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الظفيـري:   خــالـد   المحــامـي 
على السـلطة التشريعية التخفيف 
مـن التهديـد  والوعيد ومنـح رئيس 
مجلـس الـوزراء الوقـت الكافي  ص24

أهل القانون

المختـار متعب الفجـي لــ »األنبـاء«: 
السـارية  األمـراض  مستشـفى 
وإزعـاج  وفوضـى  قلـق  مصـدر 
ص13 األنــدلس   لسـكــان 

مختارون ومناطق

»الوطني«: ال مفاوضات لبيع حصة مؤثرةالعدساني يشيد بتعاون »الدفاع« مع »المحاسبة«
ناق���ش قياديون في وزارة الدفاع وديوان احملاس���بة 
تأصيل التعاون بني الطرفني. وقالت مصادر مطلعة حضرت 
االجتماع ل���� »األنباء« ان النائ���ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك تلقى اتصاال 
هاتفيا من رئيس ديوان احملاسبة محمد العدساني ثمن 
خالله العدس���اني تعاون املبارك والقائمني على الوزارة 

مع الديوان. 

اوض��ح مص��در مس��ؤول ف��ي البن��ك 
الوطني انه ال توجد مفاوضات مع شخصية 
اس��تثمارية خليجية لالستحواذ على حصة 
مؤثرة في البن��ك. وكانت مصادر اقتصادية 
مطلعة حتدث�ت ل� »األنباء« امس عن اهتمام 
خليجي باالس��تثمار في البنك الوطني، لكن 

البنك اكد عدم وجود مفاوضات حول ذلك.

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
مشروع أزمة جديد يضاف إلى أزمة االستجوابات الح في 
أفق العالقة بني السلطتني إثر خالف حكومي � نيابي حول 
قانون املعاقني. مصادر نيابية في جلنة شؤون املعاقني أكدت 
ل� »األنباء« أن هناك 4 نقاط خالفية بني احلكومة وأعضاء 
اللجنة أهمها جتنيس املعاق، حيث رفضت احلكومة هذه 
املادة ومت التراضي بني اللجنة واحلكومة على استبعاد هذا 
البند. أما الثاني فجاء من قبل احلكومة التي اعترضت على 
نوعية اخلدمات املقدمة من قبل الهيئة للمعاقني والبدون 
املعاقني وثالث هذه اخلالفات كان معارضة احلكومة لتبعية 
الهيئة لرئيس الوزراء. أم����ا الرابع فكان على فترة تنفيذ 
مباني الهيئة في احملافظات الست إذ طلبت احلكومة فترة 
10 سنوات إلمتام املباني ورأت اللجنة أن 5 سنوات كافية 
للتنفيذ. من جانبه حذر الرئيس اخلرافي من مغبة صدور 
قانون ذوي االحتياجات اخلاصة دون توافق حكومي � نيابي 
ألنه في هذه احلالة من احملتمل عودته للمجلس »وسنضطر 

لالنتظار مرة أخرى 3 سنوات لصدوره«. 
الى ذلك كشفت مصادر مطلعة عن ان احلكومة ستحضر 
جلس����ة 8 ديس����مبر املقبل برئاسة س����مو رئيس الوزراء 
 الشيخ ناصر احملمد. وقالت املصادر في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« ان الفريق الوزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء 
ووزير اإلسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد وعضوية وزير 
الدولة لش����ؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ووزير 
شؤون مجلس االمة ووزير املواصالت د.محمد البصيري، 
جنح في تأمني األغلبية النيابية لتحويل مس����ار اجللسة 
واعطاء األولوية الجن����از القوانني املطلوبة لعرضها على 
القمة اخلليجية التي تستضيفها الكويت والتي منها اتفاقية 
العملة املوحدة وقانون البيطرة اخلليجي، على أن تعلن 
احلكومة قراراتها ملواجهة االس����تجوابات االربعة وفقا ملا 
يتم االتفاق عليه في جلستي مجلس الوزراء املقررتني في 
2 و6 ديس����مبر املقبل. إلى ذلك أعلنت مصادر مطلعة ان 
جلس����ة مجلس الوزراء في 2 ديسمبر سيخصص جانب 
كبير منها ملناقش����ة املعلومات واألرق����ام املطلوبة للجنة 
املش����تركة للجنتي اخلارجية واملالية بخصوص اتفاقية 
العمل����ة اخلليجية املوحدة. وأمس أج����رى النائب مبارك 
الوعالن بروڤة على اس����تجوابه للوزير د.فاضل صفر في 
قاعة املجلس بحضور سكرتاريته استخدم خاللها شاشة 

القاعة لعرض بعض الوثائق.

4 خالفات تمنع توافق السلطتين على قانون المعاقين
الحكومة ستحضر جلسة 8 ديسمبر إلنجاز متطلبات القمة ومجلس الوزراء ينعقد  في جلستي 2 و6 المقبل..  والوعالن أجرى بروڤة الستجواب صفر

التجنيس ونوعية الخدمات وتبعية هيئة المعاقين لرئيس الوزراء وفترة تنفيذ مباني الهيئة في المحافظات الست.. والخرافي يحّذر من عودة القانون للمجلس واالنتظار 3 سنوات أخرى لصدوره

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد متوسطا أعضاء مجموعة وشباب زوايا

األمير لـ »شباب زوايا«: العمل التطوعي يجسد أروع معاني اإلخالص
)متين غوزال(النائب مبارك الوعالن يجري بروڤة حول استجوابه للوزير د.فاضل صفروالديوان األميري هنأ المواطنين والمقيمين بحلول »األضحى« ص3

التفاصيل ص 5 - 7

الرئيس جاسم اخلرافي والوزير د.محمد العفاسي في حديث 
حول قانون املعاقني بعد التقائهما مصادفة عند باب املجلس

كل عام وأنتم بخير 
و»األنباء« تواصل الصدور في العيد

مبناس���بة حلول عيد األضحى املبارك 
غدا اجلمعة، تتقدم »األنباء« بالتهنئة من 
حضرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وس���مو ولي العهد الش���يخ نواف 
األحمد ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد والوزراء والنواب والشعب الكويتي 
واإلخوة املقيمني، أعاده اهلل على اجلميع 
باخلير واليمن والبركات. وبهذه املناسبة 
تواصل »األنب���اء« الصدور كعادتها خالل 

أيام العيد دون توقف.
كل عام وأنتم بخير

باحتجاز  تأمـر  النيابـة 
الجاسـم لما بعد إجازة 
العفو  العيـد ومنظمة 
الدولية اعتبرته سـجين 
رأي وتنّظم  حملة دولية 
ص5 سـراحـه   إلطالق 

أمطار غزيرة  استقبلت ضيوف الرحمن.. وحُجاجنا بخير   ص9 - 11
وفاة أكثر من 10 أشخاص  وإنقاذ أكثر من 100 في جدة 

ديوان الخدمة: ترشيح 2005 مواطنين ومواطنات للعمل في الجهات الحكومية  ص15ـ 18 

احملامي خالد الظفيري

املختار متعب الفجي


