائي علوم الفضاء 

لدى وكالة الفضاء األميركية «ناسا» ديڤيد موريسون، 
مؤكدا أن شائعات نهاية العالم مجرد خدعة كبيرة، نافيا 
وجود كوكب غامض على وشك االصطدام باألرض في 
ذلك التاريخ. إلى ذلك ، أعلنت «ناسا» أنه مت العثور على 

كميات ضخمة من املياه املجمدة على سطح القمر 

 األنباء  االقتصادية األنباء  االقتصادية

تربح  «أمريكانا»   الخرافـي: 
١٦٫٧ مليون دينار للتسعة 
أشـهر بواقع ٤٣ فلسًا 
 ١٦ ص  الواحد   للسهم 

 مصادر مقربة من المحمد لـ «األنباء»: نعم النائب حّر في أفكاره وأقواله 
ولكنه ليس حّرًا في أفعاله داخل قاعة عبداهللا السالم

 أكدت أن رئيس الوزراء  لن يتنازل في قضية «الشيك» مهما كانت الوساطات وأن االستناد إلى اتفاقية مكافحة الفساد ال يبرر ما قام به د. المسلم  ألنها مجرد توصيات حتى اآلن

 العفاسي لـ «األنباء»: ال نية لحّل 
  مجالس إدارات أندية التكتل حتى اآلن

 النواب المطالبون بتعديل المادة ٣٢ من النظام األساسـي وممثلون عن أندية المعايير ينفذون اعتصامًا أمام المجلس غدًا
 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 

سامح عبدالحفيظ ـ أحمد الفضلي
  بعد رفض أندية التكتل تعديل املادة 
٣٢ من النظام األساسي الحتاد كرة القدم 
إال من خالل املسار الذي أعلنت هذه 
األندية أنه السبيل القانوني الوحيد 
للخروج من األزمة الرياضية وتطبيق 
الرغبة السامية برفع عدد األندية إلى 
١٤ في احتاد كــــرة القدم ، قال وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل د. محمد 
العفاسي انه ال توجد نية حتى اآلن حلل 
مجالس إدارات تلك األندية. وأضاف 
د. العفاسي في تصريح  لـ «األنباء» 
ان مثل هذا القرار يعود للهيئة العامة 
للشــــباب والرياضة، مشيرا الى ان 
القانون رقم ٩٣/٤٣ لالسف لم يجعل 
للوزير احلق فــــي التدخل بقرارات 

الهيئات واملؤسسات 
له بفرض  التابعة 

الرأي.
  وقــــال ايضا ان 
للنواب احلق فيما 
يبدون من آراء، لكن 
عليهم معرفة عدم 
أحقية الوزير بفرض 
قرارات على الهيئة 
وليــــس لــــه احلق 
التدخل بعملها  في 
ودوره محـدد، حيث 
تعرض عليه نتائج 
اجتماعات وأعمال 

الهيئة، وإما ان يوافق أو يرفض. وحول 
استجوابه من قبل بعض النواب اذا لم 
يقم بحل مجالس ادارات أندية التكتل، 

ادارة  قال ان مجلس 
الهيئة هو من سيقرر 
ذلك عنــــد االجتماع 
الذي سيعقد ملناقشة 

الوضع الراهن.
  مــــن جهتــــه قال 
النائب حسني القالف 
في تصريح له امس 
انه «اذا اردنا ان نحّكم 
القانون في القضية 
الرياضة،  املثارة في 
الى  الرجوع  فاألصل 
اجلمعيات العمومية»، 
ملــــاذا  اذن  مضيفــــا: 
اجلعجعــــة واثارة الغبــــار وتأجيج 
الصراع بني األســــرة الرياضية علما 
بــــأن قوانني املنظمات الدولية تنص 

على عدم تدخل احلكومة في الرياضة، 
ودعا القالف الى ابعاد الرياضة عن 

أتون السياسة.
  وفي سياق املوضوع، قالت مصادر 
نيابية مطلعة ان النواب املـــطالبني 
بتعديل املادة ٣٢ من النظام االســـاسي 
ورفع عدد مجلس ادارة االحتاد من ٥ 
الى ١٤، سينفذون صباح غد اعتصاما 
بســــاحة االرادة امــــام مجلس األمة 
يشاركهم في ذلك ممثلون عن أندية 
املعاييــــر للمطالبة بضرورة تعديل 

النظام االساسي. 
  وأمــــس أصدرت جلنة الشــــباب 
والرياضــــة الــبرملانــــــيــــة بيانــــا 
طالبت فيه وزير الشـــؤون بتحـــمل 
مســــؤولياته جتــــاه مــــن «يعبــــث 

بالقانون».

 القرار لدى هيئة الشباب والرياضة وليس لوزير الشؤون الحق في فرض رأيه على مجلس إدارة الهيئة بحسب القانون ٤٣ وإنما يملك سلطة الرفض أو القبول بما تتوصل إليه

 ڤيديو للتلفزيون المصري يثبت
  «براءة الفراعنة من دم الخضر» !

 مع اقتراب أكثر ٩٠ دقيقة عصيبة على 
جماهير كرة القدم في كل من مصر واجلزائر، 
بدأت املواجهة بني املنتخبني العربيني تأخذ 
منحى جديدا مساء أمس األول، وهو موعد 
وصول البعثة اجلزائرية إلى القاهرة، حيث 
كانت «احلجارة» كما ادعى اجلانب اجلزائري 
في اســـتقبالهم على «أرض الكنانة»، مما 
تسبب في إصابة بعض أفراد بعثتهم. وهو 
ما أثبت اجلانب املصري عدم صحته، بعد 
أن عرضت قناة «النيـــل للرياضة» امس 
لقطات توضح قيام العبي املنتخب اجلزائري 
بتحطيم زجاج احلافلة التي كانت تقلهم من 
مطار القاهرة إلى الفندق الذي يبعد عن املطار 

٢٠٠ متر فقط.  وفي وقت سابق، أكد خيري 
حسن سائق حافلة «اخلضر» في حتقيقات 
النيابة أنه لم يتعرض للحجارة من اخلارج 
وإمنا لتحطيم زجاجه من الداخل بواسطة 
العبي األخضر بشـــواكيش الطوارئ بعد 
أن قاموا بخلعها، وأنه عندما حاول منعهم 
تعرض للضرب، من قبل وزير الشـــباب 
اجلزائري. وأثبتت حتقيقات البحث اجلنائي 
املصري أن لوح الزجاج مكسور من الداخل 
ومت التقاط صور لذلك.  إلى ذلك أكد «فيفا» 
أمس إقامة املباراة في موعدها مشــــددا 
على أنه على مصر تأمني ســــالمة الوفد 

اجلزائري. 

 سائق الحافلة يتهم وزير الشباب الجزائري بالتعدي عليه و«فيفا» يطالب مصر بتأمين سالمة الوفد

 الحكومة تستعجل ملفات «المعسرين».. والمسلم يؤكد أن كتلة التنمية ضد الصندوق بسبب فشله وتريد قانونًا يتضمن إسقاط الفوائد وإعادة جدولة الديون
 مريم بندق ـ حسين الرمضان 

حسين الفيلكاوي
  تواصل قضية «الشيك» فرض 
نفسها على الساحة السياسية 
بقـــوة بالتـــوازي مـــع قضية 

«املعسرين والقروض».
التطـــورات  آخـــر    وفـــي 
وفيمـــا أعلنت مصـــادر مقربة 
مـــن النائب د.فيصل املســـلم 
انه ســـيقدم  لـ «األنباء» امس 
استجوابه لرئيس الوزراء ظهر 
االثنني او صباح الثالثاء، أفادت 
مصادر مقربة من سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشـــيخ ناصر 
احملمد بأنه مستمر في دعواه ضد 
النائب د.فيصل املسلم بخصوص 
قضية الشيك، وانه لن يتنازل 
الوســـاطات.  عنها مهما كانت 
وأضافـــت املصـــادر انه ليس 
اتفاقية  الى  صحيحا االستناد 
األمم املتحدة ملكافحة الفساد التي 
يحتج بها البعض في انها تتيح 
للنائب عرض شيكات شخصية 
لرئيس احلكومة، موضـــحة ان 
االتفاقية مجرد توصيات وإلى 
اآلن لم يتم سن قوانني تلزم ايا 

من السلطتني مبا جاء فيها.
  وردا على مقولة ان النائب ال 
يساءل عن أفعاله داخل القاعة 
قالـــت املصادر انـــه «احتجاج 
باطل» متسائلة: لو ارتكب احد 
النواب جرمية قتل داخل القاعة 

فهـــل يعقل أال تتم محاســـبته 
بحجة انـــه غير مســـاءل عن 
القاعة؟! وشددت  أفعاله داخل 
على ان النائب داخل القاعة ال 
يحاســـب على أقواله وأفكاره 
لكنه يحاسب على أفعاله، ونحن 
نرى ان النائب املســـلم ارتكب 
فعال ينبغي احملاســـبة عليه. 
على صعيد آخر، وحول قضية 
القروض واملعســـرين، كشفت 
مصادر مطلعة في وزارة املالية 
عن اجراءات تتعلق باالستعجال 
في اجناز جميع ملفات املواطنني 
الذين سبق لهم االستفادة من 
صندوق املعســـرين او تقدموا 
لالنخراط ضمن اجلدولة احملددة 
في شروطه والبالغ عددهم حوالي 
١٢ ألفـــا في خطوة اســـتباقية 

جللسة ١٧ اجلاري. 
  وقالت املصادر ان مثل هذا 
اإلجراء من شأنه تعزيز مـوقف 
احلكومة حول رأيها في فاعلية 
الصنـــدوق وايجابياته، وهو 
املوقف الذي ستدافع عنه خالل 
جلسة مناقشة معاجلة قضية 
القروض. وأمـــس قال الناطق 
الرســـمي باســـم كتلة التنمية 
واإلصالح النائب د.فيصل املسلم 
ان الكتلة ضد صندوق املعسرين 
بسبب فشله ومع اي قانون يحل 
مشكلة املواطنني من خالل إسقاط 

الفوائد وإعادة جدولتها. 

 مريم بندق
  أكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «األنباء» ان  ســـمو 
الشيخ ناصر احملمد وجه مجلس الوزراء في جلسته االسبوع املاضي 
لضرورة اصدار املراســـيم والقـــرارات املطلوبة لتنفيذ خطة التنمية 
االســـتراتيجية للكويت والتي قدمت الى املجلس كإطار عام. وقالت 
املصادر ان احلكومة ستصدر تلك القرارات واملراسيم املطلوبة لتنفيذ 
اخلطة، اال ان ذلك مرتبط بشكل أساسي باعتماد مجلس االمة للقوانني 
التشريعية التي قدمتها ضمن االولويات والتي يأتي على رأسها اعتماد 
اخلطة بقانون يصدر من املجلس، وإال فإن اخلطة االستراتيجية للتنمية 
ســـتصبح حبرا على ورق. وردا على سؤال حول توقيت تقدمي خطة 
التنمية بشكل تفصيلي، أجابت املصادر بأن احلكومة اتفقت مع املجلس 
على ان تقدم خططا سنوية ضمن برنامج عمل احلكومة بالتزامن مع 
كل ميزانية جديدة حتوي السياسات واالهداف واملدد الزمنية والتكلفة 
االولية لكل من املشاريع الواردة في االطار العام خلطة التنمية املقدم 
منها. هذا، وعلمت «األنباء» ان احلكومة ممثلة بوزير املالية مصطفى 
الشمالي ومحافظ البنك املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ستحضر 

اجتماع اللجنة املالية واالقتصادية صباح غد. 

 الحكومة تحضر غدًا اجتماع «المالية البرلمانية»

 «ناسا»: نهاية العالم لن تكون في ٢٠١٢

 خطة التنمية ستصبح «حبرًا على ورق» إن لم تصدر بقانون

ي  
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القومية  أحببت  الوهيدة:   مطلق 
نشـاطي  وبـدأت  العربيـة 
النقابي منذ تأسيسـه  ص٨ و ٩ 

 حمـى تصفيات 
مونديال  «جنوب 
 «٢٠١٠ أفريقيا 
العالـم   تجتـاح 

 والبطـوالت المحليـة ومعسـكرات  والبطـوالت المحليـة ومعسـكرات 
باللعبة النهوض  على  تساعد  باللعبةاإلعداد  النهوض  على  تساعد  اإلعداد 

 نجم أزرق شباب اليد  نجم أزرق شباب اليد 
الصاعد مطلق الدوسري:  الصاعد مطلق الدوسري:  

 فـتح باب  فـتح باب 
االحتـراف االحتـراف 

الخارجي وزيادة الخارجي وزيادة 
عدد المباريـات  عدد المباريـات  

االرتبـاط  يفضـل  االرتبـاط  أكويالنـي  يفضـل   أكويالنـي 
من  ويعـود  الجمـال  من بملـكات  ويعـود  الجمـال  بملـكات 
االصابـة للظهـور مـع ليڤربولاالصابـة للظهـور مـع ليڤربول

 مرزوق اخلرافي
 

 اختتام مهرجان أيام المسرح للشباب السادس:

بحصد نصيب األسـد مـن جوائز المهـرجان   ص٣٢ و ٣٣ 

 «الحرب الباطنية» 
بالجائزة تفـوز 
  الكبـرى  وفرقة 
جروب»  «ستيچ 
تميزها  تواصل 

 «الوطني» يحتفل بمرور 
٥٧ عامًا على فتح أبوابه 
بنك  نجاح  قصـة  غدًا: 
تحـول ألكثـر البنوك 
أمانًا فـي العالم ص ١٥

 قطر تدعو الدول الخليجية 
ربـط  جــدوى  لبحث 
  عمالتها بالدوالر  ص ١٧ 

 د.محمد العفاسي 

 األنباء الرياضية (٢٣ ـ ٣٠)

 التفاصيل ص ٢٦ 

 القالف: يجب إبعاد الرياضة عن أتون السياسـة وقوانين «فيفا» تنص على عدم تدخل الحكومة فيها فلماذا الجعجعة وإثارة الغبار؟  

 التفاصيل ص ٢٥ 

 األسد من باريس: 
  ال شريك 

  إسرائيليًا للسالم
 باريس ـ هدى العبود

  أعلن الرئيس السوري بشار 
األسد، عقب لقائه بنظيره الفرنسي 
نيكوال ســــاركوزي في باريس 
أمس، عن عدم وجود «شــــريك 
إسرائيلي» مستعد للتوصل الى 
السالم، وذلك بعد يومني من عرض 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو إجراء حوار مباشر مع 

دمشق.
 

 التفاصيل ص٢٠ 
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