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األغلبية النيابية أيّدت إسقاط الفوائد رغم تحفّظ الحكومة 
إقرار قانون العمل نهائياً: 30 يوماً إجازة في السنة و3 أيام عطلة »الفطر« و »األضحى« و130 يوماً إجازة للمرأة المتوفى عنها زوجها 

مطالبات نيابية بإعطاء الحكومة فرصة لمواجهة محاوالت الفتنة قبل االستجوابات .. مسيرة مساء اليوم لتأكيد الوحدة الوطنية..  »الداخلية« تنفي منع مواطنين من تسجيل قضية ضد الجويهل.. والحركة السلفية نظمت لقاء تضامنياً مع »وذكّر«

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مودعا الرئيس املصري حسني مبارك 
بعد انتهاء زيارته أمس

صاحب السمو والرئيس المصري  بحثا العالقات الثنائية 
والقضايا اإلقليمية ذات االهتمام المشترك 
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سمو الشيخ ناصر احملمد

سالمات بوصباح
قام صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ورئيس مجلس األمة جاس����م 
اخلرافي بزيارة س����مو رئيس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد 
مبنزله، حيث اطمأنوا على صحة 
سموه أمس بعد العارض الصحي 
الذي تعرض له، متمنني لسموه 

موفور الصحة والعافية.
»األنب���اء« تتمنى لس���مو 
الش���يخ ناصر احملم���د دوام 
الصحة والعافية، س���امات 

بوصباح وما تشوف شر.

الجويهل يعود مساء اليوم
أعلن املرش���ح الس���ابق لانتخابات 
محم���د اجلويهل انه س���يعود للباد في 
السابعة مس���اء اليوم قادما من القاهرة، 
طالبا من مؤيدي���ه ومعارضيه على حد 
س���واء عدم احلضور إلى املطار، وش���دد 
على ثقته بالقضاء الكويتي، مضيفا أنه 
تلقى 200 تهديدا بالقتل وأنه س���ياحق 

مطلقيها قضائيا. 

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

حت���ى م���ا بع���د منتصف 
ليل أم���س واصل مجلس األمة 
جلسته املاراثونية مع إصرار 35 
نائبا على إجناز قانون إسقاط 
الفوائد وإعادة جدولة القروض 
باملداولتني )أعلن عدد من النواب 
بينهم مس���لم الب���راك ودليهي 
الهاجري وخالد العدوة ود.محمد 
احلويلة أن النواب سيسهرون 
ولو إلى الفجر إلجناز التعديات 
 التي أوكلت للجنة املالية برئاسة 
د.يوسف الزلزلة  وإقرار القانون( 

رغم وجود اقتراحات نيابية بإرجاء املناقشة، ورغم إعان احلكومة على لسان 
وزير املالية مصطفى الشمالي بأن تقرير اللجنة املالية فيه مخالفات دستورية 
ملوحا بأن احلكومة سترده، وهو ما يعني أن الكرة أصبحت في ملعب احلكومة. 
وأمس أيضا وافق مجلس األمة على قانون العمل في القطاع األهلي في مداولته 
الثانية بعد إجراء بعض التعديات املقدمة من النواب، ومتت إحالته إلى احلكومة 
للمصادقة عليه.  ووافق املجلس كذلك على منح املرأة املسلمة املتوفى عنها زوجها 
إجازة ملدة 4 أش���هر وعشرة أيام وغير املسلمة 21 يوما، كما وافق املجلس على 
من���ح إجازة 3 أيام للعاملني بالقطاع األهلي لعطلة عيدي الفطر واألضحى بدال 
من يومني، كما أقر منح العامل إجازة س���نوية 30 يوما شريطة ان يبقى العامل 
لدى جهة عمله 9 أشهر متصلة.  وأمس اجتمع 11 نائبا على هامش اجللسة في 
مكتب النائب أحمد السعدون، وناقشوا آلية تقدمي استجوابات لرئيس احلكومة 
ووزي���ري الداخلية واإلعام، إال أنهم لم يتوصل���وا إلى نتيجة من حيث املبدأ، 
في ظل وجود مس���اع نيابية للتهدئة، حيث طل���ب بعض النواب إعطاء فرصة 
للحكومة ملعاجلة القضية، رغم جتديد النائب مس���لم البراك دعوته الس���تقالة 
وزيري اإلعام والداخلية واعتذار احلكومة كمخرج لطي صفحة األزمة. وخال 
اجللسة، غابت مناقشة أجواء الشحن الطائفي والوطني التي كان متوقعا إثارتها 
رمبا لعدم التأثير على قضيتي قانون العمل والقروض، فيما نفت »الداخلية« ان 
تكون قد منعت مواطنني وطابا من تس���جيل قضية في مخفر كيفان ضد محمد 
اجلويهل، موضحة ان تفريقها للتجمع أمام مخفر كيفان كان لضمان األمن وعدم 
اإلخال به. هذا وشهد ديوان أمني عام احلركة السلفية جتمعًا حاشدًا مساء أمس 
لدعم مركز »وذّكر« مؤكدا أنه ال يسيء للوحدة الوطنية.  من جهة أخرى، علمت 
»األنباء« أن هناك مسيرة ستنطلق مساء اليوم من أمام مسجد مقامس مبشاركة 

نواب سنّة وشيعة للتأكيد على الوحدة الوطنية.

»الوطنـي« يعزز تواجده في السـوق المصري 
ويفتتح فرعًا جديدًا في شـرم الشـيخ ص 39

نفطيـون لـ »األنباء«: احتفال »نفـط الكويت« 
تـاريخي ويستحـق اإلشــادة   ص 44 و 45
»جلوبـل« تسـدد 20 مليـون دينـار لحملة 
سـنـداتها فـي مـوعد استحقاقـها   ص 47
تسوية بين »الكويتية« و»العراقية« على الطائرة 
المحجوزة من شركة بومباردير الكندية     ص 47

الوزير مصطفى الشمالي: مخالفات دستورية في مشروع 
اللجنة املالية حول املديونيات       )ا.ف.پ(

العالـم 2009 في صـور   )ص26 - 36(
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