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مواعيد العمل

 9 - 1 �سباحًا
مـــن

          4 - 9 مــ�ســاًء

�سعر الدورتني معًا 115 د.ك

ICDL دورة
)الكتب/ التدريب/الختبارات/ كارت املهارات(

و
دورة لـــغــة اجنليــزيـة عــامــــة  

)حمادثة/قواعد/قراءة/كتابة( - امتحان حتديد امل�ستوى جماين

الــعـر�س �ســاري ملـــدة اأ�ســبــوع

عر�س
خا�س
جداً

األنباء  االقتصادية

»األنباء« تنشر كتاب  »الكويتية«  لوزير 
مالحظات  أهم  على  المواصالت 
»المـحاسبـة«   ص38 و39

تكتيك حكومي لتأجيل »القروض«
األغلبية النيابية أنهت تنسيقها لتمرير اقتراح تكليف »المالية« البرلمانية بإعداد تقريرها على هامش الجلسة والتصويت عليه بمداولتيه رغم تسريبات الحكومة برّد القانون للمجلس

العـدوة: نـدعو الحكومـة إلى االحتكام 
لرأي األغلبيـة والموافقة على معالجة القروض

الوعـالن يؤجـل اسـتجوابه لصفر حتى 
االثنين المقبل للتنسـيق مع القوى السياسية

الراشـد: سـأصوت ضد إسـقاط الفوائد 
ومـع تعــديـل قانـون صندوق المعسـرين

»الشـعبي« تتجه لتقديم استجوابها للخالد 
اليـوم إذا لـم تتعـاون الحكومة فـي »القروض«

شاهني الغامن

د.خالد السعد

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة -   ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
كما فاجأت اللجنة املالية واالقتصادية البرملانية 
النواب أول من أمس بإعالنها التوجه بطلب مد أجل 
تقدمي تقريرها ع���ن االقتراحات اخلاصة مبعاجلة 
قضية القروض، تسعى احلكومة هي األخرى ملفاجأة 
النواب خالل جلس���ة اليوم من خالل تكتيك محدد 
لتأجيل حس���م القضية ان استطاعت ذلك. مصادر 
نيابية قالت ل� »األنباء« ان احلكومة تسعى حاليا 
إلقناع بعض النواب بالتصويت لصاحلها في جهة 
تأجيل البت باملوضوع حلني انتهاء اللجنة املالية من 
دراسة جميع االقتراحات وإحالة تقريرها للمجلس. 
وفي االجتاه املقابل، أكدت مصادر نيابية أخرى ل� 
»األنباء« انها أجرت مشاوراتها وتنسيقها ومتتلك 
األغلبي���ة الكافية للتصويت واملوافقة على اقتراح 
تكليف »املالية البرملانية« بإعداد تقريرها عن قضية 
القروض على هامش جلسة اليوم للتصويت عليه 
قبل نهاية اجللس���ة مبداولتيه وإحالته للحكومة 
التي هددت من خالل تسريبات بنّيتها رد القانون 
للمجلس في ح���ال حصل على األغلبية وهو األمر 
املرجح حتى اآلن. وحول نفس املوضوع قال النائب 

علي الراشد خالل مناظرة جرت بينه وبني النائب 
خالد العدوة في كلية العلوم اإلدارية باجلامعة أمس 
انه سيصوت ضد إسقاط فوائد القروض وسيؤيد 
التوجه لتعديل قانون صندوق املعسرين، في حني 
طالب العدوة احلكومة باالحتكام إلى رأي األغلبية 
النيابي���ة وعدم عرقلة القان���ون أو رده للمجلس. 
مصادر مقرب���ة من كتلة العمل الش���عبي أكدت ل� 
»األنباء« ان استجواب النائب مسلم البراك لوزير 
الداخلية جاهز من محور واحد يتركز على »تضليل 
الوزير للنواب والشعب بخصوص إحالة موضوع 
اللوح���ات اإلعالنية للنيابة«. وأك���دت املصادر ان 
البراك سيقدم استجوابه اليوم الثالثاء في حال عدم 
تعاون احلكومة في موضوع القروض، مشيرا الى 
انه سيتم النظر في تقدمي االستجواب في موعد آخر 
اذا ما سارت جلسة القروض كما تريد »الشعبي«. 
من جهته، أكد النائب مب���ارك الوعالن ل� »األنباء« 
ان���ه أجل تقدمي اس���تجوابه للوزير د.فاضل صفر 
الى االثنني املقبل على أبعد تقدير، وذلك إلفس���اح 
املجال أمام معاجلة قضية القروض وللتنسيق مع 

القوى السياسية.

السعد وكياًل للتعليم العالي

وافق مجلس الوزراء أمس على 
تعيني د.خالد السعد األستاذ في 
كلية العلوم اإلدارية وكيال للتعليم 
العالي خلفا للدكتورة رشا الصباح 
التي نقلت مستشارة بدرجة وزيرة 

في ديوان سمو رئيس الوزراء.

المسلم: أتمنى أن يستقيل رئيس الوزراء وال يصعد المنصة

مجلس الوزراء يمدد مهلة التقاعد للعسكريين 3 أعوام بشروط
و5 عمداء جدد تقدموا بطلبات جديدة إلنهاء الخدمة

مريم بندق ـ حسين الرمضان 
سامح عبدالحفيظ - محمد الخالدي

من جدي���د اكدت احلكومة انها 
س���تتعامل مع االستجوابات وفقا 
لألطر الدستورية، التأكيد احلكومي 
جاء على لسان وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
خالل حديثه ل� »األنباء« عن ان هذا 
املبدأ احلكومي سيكون نافذا على 
التي ستقدم  جميع االستجوابات 
العضاء احلكومة مبا فيها استجواب 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ال���ذي قدمه النائب 
د.فيصل املسلم قبل يومني. وامس 
قال د.املسلم ان محاوالت احلكومة 
االلتفاف على االستجواب بأي شكل 
كان هو رفض للنصوص الدستورية 
وارادة االمة في معرفة مصير اموالها 
واس���تمرار لالتهامات احلساسة، 
موضحا ان ذلك لن مينع من مناقشة 
االستجواب. النائب مبارك الوعالن 
قال من جانبه ما نصه: »س���معنا 
تداوالت واحاديث عن رغبة صاحب 
السمو في صعود اي وزير منصة 

االس���تجواب« مؤكدا ان هذا االمر 
ينطبق على حالة استجواب رئيس 
احلكومة. اما النائب د.ضيف اهلل 
بورمية فقال ان محاولة تهميش 
االس���تجواب امر مرفوض وعلى 
احملمد صعود املنصة الغالق هذا 

امللف. 
النائب علي  اعل���ن  من جهته 
الدقباس���ي تأييده لالس���تجواب 
وحق د.املس���لم في اللجوء لهذه 
االداة الدس���تورية، وفي هذا األمر 
اكدت مصادر دستورية ل� »األنباء« 
عدم جواز املساءلة السياسية بأي 
موضوع او قضية معروضة امام 

القضاء.
النائب  من جهة أخرى، ق���ال 
د.فيصل املس���لم انن���ي قدمت 5 
استجوابات أفتخر بها كلها، لكنني 
غير سعيد بتقدمي هذا االستجواب 
األخير، والذي أمتنى أال يصعد فيه 
رئيس الوزراء املنصة بل يستقيل، 
جاء ذلك خالل مشاركة د.املسلم 
في حملة »نستحق األفضل« التي 
نظمتها مجموعة من املدونني مساء 

أمس مبشاركة ممثلني عن بعض 
الق���وى السياس���ية، منها حدس 
الس���لفية والتحالف  واحلرك���ة 
الوطن���ي واملنب���ر الدميوقراطي. 
القضية ليست  أن  وأكد د.املسلم 
ش���خصية وأنه يّكن كل التقدير 
واالحترام لشخص رئيس الوزراء، 
لكن القضية قضية بلد ومستقبل 
ش���عب ولن نقف مكتوفي األيدي 
أمام ما يحدث من تدهور وتراجع 
على جميع املس���تويات. كما عبر 
ممثلو بعض القوى السياسية عن 
دعمهم وتأييدهم حلملة »نستحق 
األفضل«، مطالبني رئيس الوزراء 
باالس���تقالة م���ن أج���ل الكويت.

)التفاصيل غدا(
إلى ذلك، قالت مصادر نيابية 
داعمة لالستجواب في وقت سابق 
أمس ان إقدام وزير الداخلية على 
مواجهة االستجواب رغم ما أعلنه 
عن عدم دس���تورية أحد محاوره 
القضاء يؤكد  أمام  كونه منظورا 
ان تذرع احلكومة بهذا األمر غير 

مقبول حاليا.

الروضان: الحكومة ستتعامل مع االستجوابات وفقًا لألطر الدستورية

تأكيدًا لما انفردت بنشره »األنباء«.. وتعميم للدوريات بعدم التواجد داخل المناطق السكنية

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد والفريق احمد الرجيب واللواءات د.مصطفى الزعابي وعبداحلميد العوضي 
وعيد أبوصليب وأنور الياسني مبناسبة تعيينهم وكالء مساعدين

األمير للوكالء المساعدين في »الداخلية«:
 طبقوا القانون على الجميع واحفظوا أمن الوطن

أمير زكي وكونا
 دعا صاحب الس����مو 
الش����يخ صباح  األمي����ر 
األحمد قياديي »الداخلية« 
ال����ى تطبي����ق القان����ون 
واحلرص على فرض هيبة 
رجال األم����ن باعتبارهم 
القان����ون مع  ميثل����ون 
الوضع في االعتبار أمن 
الوطن وسالمة املواطنني 
واملقيمني. وكان صاحب 
السمو قد استقبل وزير 
الش����يخ جابر  الداخلية 
اخلال����د يرافق����ه وكيل 
ال����وزارة الفري����ق أحمد 
الرجيب حيث قدما لسموه 
اللواءات مصطفى الزعابي 
وعبداحلميد العوضي وعيد 
أبوصليب وأنور الياسني 
مبناسبة تعيينهم وكالء 
مساعدين في »الداخلية«. 
وأوضح سموه للقياديني 
»أنهم مطالبون بالعمل في 
سبيل احلفاظ على األمن 
القانون على  وتطبي����ق 

اجلميع«.
ُعمان تحتفل غدًا بعيدها الـ 39:

سياسة خارجية واضحة 
األمن  الستتباب  تسعى 
العالـم فـي  والرخـاء 

ص28 و 29

سـالم  الشـيخ  السـفير 
بـن سـهيل المعشـني: 
الحكيمة  السيـاسـة 
 للسلطان قابوس أسفرت

كبيرة  عمانيـة  نهضة  عن 
ص5 المجاالت  شتى  في 

دفاع »زين«: اإلدارة 
لم توافق  على إجراء 

الفحص النافي للجهالة
نفى دفاع شركة »زين« 
امس أم����ام احملكمة وجود 
ق����رار م����ن مجل����س ادارة 
الشركة باملوافقة على إجراء 
الفحص النافي للجهالة على 
حسابات الشركة، بينما قدم 
دفاع املدعي مذكرة بدفاعه رد 
فيه���ا عل�ى دفاع الشركة، 
وق����د أجل����ت احملكمة نظر 
الدعوى جللسة 12/7 لتبادل 
االط����الع وتق����دمي مذكرات 

ختامية.

لمواكبة زيادة الطلب على الطيران والسفر وبقيمة 243 مليار دوالر 

»إيرباص«: الشرق األوسط بحاجة ألكثر 
من 1418 طائرة جديدة خالل 20 عامًا

»االنتقالية« و»الهيئة« تعتبران 
اتحاد الكرة الجديد غير قانوني

دبي � األسواق.نت: تلبية للزيادة املطردة في الطلب 
على السفر والطيران في الشرق األوسط، توقعت شركة 
»ايرباص« لصناعة الطائرات، ان املنطقة ستحتاج 
الى أكثر من 1418 طائرة جديدة خالل الفترة بني عامي 
2009 و2028 بقيمة اجمالية تتجاوز 243 مليار دوالر، 
ملالقاة الطلب في هذا القطاع الذي يفوق املعدل العاملي. 
وم���ن بني العوامل الدافعة له���ذا النمو، االقتصادات 
الناشئة وتطور ش���بكات اخلطوط اجلوية وتوسع 
شركات الطيران االقتصادية. وبحسب »ايرباص« فإنه 
بحلول العام 2028 سينمو أسطول املنطقة بنحو 3 
أضعاف من 586 طائرة ركاب مسجلة في بداية العام 

2009 الى 1681 طائرة.

مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم
اتفقت الهيئة العامة للشباب والرياضة 
واللجنة االنتقالية املكلفة بإدارة ش���ؤون 
احتاد الك���رة، على اعتبار االحتاد اجلديد 
برئاسة الشيخ طالل الفهد، غير قانوني. 
وأفاد مصدر مطلع في الهيئة بأن األخيرة 
ال تعت���رف بنتائج انتخاب���ات »التكتل«، 
وقال »االجتم���اع باطل ألن الدعوة جاءت 
من مجالس إدارات ال متتلك صفة قانونية 
وبالتالي فإن نتائجه باطلة«. من جهته، قال 
عضو اللجنة االنتقالية عماد الغربللي »لم 
نحضر اجلمعية العمومية لعدم شرعيتها، 
ألن ال� 10 رؤساء اجلدد املعينني لم يطلبوا 

عقد هذا االجتماع«.

يضم 40 مصعدًا هي األسرع عالميًا 
وواجهته »الحجرية« األطول على اإلطالق

برج الحمراء سيدخل قائمة أطول 
10 ناطحات سحاب في العالم

أحمد عفيفي
ينتظر أن يدخل برج احلمراء الكويتي 
قائمة أطول 10 ناطحات سحاب في العالم 
مع اكتمال بنائه نهاية العام القادم، وال 
يتوقف حدود كس����ر األرقام القياس����ية 
بالنس����بة ل� »احلمراء« فق����ط في كونه 
س����يدخل ضمن قائمة األطول عامليا بل 
س����يصبح أطول مبنى في العالم ملبس 
بالكامل باحلج����ر »من جهته اجلنوبية« 
وهو رقم قياس����ي لم تسجله سابقا أي 
ناطحة سحاب في العالم وسيصل طول 
»احلمراء« الى 412 مترا، كم��ا س����يضم 
البرج 40 مصعدا تعتبر األحدث واألكثر 
س����رعة عامليا إذ تبلغ سرعتها 10 أمتار 

التفاصيل ص 46في الثانية.

التفاصيل ص3

»رام الماليزيـة« للتصنيـف 
»بيتك  لـ  تقييـمـها  تثّبت 
ماليـزيـا« علـى المدييـن 
ص40 والطويـل  القصيـر 

أمير زكي
من جهة أخ���رى، وتأكيدا ملا انفردت بنش���ره 
»األنباء« عن توجه لتمديد فترة التقاعد للعسكريني 
ورجال اإلطفاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مجلس 
الوزراء اعتمد متديد مهلة التقاعد للعسكريني ملدة 
3 أعوام شريطة أن ينطبق على املستفيدين شروط 
االس���تفادة من االمتيازات املعمول بها حاليا، وان 
يكون املس���تفيد من التمديد قد أمضى في اخلدمة 
28 عام���ا. جاء في هذا الق���رار الذي لم يعرف هل 
سيكون ساري املفعول أم سيرفع الى مجلس األمة 
عقب مقترح تقدمت ب���ه اللجنة الرباعية لتجاوز 
زيادة أعداد املتقاعدين خاصة في وزارة الداخلية. 
عل���ى صعيد متصل تقدم 5 عم���داء جدد بطلبات 
تقاعدهم ومت قب���ول طلبات التقاعد وهم العمداء: 
احمد السريع، وبدر املذكور، وعلي عثمان الهويدي، 
ومحمد عبدالرحمن الدرميح، وعادل العبدالسالم، 

مع ترقيتهم الى رتبة لواء، فيما طلب من 4 عمداء 
آخرين االنتظار لبعض الوقت وحتديدا حلني انتهاء 
مؤمتر القمة اخلليجي. من جهة اخرى، أصدر وكيل 
وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون العمليات اللواء 
د.مصطفى الزعابي تعميما لعموم الدوريات الشاملة 
بعدم التواجد داخل املناطق السكنية دون داع، وأن 
يكون التواجد مبوجب بالغ الى عمليات الداخلية 
والتركيز على التواجد في الشوارع الرئيسية. وفي 
شأن آخر وزع وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
املؤسسات اإلصالحية وتنفيذ األحكام اللواء انور 
الياسني استبيانا بش���أن رؤية القائمني على أمن 
السجن املركزي للمواصفات الواجب توافرها في أفراد 
يكلفون مبهام حراسة أمن السجن ونقل السجناء، 
فيما اعتبر االستبيان مقدمة خلصخصة خدمة نقل 
السجناء، كما ألزم اللواء الياسني األفراد دون الضباط 

بأن يكون دوامهم وفق نظام البصمة.

»الداخلية«: قرارات بتدوير وتسكين مديرين عامين ومديري إدارات ورؤساء أقسام ومساعديهم ص6

التفاصيل ص49

التفاصيل ص8و9

التفاصيل ص9

وجميع  الهيئة  البدر:  م.جاسم 
قارب  في  الزراعية  التنظيمات 
واحد لخدمـة الزراعة وتحقيق 
األهـداف المرجوة فـي تنمية 
القطـاع وتطويره ص 26 و 27

مدير عام الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية 

أجاب  عن أسئلة قراء  »األنباء«

ألو  األنباء  

سيحقق  »التجاري«  الشـطي: 
و229   2010 بنهايـة  أرباحًا 
مليون دينار إجمالي المخصصات 
حتـى الربـع الثالـث  ص40

»األنباء« تنشر مالحظات اتحاد 
المصارف على مشـروع قانون 
ص37 األهلي  بالقطاع  العمل 

اتفاقية  االستثمار«:  »دار 
تجــميـد التقـاضـي 
سـارية المفعول  ص33

عبداملجيد الشطي

التفاصيل ص 40


