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استجواب وزير اإلعالم 16 فبراير
الزميل وليد خالد المرزوق في ذمة اهلل

انتق���ل إل���ى رحمة 
اهلل تعالى أمس رئيس 
حترير »األنباء« األسبق 
الزميل وليد خالد يوسف 
املرزوق عن عمر يناهز 

52 عاما.
الزميل وليد  تولى 
امل���رزوق، رحمه اهلل، 
رئاسة حترير »األنباء« 
بني العامني 1990 و1995 
وشهدت فترة رئاسته 
مرحلة االحتالل العراقي 
الغاش���م الذي تصدت 
خالله »األنباء« للعدوان 

من خالل صدورها من القاهرة حيث نقلت للعالم صوت 
الكويتيني ومطالبتهم بحقوقهم املشروعة.

وكان����ت للزميل وليد امل����رزوق، رحمه اهلل، في 
تلك الفترة وبعدها مواقف مشهودة في الدفاع عن 
قضايا الكويت وحقوقها تدل عليها مقاالته في هذا 

املجال.
وخالل مس���يرته قام الزميل ولي���د خالد املرزوق 
بتأس���يس العديد من الشركات الكويتية في مختلف 
املجاالت واألنش���طة التجارية واالقتصادية، مساهما 
في تنميتها وتطويرها عب���ر توليه ملناصب قيادية 
فيها ومنها: ش���ركة دار الكوي���ت للصحافة »جريدة 
األنباء« وشركة عقارات الكويت وشركة وربة للتأمني 
وشركة لؤلؤة الكويت العقارية وشركة نوف العقارية 

وغيرها.
بهذه املناسبة احلزينة، ال متلك »األنباء« إال ان تقول: 
هلل ما أعطى وهلل ما أخذ وإنا على فراقك يا وليد حملزونون 
داعني اهلل ان يتقبلك في واسع رحمته ويلهمنا جميعا 

الصبر والسلوان، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

19 نائبًا اجتمعوا بديوان المسلم وفّضلوا إفساح المجال للحكومة لمعالجة القضية وتقييم خطواتها ثم إقرار القوانين المتراكمة على جدول األعمال وأبرزها خطة التنمية والمعاقين وحقوق البدون

السماح بالبناء في 3 مدن و4 مناطق
بداح العنزي

يبحث املجلس البلدي خالل اجتماعه 
اليوم برئاسة زيد العازمي كتاب مجلس 
الوزراء بش����أن تكلي����ف البلدية بحصر 
التجاوزات باالرتفاعات للمباني عما هو 
مسموح به في منطقة الفروانية التي تؤثر 
س����لبا على تأمني سالمة احلركة اجلوية 
بسبب قربها من مدرجات الهبوط واالقالع، 
كذل����ك إحالة جميع مخالف����ات البناء في 

العامة، ويناقش  السكن اخلاص للنيابة 
املجلس كتاب مجلس الوزراء باستثناء 3 
مدن و4 مناطق جديدة من القرار اخلاص 
بعدم من����ح التراخيص حلني االنتهاء من 
اجناز خدمات البنية التحتية وفق شروط 
البلدية وتضم املدن اجلديدة »مدينة جابر 
األحمد وسعد العبداهلل وصباح األحمد«، اما 
املناطق اجلديدة فتضم »الصديق واملسيلة 

والفنيطيس وأبو فطيرة«.

املغفور له بإذن اهلل الفقيد الزميل 
وليد خالد املرزوق

األميـر اسـتقبل رئيس غوايانـا    ص 3
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مرحبا برئيس غوايانا

العراق: اإلعدام الرابع لـ »الكيماوي« 
وجلطة دماغية تفقد عزيز النطق

29% من الكويتيين متفائلون 
بشأن الوضع االقتصادي في البالد

بغ���داد � وكاالت: للمرة الرابعة، أصدر القض���اء العراقي أمس حكما 
باإلعدام بحق علي حسن املجيد امللقب ب� »الكيماوي« أحد أبناء عمومة 
املقبور صدام حسني وذراعه اليمنى، إلدانته في قصف حلبجة الكردية 
باألسلحة الكيميائية، والذي أدى إلى مقتل نحو خمسة آالف شخص عام 
1988. إلى ذلك فقد النائب الس���ابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز 

القدرة على التحدث إثر إصابته بجلطة في املخ اجلمعة.

ضمن نتائج البحث الرابع لقياس الرأي العام 
العاملي عن األزمة االقتصادية العاملية الراهنة 
أظهر االس���تطالع أن 29% من الكويتيني ممن 
شملهم البحث متفائلون بشأن الوضع االقتصادي 
في البالد خالل الثالثة أشهر املقبلة، فيما رأى 
42% منهم أن الوضع املالي سيبقى على ما هو 
عليه، وقد توقع 40% ممن شملهم االستطالع 

الزيادة في الدخل العائلي.
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حسين الرمضان
خلص ال����� 19 نائبا الذين اجتمعوا 
حتى ساعات الفجر األولى من صباح 
النائب د.فيصل املسلم،  أمس بديوان 
الى اتف����اق على ضرورة تأجيل تقدمي 
اس����تجواب وزير اإلعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل خالل الفترة احلالية وترحيل 
تقدميه الى 16 فبراي����ر املقبل إلعطاء 
احلكومة فرصة أكبر ملعاجلة القضية 
القرار  اتخ����اذ  وتقيي����م خطواتها ثم 
النهائي. مصادر مطلعة من االجتماع 
أبلغت »األنباء« ان املجتمعني تداولوا 
في قضية مساءلة العبداهلل من شتى 
جوانبها والتزموا بإجماعهم على ضرورة 
استجواب الوزير من حيث املبدأ إال أن 
التباين كان عل����ى التوقيت واملواءمة 
السياسية للمساءلة. وأشارت املصادر 
الى ان النواب فضلوا التريث في تقدمي 
االستجواب لعدة أس����باب أهمها عدم 
توافر الوقت الكافي إلعداد مادته ليناقش 
خالل اجللسات املقبلة، خصوصا بعد 
إلغاء جلس����ات 16 و17 فبراير املقبل. 
وأضافت ان النواب املجتمعني فضلوا 
أخ����ذ الوق����ت الكافي لتس����ويق مادة 
االس����تجواب على باقي الكتل النيابية 

لتحظى بالدعم الكافي والالزم. وأشارت 
املصادر ذاتها الى ان املجتمعني تدارسوا 
أيضا وضع جدول أعمال املجلس، حيث 
توجد العدي����د من القوانني التي أقرت 
في مداولتها األولى وبحاجة ملناقش����ة 
وتعديل وإق����رار املداولة الثانية منها 
وأبرزها خط����ة التنمية وإقرار قانون 
ذوي االحتياجات اخلاصة، باإلضافة 
ال����ى احلق����وق االجتماعي����ة واملدنية 
لفئة الب����دون وكيفية معاجلة قضية 
القروض وإنهاء مشكلة قانون العمل 
والقوانني الرياضية، األمر الذي ساعد 
على ترسيخ فكرة تأجيل االستجواب 
حاليا. مصادر أخرى قالت ل� »األنباء« 
ان محور التجاوزات اإلدارية واملالية في 
استجواب العبداهلل اليزال يشكل حجر 
عثرة أمام قضية التوافق أو اإلجماع من 
حيث إدخال احملور ضمن االستجواب أو 
استبعاده واإلبقاء على الشق السياسي 
منه فقط. وفي السياق ذاته، التقى الوزير 
العبداهلل أمس رئيس وأعضاء جمعية 
الصحافيني حيث أبلغهم ان تعديالت 
قانون املرئي واملسموع سيعرضها على 
اجتماع مجلس الوزراء، والذي انعقد 

مساء أمس.

المضحي لـ »األنباء«: إقرار جزاءات 
مصانع الشعيبة المخالفة ورفعها

إلى المجلس األعلى للبيئة
دارين العلي

أكد رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام 
 للهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي

ل� »األنباء« أن مجلس إدارة الهيئة وافق 
باالجماع على اجل����زاءات املقررة على 
مصانع الش����عيبة اجلنوبية املخالفة، 
حيث اتخذ املجلس باالجماع قرارا بإغالق 
12 مصنعا ملدة أسبوع وفقا للمادة 10 
من قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة، 
وتوجيه انذارات ل� 15 مصنعا وتوقيع 
أمر صلح مع 7 مصانع أخرى، وسترفع 
هذه التوصيات إلى املجلس األعلى للبيئة 
وفق تعدي����الت 1996 للمادة 10 والذي 
سيجتمع االسبوع القادم حتى تصبح 

هذه التوصيات صاحلة للنفاذ.
ولفت د. املضحي ال����ى أن اجلانب 
الفني البحت متت مراعاته خالل اتخاذ 

هذه التوصيات.

عائلتا المرزوق والغانم

وليد خالد يو�سف المرزوق

بقـــلـــ�ب مــ�ؤمــنـــة بقـــ�ضـــــاء اهلل وقــــــدره

ببالغ  احلزن والأ�ضى فـقيدهما املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل

عن عمر يناهز )52( عامًا

و�ضي�ارى جثمانه الثرى ال�ضاعة العا�ضرة والن�ضف من �ضباح الي�م الثنين  2010/1/18 في مقبرة ال�ضليبخات

تــقـبـــل التعـازي
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