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مدير قوات الدرك األردني اختتم زيارته للحرس الوطني
غ���ادر البالد املدي���ر العام 
لقوات الدرك في اململكة االردنية 
الهاشمية الشقيقة اللواء الركن 
د.توفيق حامد الطوالبة والوفد 
املرافق له بعد زيارة رس���مية 
للحرس الوطني استغرقت عدة 

ايام مت خاللها بحث املواضيع 
ذات االهتمام املش���ترك وسبل 
التطوي���ر واالرتقاء مبنظومة 
العمل مما يجسد روح التعاون 
بني البلدين الشقيقني. وقد كان 
ف���ي وداع الوف���د مدير الهيئة 

العس���كرية باحلرس الوطني 
العميد الركن زايد ناصر وسفير 
الهاشمية في  اململكة االردنية 
الكويت جمعة العبادي وامللحق 
العس���كري في الكويت العقيد 

الركن محمد حباس السبيلة.

دمشق � كونا: يبدأ وفد من حركة املقاومة 
االس���المية )حماس( برئاس���ة رئيس املكتب 
السياسي خالد مشعل زيارة رسمية لدولة الكويت 

نهاية االسبوع اجلاري تستمر يومني.
وقال مصدر مسؤول في احلركة في تصريح 
ل� »كونا« ان زيارة الكويت تأتي ضمن جولة 
عربية وخليجية الطالع املسؤولني على آخر 
املتعلقة  السياس���ية والتطورات  املستجدات 

بالقضية الفلسطينية.

واش���ار املصدر الى ان وفد احلركة سيؤكد 
خالل الزيارة اهمي���ة رفع احلصار عن قطاع 
غزة واع���ادة اعمارها باالضاف���ة الى مطالبة 
الدول العربية واخلليجية بأن يكون لهم دور 
وموقف حاسم من بناء اجلدار احلديدي الذي 

اقامته مصر.
يذكر ان مش���عل قام مؤخرا بجولة رسمية 
ش���ملت كال من اليمن والقاهرة والس���عودية 

والبحرين باالضافة الى ايران.

تمنى إنصاف المواطنين وطّي ملف القروض بشكل نهائي

الحويلة: مجلس الوزراء مطالب بمد جسور التعاون وعدم رد »إسقاط الفوائد«
حكم األغلبية في����ه بعيدا عن 
مشروع صندوق املعسرين الذي 
لم ولن يحل هذه القضية. وشدد 
د.احلويلة ان على مجلس الوزراء 
خالل اجتماعه اليوم مد جسور 
التعاون م���ع مجلس األمة من 
خالل قبول هذا القانون وعدم رده 
والتعبير عن تطلعات املواطنني 
واملبادرة بحل مش���اكلهم حتى 
يتحقق الصالح العام خصوصا 
ان هذا القانون لن يرهق ميزانية 
الدولة كما انه استند الى العديد 
من النواحي الشرعية والفتاوى. 
واعرب د.احلويلة عن امله بأن 
يتم طي هذا امللف نهائيا وان يتم 
انصاف املواطنني املقترضني مع 
التشديد على البنوك والتزامها 

بالشروط املقررة لالقتراض.

طالب النائب د.محمد احلويلة 
� مراقب مجلس األمة � احلكومة 
بتقبل رأي األغلبية وقبول قانون 
القروض وعدم رده،  اس����قاط 
مشيرا الى ان »هذا القانون ما كان 
ليصدر لوال احساسنا مبعاناة 
املواطن����ني واالس����ر الكويتية 
جراء ج����ور البن����وك وارهاق 
ميزانيات املواط����ن بالتجاوز 
الب����ني لبنود وش����روط البنك 
املركزي ف����ي هذا الصدد. وقال 
احلويلة في تصريح صحافي 
ان احلكومة هي التي تس����ببت 
بقضية القروض وتفاقم سعر 
الفائدة وارتفاعها دون حسيب 
أو رقيب ممثلة بالبنك املركزي 
الذي تغافل عن مخالفة البنوك 
التعاقد  لكل لوائح وش����روط 

بينها وبني املدينني وعليه فإن 
احلكوم����ة مطالبة بتقبل حكم 
القانون وعليها  املجلس وهذا 
أن تتحمل مسؤوليتها وترتضى 

د.محمد احلويلة

أكد أن تطبيق القانون سهل ومذكرته التفسيرية واضحة

راعي الفحماء لعدم رد قانون شراء فوائد قروض المواطنين
سهل وال يحتاج الى سحر أو 
معجزة كي تنفذه الحكومة أو 
البنوك، مش���يرا الى ان مواد 
القانون ومذكرته التفسيرية 

واضحة وضوح الشمس.
 ودعا راعي الفحماء سمو 
رئي���س الحكوم���ة للموافقة 
على القانون ومد يد التعاون 
للغالبية النيابية التي وافقت 
على القانون وعدم االنجراف 
وراء األقلية التي لألس���ف لم 
تكن ناصرة للشعب الكويتي 
الغري���ق بديونه وبأس���باب 
حكومي���ة من خ���الل إهمالها 
المركزي والذي  البنك  رقابة 
بدوره أهمل رقابته على البنوك 
التي جعلت غالبية الش���عب 
الكويتي مدينا بفوائد وفوائد 

على الفوائد.

بشرى الزين وكونا: 
قال سفيرنا لدى األردن الشيخ 
فيصل احلمود إن رئيس الوزراء 
األردني سمير زيد الرفاعي أكد له 
أمس »إلغاء فكرة إطالق اسم صدام 
حسني على احد شوارع بلدة اردنية 

تقع جنوب البالد«.
وأض����اف احلمود في تصريح 
ل� »كونا« إثر اتصال هاتفي أجراه 
مع رئيس الوزراء االردني أمس أن 
الرفاعي أكد له ان فكرة إطالق اسم 
الش����ارع »أتت في غفلة ال تقرها 
اململكة األردنية الهاشمية«. واشاد 
الشيخ فيصل احلمود بالعالقات 
الكويتية � االردنية مؤكدا أنها ثمرة 
طيبة للجهود املشتركة التي يقوم 
بها صاحب السمو األمير الشيخ 
العاهل  صب����اح األحمد وأخ����وه 
األردني امللك عبداهلل الثاني اللذان 
يسعيان الى حتقيق ما يطمح له 
الشعبان الش����قيقان.  من جهته، 
قال السفير األردني جمعة العبادي 

ل� »األنب����اء« ان أهالي بلدة املزار 
اجلنوب����ي وّقعوا عريضة طالبوا 
فيها املجلس البلدي بإلغاء قراره 
السابق بتسمية أحد شوارع منطقة 
الرميثة باسم صدام حسني، األمر 
الذي دفع املجلس لالجتماع أمس 
واإلجماع على إلغاء قرارهم السابق، 
الفتا إلى قرار التس����مية السابق 

الذي كان املجلس البلدي قد اتخذه 
سابقا لم يكن يعبر عن احلكومة 
األردنية. وأكد العبادي على عمق 
وقوة العالقات األخوية بني الكويت 
واألردن بفض����ل حكمة القيادتني 
احلكيمتني في البلدين وما يربطهما 
من تفاه����م وتواصل وتعاون مبا 
يخدم مصالح البلدين الشقيقني.

المقبل للتصويت عليه بأغلبية 
عادية وسيمر ألن الغالبية مع 

القانون.
وتساءل هل الحكومة جادة 
في خلق جو تعاون بينها وبين 
النواب فهذا س���يكون اختبارا 
لها من رد القانون أو الموافقة 
عليه، مشيرا الى ان القانون لم 
يكن ولي���د اللحظة بل نتيجة 
مجالس نيابية س���ابقة إذ كنا 
نحن في السابق من خلق هذا 
القانون وباركته غالبية تكتل 
آنذاك واليوم نجني  المجلس 
النواب عليه  ثماره بموافق���ة 
وتمريره بغالبية على الحكومة 
احترامها والسعي لرسم البسمة 
على شفاه المواطنين ومعالجة 
الخطأ الذي تسببت فيه الحكومة 
من خ���الل عدم رقاب���ة البنك 

الكويتي ما تم من نصره له في 
قاعة عبداهلل السالم من خالل 
الموافقة على شراء المديونيات 
عن كاهل المواطنين وجدولتها 
عليهم دون فائدة، شاكرا النواب 
الذي���ن وافقوا عل���ى القانون 
التي  والذين أحسوا بالكارثة 
المواطنون طوال  يعاني منها 
السابقة، مستغربا من  الفترة 
التصريحات الحكومية والنيابية 
التي تنادي بعدم إمكانية تطبيق 

القانون على أرض الواقع.
معتبرا ان تلك التصريحات 
لن تقدم ولن تؤخر والقانون 
س���يمر بموافقة نيابية كبيرة 
الديموقراطي���ة  وه���ذه ه���ي 
الحقيقية التي عرفها وعايشها 
القدم.  الكويتي منذ  الش���عب 
القانون  واضاف ان تطبي���ق 

المركزي على البنوك مما تسبب 
في خن���ق المواطنين وإغراقه 
بالديون التي أصبحت ناحرة 

له من الوريد للوريد.
وبارك راعي الفحماء للشعب 

ناشد النائب السابق عبداهلل 
الفحماء س���مو رئيس  راعي 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
المحمد والوزراء عدم رد قانون 
إعادة جدولة ديون المواطنين 
عليهم دون فائدة والذي أقره 
مجلس األمة بغالبية نوابه. 
وقال في تصري���ح صحافي 
الديموقراطية الصحيحة  ان 
هي ان ترض���ي الحكومة في 
التصويت وان تعمل  نتيجة 
على تطبيق مواد الدستور وأال 
تسعى لخلق جو تأزيمي من 
خالل رد القانون والذي يتيح 

لها الدستور رده.
 وأشار الى انه في حالة الرد 
لن يغامر النواب خالل الدور 
الحالي ف���ي التصويت عليه 
بل س���ينتظرون حتى الدور 

عبداهلل راعي الفحماء

رياض الصانع

الصانع: إغالق »السور« تم بيد »اإلعالم« وليس الجويهل 
وتصنيف القضية بيد القضاء بعد انتهاء التحقيقات

اكد المحامي رياض الصانع 
ان وقف بث قناة »السور« كان  
بالتعاون بي���ن وزارة االعالم 
البث،   المسؤولة عن  والشركة 
وليس  بمبادرة من موكله محمد 
الجويهل حسبما اوردت بعض 

وسائل االعالم.
وقال الصانع، في كتاب وجهه 
ال���ى رئيس التحرير، ان اغالق 
القناة جاء بناء على كتاب صادر 
من وزير االع���الم وموجه الى 
الشركة المتعاقد معها الجويهل 
للحصول على مس���احة داخل 
القمر الصناعي »نايل سات« من 

مكاتب الشركة في اميركا.
وعن تكييف القضية وهل هي 
قضية امن دولة او سب وقذف 
او انها ستخضع لقانون »المرئي 
ان  والمس���موع«، قال الصانع 
االمر كله بيد السلطة القضائية 
والتزال التحقيقات جارية، ولم 
يظهر حت���ى اآلن اي توجه او 
تحديد اوتكييف لها، وفيما يلي 
نص الكتاب الذي وجهه المحامي 

الصانع الى رئيس التحرير: 
ردا على ما نش���رته بعض 
الصحف وبعض وسائل االعالم 
تحت عنوان »الجويهل وليس 

االعالم اغلق قناة السور«.
ابت���داء، نش���كر اهتمامكم 

بالقضايا العامة وقضايا الشارع 
وقيامك���م بدورك���م وقيامكم 
بالمسؤولية االعالمية، نود ان 
نوضح لكم ان هذا الخبر الوارد 
ببع���ض الصحف غير صحيح 
وغير دقيق، وانني بصفتي اليوم 
الموضوع فإننا نلتزم  محامي 
التحقيقات في  ونحترم سرية 
الوقت الحال���ي، لكن نظرا لما 
هو مكتوب وما تناقلته بعض 
وس���ائل االعالم وجدنا انفسنا 
مضطرين للرد على هذه الجزئية 
فقط كاآلت���ي: ان من أوقف بث  
قناة »السور« هي وزارة االعالم 
بالتعاون مع الشركة المسؤولة 
عن البث من خالل  كتاب صادر 
ع���ن وزير االع���الم موجه الى 

الشركة المتعاقد معها الجويهل 
الكويت للحص���ول على  ف���ي 
مس���احة داخل القمر الصناعي 
»نايل سات« من مكاتب الشركة 

في اميركا.
فضال عن ان ما ورد بعبارة 
الجويهل قد  عن موكلنا محمد 
قال انه اغلق القناة درءا للفتنة 
فهو كالم غير صحيح لم يصدر 

منه وال يقبل صدوره.
وكذل���ك موض���وع تكييف 
القضية هل هي قضية امن دولة 
او سب او قذف او انها ستخضع 
المرئي والمسموع في  لقانون 
توقي���ع العقوب���ة او غيره من 
قوانين الجزاء االخرى، فهذا امر 
جميعه في يد السلطة القضائية 
صاحبة السلطة )النيابة العامة(، 
والزالت القضية في التحقيقات 
والى اآلن ل���م يظهر اي توجه 
او تحدي���د وتكيي���ف للقضية 
ف���ي الوقت الراهن ألنها الزالت 
التحقيقات  مس���تمرة والزالت 

جارية فيها.
وعلي���ه، نكرر ش���كرنا لكم 
ونتمنى منكم اب���راز ردنا هذا 
بمكان واضح للقارئ بجريدتكم 
الغ���راء وذل���ك تصحيحا ألي 
خطأ او اي لبس بهدف او غير 

هدف.

النمالن ألسماء حملة الدكتوراه الدارسين على نفقتهم
وجه النائب س����الم النمالن سؤاال لوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العال����ي د.موضي احلمود جاء فيه: 
يعان����ي العديد من الكويتي����ني احلاصلني على درجة 
الدكتوراه على حس����ابهم اخلاص م����ن عدم تعيينهم 
كأعضاء هيئ����ة تدريس باجلامع����ة او الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي، خصوص����ا الذين تنطبق عليهم 
ش����روط التعيني من منطلق انهم مواطنون كويتيون 
لهم حقوق كما لغيرهم من املواطنني، علما ان جميع 
املؤسسات االكادميية تستقدم اعضاء هيئة تدريس من 
اخلارج، متسائال: ما االسباب التي متنع تعيني هؤالء 
في اجلامعة والهيئ����ة العامة للتعليم التطبيقي، وما 
عدد اعضاء هيئة التدريس غير الكويتيني املعينني في 
اجلامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
ورواتبهم، وما عدد اعضاء هيئة التدريس الكويتيني 
وغير الكويتيني املنتدبني في اجلامعة والهيئة العامة 

للتعلي����م التطبيقي والتدريب، وما عدد اعضاء هيئة 
التدريس الكويتيني وغير الكويتيني املنتدبني في اجلامعة 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وما الشروط 
اخلاصة لتعيني اعضاء هيئة تدريس للكويتيني ولغير 
الكويتيني في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي، وهل يوجد لديكم خطة مستقبلية لتعيني 
هؤالء احلاصلني على الدكتوراه من الكويتيني مستقبال، 
وعدد واسماء الكويتيني احلاصلني على شهادة الدكتوراه 
من الدارسني على نفقتهم اخلاصة، وكذلك املبتعثون 
على نفق����ة وزارات الدولة الذين تقدموا بطلب العمل 
للتدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيق����ي والتدريب، وهل مت البت في طلبات العمل 
للتدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب س����واء باملوافقة او الرفض، وما 

االسباب املانعة للبت في هذه الطلبات ان وجدت؟

بشرى الزين
قال سفير اليمن لدى البالد خالد الشيخ ان »مؤمتر 
من اجل اليمن« الذي سيعقد نهاية اجلاري يرتكز على 
مناقشة مساعدة اليمن في مكافحة االرهاب، خاصة في 
اجلوانب اللوجستية ملكافحة هذه الظاهرة، وكذلك دعم 
بالده في املجاالت التنموية. وذكر الشيخ في تصريح 
ل����� »األنباء« انه انطالقا من هذه االهداف فإن رئيس 
الوزراء البريطاني غوردون براون دعا الى عقد مؤمتر 
من اجل اليمن في 27 اجلاري وعليه مت التنسيق مع 
اجلانب اليمني، وكذلك مع الكويت باعتبارها ترأس 
الدورة احلالية لدول مجلس التعاون اخلليجي، وكذلك 
مع اجلانب االميركي والدول اخلليجية، مش����يرا الى 
ان هذا املؤمتر هو امتداد ملؤمتر »املانحني« الذي عقد 

في لندن قبل 3 سنوات.
ولفت ال����ى ان وزير اخلارجي����ة د.أبوكر القربي 
س����يترأس وفد بالده الى املؤمت����ر، اضافة الى وزير 
التنمية وعدد من املسؤولني واخلبراء اليمنيني. وجتدر 
االشارة ان إلى مؤمتر »املانحني« الذي عقد في نوفمبر 
2006 بلندن مت خالله دراسة جلب مزيد من التمويل 
الدولي لتجاوز عائق حتقيق وتطوير مشاريع البنية 
التحتية وتلبية حاجاته للخدمات االساسية وحتسني 
مستوى املعيشة خللق اجواء من االستقرار واالمن 
الذي هو هدف املس����اعي البريطانية في عقد مؤمتر 
»من أجل اليمن« املزمع تنظيمه في 27 اجلاري وتأكيد 
اجلهود اخلليجية كذلك جتاه تعزيز االس����تقرار في 

اليمن للخروج من أزمته احلالية.

جمعة العبادي الشيخ فيصل احلمود

الشيخ لـ »األنباء«: مؤتمر »من أجل اليمن«
 يدرس مساعدة بالدنا لوجستياً ضد اإلرهاب 

مندوبني ا�شرتاكات بالعمولة

1- لديــه �شيــارة

2- معرفة مبناطق الكويت

موظفات ت�شويق عرب الهاتف

99159553
لال�شتف�شار هاتف:

مطلوب ل�شركة كربى

ن�شتـري
جموهراتكم املر�شعة 

بالأملــا�س وال�شـاعـات

الثمينة باأعلى الأ�سعار

يــوجــد لديــنــا جموهــرات 

و�ساعــات ثمينـة م�ستعملة

املبـــــــاركــــيـــــــــة - عمـــــارة �سنــــــــدوق الإ�ستثمـــــار العـــقـــــــاري

ت : 22460150/5

الدقباسي رئيسًا للجنة الصداقة  
البرلمانية الثانية

عقدت مجموعة الصداقة البرملانية الثانية اجتماعها 
االول واختارت النائب علي الدقباسي رئيسا للمجموعة 

والنائب صالح عاشور نائبا للرئيس.
 وتضم املجموعة كاًل من النواب سالم النمالن العازمي 
وسعد علي الرشيدي وشعيب شباب املويزري وعسكر 
عويد العنزي وغامن علي امليع، كأعضاء في املجموعة 
التي تعنى بتعزيز العالق����ات البرملانية الكويتية مع 
برملانات عدد من الدول الشقيقة والصديقة جمهورية 
مصر العربية الشقيقة وجمهورية السودان الشقيقة 

وناميبيا وعدد من الدول األوربية الصديقة.

وفد من حماس يبدأ زيارة رسمية للبالد نهاية األسبوع الجاري

صورة زنكوغرافية من كتاب وزارة اإلعالم إلى شركة جلف سات والذي طلبت فيه 
إغالق قناة »السور«

الحمود: رئيس وزراء األردن أبلغني
 إلغاء فكرة تسمية شارع باسم صدام

العبادي أكد على العالقات القوية بين البلدين الشقيقين


