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الشيخ جابر املبارك

الحكومة تحسم قرارها من »إسقاط الفوائد والجدولة« غدًا
والشمالي لـ »األنباء«: أتحدى من يعرف آلية تطبيقه

عون على »وثيقة اإلنقاذ« يجتمعون مساء اليوم في ديوانية الوعالن التخاذ القرار النهائي بشأن استجواب العبداهلل مجلس الوزراء يبحث آلية اعتماد تعديالت »المرئي والمسموع«.. والموقِّ

مزيد يجدد دعوته الحكومة لعدم رد القانون: لتحترم األغلبية النيابية وتتفهم معاناة شـريحة كبيرة من المواطنين المقترضين
مريم بندق ـ حسين الرمضان 

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
يحسم مجلس الوزراء الذي يلتئم 
غدا برئاسة الش���يخ جابر املبارك 
رئي���س الوزراء باإلناب���ة التوجه 
احلكومي للتعامل مع قانون شراء 
الفوائ���د وجدولة املديونيات الذي 
وافق عليه مجل���س األمة االربعاء 
إلى احلكومة. وفيما قالت  وأحاله 
مص���ادر مطلع���ة ان املجل���س لم 
يقرر حتى اللحظة أي ش���يء بهذا 
اخلص���وص، حيث س���يتم درس 
األمر في جلسة الغد، حتدث وزير 
املالية مصطفى الشمالي ل� »األنباء« 
مؤكدا ان القانون ال ميكن تطبيقه 
ومن املستحيل ان ينفذ على أرض 
الواقع وما مت من املوافقة عليه في 
مجلس األمة شيء محزن، مضيفا ان 
القانون سيرد الى املجلس وبأسباب 
عديدة نأمل من النواب االقتناع بها 
وحتكيم العق���ل واملنطق وتغليب 
املصلحة العامة للبالد على جميع 
املصالح األخرى. وأشار الشمالي الى 
ان القانون حتى اللحظة لم يصل 
الى مجلس الوزراء ومتى ما وصل 
فسيكون نقاشه في اجتماع للحكومة 
والذي على أثره سترفع التوصية 
لصاحب السمو األمير برد القانون 
للمجلس. وبسؤاله هل من املمكن 
ان مترر احلكومة القانون وتكون 
بداي���ة تعاون مع مجلس األمة قال 
ولنفرض انن���ا وافقنا عليه فكيف 
سيتم تنفيذه أو تطبيقه؟ داعيا أي 

نائب يعرف كيفية تطبيقه إلى ان 
يعلن عن آلية التطبيق والتنفيذ، 
وحتدى ان يكون هناك من يعرف آلية 
التطبيق أو التنفيذ. وعلى صعيد 
متصل، ينسق عدد من النواب للقاء 
مراجع عليا للتحدث معها بش���أن 

قانون اسقاط الفوائد. 
من جانبه، جدد النائب حسني 
مزيد دعوته احلكومة لعدم رد 
القانون، مش����ددا عل����ى أهمية 
احترام األغلبية البرملانية التي 
أق����رت القانون والتي تعبر عن 
املطالب الش����عبية، وقال: يجب 
الى معاناة  ان تلتفت احلكومة 
املواطنني وض����رورة التخفيف 
عنهم ألن ذلك يصب في أساس 
مهمتها كس����لطة تنفيذية، الفتا 
الى اإلصرار النيابي على تنفيذ 
القانون سواء في دور االنعقاد 
احلالي او في دور االنعقاد املقبل، 
حال رده من احلكومة. وعودة الى 
اجتماع مجلس الوزراء فقد أوضحت 
املصادر ان االجتماع سيناقش آلية 
اعتماد تعديالت »املرئي واملسموع« 
التي أحالها املجلس في وقت سابق 
إلى مجلس األمة بصفة االستعجال 
وهل ستكون من خالل طلب للحكومة 
بتحديد جلس���ة خاصة ملناقشتها 
أم س���تكون من خالل  وإقراره���ا 
إدراجها على جدول أعمال جلس���ة 
عادية. وأكدت املصادر على أهمية 
إقرار هذه التعديالت لرصد وضبط 
جتاوزات وسائل اإلعالم املختلفة. 

على صعيد متصل، كشفت مصادر 
نيابية ل� »األنباء« ان اللجنة املالية 
البرملانية س���ترفع مشروع قانون 
اخلط���ة التنموية االس���تراتيجية 
ال���ى املجلس خالل هذا األس���بوع 
آملة سرعة إقرارها ليكون ألعضاء 
الس���لطتني رؤية واضحة لإلجناز 
والتنمية ومحاسبة احلكومة، مشيرة 
الى انه من دون إقرار هذه اخلطوة 
سنظل ندور في حلقات مفرغة. من 
جانب آخر، نقل النواب املوقعون على 
ما سمي ب� »وثيقة االنقاذ« والتي مت 
اعتمادها في جتمع »العقيلة«، زمان 
ومكان اجتماعهم من ديوان النائب 
د.وليد الطبطبائي االثنني املقبل الى 
ديوان النائب مبارك الوعالن ليكون 

في العاشرة من مساء اليوم.
مصادر برملانية مطلعة أبلغت 
»األنباء« ان الدعوة وجهت لعموم 
النواب الذين وقعوا على الوثيقة، 
مشيرة الى ان جدول أعمال االجتماع 
يتضمن أوال مناقشة مبدأ استجواب 
وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
واتخاذ القرار النهائي في املضي قدما 
في املساءلة السياسية او التراجع 

عنها أو تأجيلها.
وأضافت املص���ادر ان اخلطوة 
األخرى في جدول األعمال تتوقف 
على اتخاذ القرار املناسب في اخلطوة 
األولى فإن كان القرار باالستجواب 
فإن الن���واب س���يبحثون اختيار 
التوقي���ت والنواب املس���تجوبني 

وحتديد احملاور.

مريم بندق
علمت »األنب���اء« أن مجلس الوزراء أصدر تعميما 
إلى جميع الوزراء ملباش���رة اخلطوات الكفيلة بتلبية 
اجلوانب التنفيذية املنوطة باجلهات احلكومية املختلفة 
لتنفيذ مضامني الكلمة التي وجهها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد إلى الشعب على خلفية مجريات 
األحداث األخيرة. وتضمن التعميم الطلب من الوزراء 
كل في مجال اختصاصه البدء بتنفيذ اإلجراءات املطلوبة 
للحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز مبادئ االنتماء 

الى الكويت. من جانبها قالت وزيرة التربية د.موضي 
احلمود: لدينا مشروع تربوي كبير خالل املرحلة املقبلة 
لتفعيل وتنفيذ اإلج���راءات املطلوبة لتعزيز الوحدة 
الوطنية في نفوس الطلبة. وقالت احلمود: س���أتولى 
مباش���رة اخلطوات التنفيذية الكفيلة بغرس مفاهيم 
الكلمة األبوية السامية في نفوس الطلبة على مستوى 
جميع قطاعات الوزارة. على صعيد مختلف أوضحت 
احلمود أن خطة الدولة االستراتيجية التنموية تتضمن 

إعادة تهيئة اليوم الدراسي وليس إطالته.
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ناصر البحـوه: تركت 
الجامعـة والتحقـت 
بأول دفعة لـ »المعلمين« 
سـنوات  الختصـار 
و11 ص10  الدراسـة  

األنباء الرياضية )24 ـ 29(

أوباما: ال عصا سحرية لتأمين آالف الرحالت يوميًا

تكليف الوزراء بتفعيل مضامين كلمة األمير حول تعزيز الوحدة
الحمود: سأتولى تنفيذ مشروع تربوي كبير لترجمة الكلمة األبوية السامية إلى أفعال

تواصل التهاني
 بعيد »األنباء« الـ 34:

منبر حر للكلمة الصادقة

تواص��ل����ت برقي����ات 
ال��������وزراء وال�����ن����واب 
والش����خصيات السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية 
 مهنئ����ة »األنب����اء« بعيدها 
ال� 34. وكان من بني املهنئني 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك والشيخ مبارك 
العبداهلل والنائب حس����ني 
القالف ود.محمد احلويلة 
وعض����و املجل����س البلدي 
م.أش����واق املض����ف. وأكد 
املهنئون أن »األنباء« منبر 
حر للكلمة الصادقة وصرح 
إعالم����ي مميز، مش����يدين 
بدورها البناء في الدفاع عن 

قضايا الوطن واملواطنني.

حكوميان  صنـدوقـان 
مـن الكويـت و قطـر  
حصة  لشراء  يتفاوضان 
في »أريفا« الفرنسية  ص17

العربـي  وسـط  العـب 
الحداد:  عبـداهلل  »المقاتل« 
الفـوز علـى الكويـت يعيد 
األمل للزعيم في المنافسـة 
الممتـاز الـدوري  علـى 

كأس أفريقيـا 2010 
بـين  غـدًا  تنطــلق 
أطماع الكبار وتطلعات 
الصـاعدة القـــوى 
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واشنطن � وكاالت: لتفادي 
تكرار احملاولة الفاشلة لتفجير 
طائرة أميركية يوم عيد امليالد، 
أعلن الرئي���س األميركي باراك 
أوباما عزمه زيادة اس���تخدام 
أجهزة الفحص الكلي للجس���م 
في املطارات والعمل على حتسني 
تكنولوجيا األمن اجلوي ودعوة 
دول أخرى التخاذ إجراءات مماثلة. 
وبينما أعلن أوباما أمس األول 
مجموعة من اخلطوات اجلديدة 
لتشديد اإلجراءات األمنية اجلوية 
بشكل عام بكلفة مليار دوالر، 
شدد على انه »ليست هناك عصا 
س���حرية لتأمني آالف الرحالت 
الداخلية واخلارجية إلى أميركا 

موظف أمن يختبر جهازا لكشف املعادن باألحذية بهدف استخدامه في املطارات مستقبال بوسط إسرائيل  )أ.پ(يوميا«. التفاصيل ص20

مصر: المتهمون بقتل األقباط سّلموا أنفسهم   
ص35

أحد أفراد  األمن املركزي املصري يقوم بحراسة كنيسة في مدينة قنا فيما يؤدي عدد من املسلمني صالة اجلمعة )رويترز( وفي االطار حراسة مشددة على مطرانية األقباط األروثوذكس في جنع حمادي
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