
سامح عبدالحفيظ  
عمر راشد - أحمد مغربي

استمر أمس السجال 
حول قان����ون غرفة 
التج����ارة والصناعة 
في ظل اتساع دائرة 
املؤيدين واملعارضني، 
فقد أكد رئيس الغرفة 
علي الغامن ان الغرفة 

طالبت منذ مدة بتعديل القانون ليواكب 
املتغيرات االقتصادية التي تستجد. أما 
النائب السابق محمد الصقر فقد حذر من 
أهداف احلملة عل����ى الغرفة، مؤكدا أنها 
تستهدف الدور االقتصادي للبالد وعجلة 
التنمية احلقيقية، وقال الصقر في تصريح 
صحافي »نالحظ منذ فترة حملة منظمة 
على الغرفة وبأصوات متعددة لتغطية 
األهداف احلقيقية وإخفاء الغايات الفعلية 
من وراء احلملة وهي تصفية حس����ابات 
سياس����ية وغير سياسية لم تعد خافية 
علين����ا«. وزاد الصقر »من املؤس����ف ان 

تأتي الطعنات للغرفة 
اليوم مم����ن دافعت 
عنهم طوال تاريخها«، 
مبديا تأييده ملوقف 
الوزير أحمد الهارون 
في تأكي����ده على ان 
الغرفة هو  قان����ون 

سابق للدستور.
النائب د.حس����ن 
جوه����ر رد على الوزي����ر الهارون معلنا 
حتديه في ان يطبق القانون الصادر في 
1959، مشيرا الى ان الوزير يدافع عن قانون 
غير شرعي، وزاد: على الوزير ان يوقف 
الرسوم ويرفعها عن كاهل املواطنني فورا 
وكذلك نطالبه بوجود قانون متكامل يدفع 
بحل القضية، وتابع: سأقدم في األسبوع 
املقبل مقترحا بقانون جديدا يناسب غرفة 

التجارة وفق معايير اقتصادية عاملية.
من جهته، نفى النائب مبارك اخلرينج 
ان يكون من بني الن����واب الذين طالبوا 

بتغيير قانون الغرفة.
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تعديالت جديدة إضافية على صندوق المعسرين
البراك يطالب بإحالة  الفالح للنيابة: له أهداف من خصخصة »الكويتية« جوهر: استجواب العبداهلل قوي ومختلف عن سابقيه وسينجح 

الشمالي لـ »األنباء«: بانتظار اجتماعنا مع »المالية البرلمانية« لالستماع إلى وجهة نظرهم..  وأي تغيير عن نسبة الـ 50% معناه »ضياع«

مجلس إدارة »زين« يوافق على تعيين 
نبيل بن سالمة رئيسًا تنفيذيًا

لجنة اإلزاالت تدرس إزالة األدراج 
المخالفة في السكن الخاص

إيران تحتفل بالذكرى الـ 31 لثورتها بإنتاج 
أول شحنة يورانيوم مخصبة بنسبة %20

مصادمات بين الشرطة والمعارضة واعتداءات على خاتمي وكروبي

معلومات عن بيع »زين أفريقيا«  بـ 10.5 مليارات دوالر

بداح العنزي
كش����فت مصادر مطلعة ان جلنة اإلزاالت تدرس إزالة األدراج اخلارجية 
والعلوية املخالفة واملقامة على أمالك الدولة في مناطق السكن اخلاص. وذكرت 
املصادر ان هذا التوجه سيتم تنفيذه قريبا، خاصة ان اللجنة الحظت وجود 
اآلالف من تلك األدراج املخالفة خارج العقارات. وأشارت الى ان اللجنة ستباشر 

إزالة الواجهة األمامية لألسوار الزراعية كمرحلة أولى بداية مارس املقبل.

عواصم � وكاالت: أحيت إيران أمس الذكرى ال� 31 لوالدة ثورتها اإلسالمية 
مبزيد من التحدي للغرب وأعلن رئيسها احمدي جناد عن إنتاج أولى شحنات 
اليورانيوم املخصب بنسبة 20%، مؤكدا قدرة بالده على رفع هذه النسبة 
لتصل الى 80%، ولوح في خطابه أمام اآلالف من أنصاره الذين احتش����دوا 
في س����احة ازادي بأن اجلمهورية اذا أرادت إنتاج قنبلة نووية فإنها متلك 
القدرة على إعالن ذلك، إال ان االحتفاالت الرسمية احلاشدة عكرتها مواجهات 
متقطعة وقعت بني متظاهرين معارضني للنظام وقوات الشرطة، بحسب 
مواقع معارضة على االنترنت أكدت ان عددا من أنصار جناد هاجموا سيارتي 
زعيمي املعارضة الرئيس الس����ابق محمد خامتي ورئيس مجلس الشورى 
السابق مهدي كروبي، وردد احملتجون شعارات مثل »ال تخف، فنحن جميعا 

معا« و»املوت للديكتاتور« في إشارة ألحمدي جناد.

فيم���ا يخ���ص حري���ة الصحافة 
والقنوات الفضائية، مش���يرا الى 
ان توجه احلكومة اآلن يسير نحو 
وضع مزي���د من القيود على تلك 
احلريات وهو مبدأ مرفوض شعبيا 
وبرملانيا. من جهته طالب النائب 
مسلم البراك باحالة رئيس مجلس 

الكويتية  إدارة اخلطوط اجلوية 
حمد الفالح الى النيابة العامة بعد 
املعلوم���ات اخلطيرة التي افصح 
عنها في الكتاب الذي بعث به إلى 
الوزير د. محمد البصيري واملعنية 
بامكاني���ة هالك بع���ض طائرات 
»الكويتية« وسقوطها،  مؤكدا ان 

هناك اهدافا اخرى في نفس رئيس 
املؤسسة »معنية بتحويل املؤسسة 
الى شركة مساهمة«. على الصعيد 
نفس���ه، طالب النائب د. جمعان 
احلربش الوزير البصيري بضرورة 
ان ميارس جميع صالحياته جتاه 
ادارة »الكويتية« احلالية خاصة 

على ضوء املعلومات شبه املؤكدة 
التي اطلقها بعض مسؤوليها بشأن 
رفضهم ال���رد وجتاهلهم االجابة 
عن دفعات االسئلة البرملانية التي 
وجهت حول العدي���د من قضايا 
التجاوز والفساد التي تتخذ حاليا 

باملؤسسة.

مريم بندق - موسى أبو طفرة  
ماضي الهاجري  - سامح عبدالحفيظ

أعل���ن وزير املالي���ة مصطفى 
الش���مالي في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« ان احلكومة أرس���لت 
تعدي���الت قانون املعس���رين الى 
مجل���س األم���ة في وقت س���ابق 
)التعديالت األولية التي وضعتها 
احلكومة موجودة لديهم في مجلس 
األمة(. وردا على سؤال: هل ستقوم 
احلكومة بإجراء تعديالت جديدة 
على هذه التعديالت املرس���لة الى 
املجلس؟ أجاب الوزير الش���مالي: 
أرسلنا كل املعلومات املتوافرة لدينا 
إلى املجلس ونحن بانتظار مناقشة 
هذا املوضوع م���ع اللجنة املالية 
لنبدأ االستماع الى وجهة نظرهم، 
وبسؤال الشمالي عما اذا كان هناك 
تغيير على النسبة التي سبق ان 
حددتها احلكومة ب� 50% للتسجيل 
في الصندوق، أجاب وزير املالية: أي 
تغيير معناه »ضياع«. على الصعيد 
 ذاته كشفت مصادر حكومية رفيعة 
ل���� »األنباء« ان مجل���س الوزراء 
يت���دارس تعديالت جديدة إضافة 
إلى التعديالت التي سبق ان رفعها 
إلى مجلس األمة قبل إقرار قانون 
إس���قاط فوائد القروض. من جهة 
ثانية، أكد النائب د.حسن جوهر 
ان استجواب وزير اإلعالم الشيخ 
أحم���د العبداهلل املزم���ع تقدميه 
منتصف الش���هر اجلاري سيكون 
قويا ومختلفا عن االس���تجوابات 
يش���هد  ان���ه  الس���ابقة،خاصة 
تنس���يقا نيابيا بني كتل سياسية 
مختلفة، مؤكدا ان هذا االستجواب 
 سينجح متى قدم. وأوضح جوهر 
ل� »األنباء« ان موضوع االستجواب 
يعد من املوضوعات احلساسة ألنه 
العامة  موضوع يتناول احلريات 

وافق مجلس ادارة مجموعة »زين« بأغلبية 
األعض����اء على تعيني نبيل بن س����المة في 
منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك 
في االجتماع الذي عقده املجلس امس في مقر 
الشركة. وذكرت املجموعة في بيان صحافي ان 
بن سالمة سيباشر مهام عمله كرئيس تنفيذي 
ملجموعة »زين« اعتبارا من يوم األحد املقبل 
لقيادة الشركة خالل املرحلة املقبلة، والتي 
تتطلب تضافر اجلهود من اجلميع لوصول 
املجموعة الى غايتها االستراتيجية. واشارت 

املجموعة الى ان مجلس االدارة اعرب عن امنياته بالتوفيق 
للرئيس التنفيذي اجلديد، مبينة ان مجلس ادارة الشركة 
على ثقة بقدرات وكفاءة بن س����المة في متابعة مسيرة 
ش����ركات املجموعة للمرحلة املقبلة.  ويحظى املهندس 
نبيل بن س����المة مبؤهالت ذات طابع ريادي تتيح له أن 

يحقق جناحات وإجنازات مشهودة ل� »زين« 
خالل الفترة املقبلة، وبن سالمة حاصل على 
بكالوريوس هندسة إلكترونية من جامعة 
دايتون األميركية وتدرج باملناصب الوظيفية 
بوزارة املواصالت حتى وصل إلى منصب 
وكيل مساعد لقطاع اإلتصاالت، ومتت تسميته 
وزيرا للكهرباء واملاء واملواصالت في 12 يناير 
2009. على صعيد متصل، انتشرت معلومات 
غير مؤكدة ع����ن ان هناك اتفاقا مبدئيا مع 
احدى شركات االتصاالت العاملية على بيع 
اصول »زين افريقيا« بقيمة 10.5 مليارات دوالر.وأفادت 
مصادر بأن ممثل الهيئة العامة لالس����تثمار انسحب من 
االجتماع بعد ان رفض طلبه بأن يستمر د.سعد البراك 
في منصبه حتى اجتماع اجلمعية العمومية الس����نوية 

للشركة.

اعتماد 4 وكالء مساعدين 
بـ »المواصالت« قريبًا

فرج ناصر
كش����ف مصدر مسؤول أن 
مجلس الوزراء س����يعتمد في 
املقبلة  القليلة  غضون األيام 
أسماء 4 وكالء مساعدين في 
وزارة املواصالت. وقال املصدر 
ان وزير املواص����الت ووزير 
الدولة لش����ؤون مجلس األمة 
د.محمد البصيري رفع أسماء 
الوكالء املس����اعدين قبل أيام 
العتماد تثبيتهم في املناصب 
التي يتولون مهام عملهم فيها 
باإلنابة، وهم: الوكيل املساعد 
لقط����اع االتصاالت م.منصور 
البدر والوكيل املساعد لقطاع 
اخلدم����ات الدولي����ة س����ماح 
أبوالبنات والوكيل املس����اعد 
لقطاع البريد سعود العسعوسي 
والوكيل املس����اعد للش����ؤون 

اإلدارية قبالن العبيان.

أول سفيرة في الشرق األوسط للطاقة 
البديلة غدير الصقعبي لـ »األنباء«:

أولوياتي تفعيل المشاريع 
القائمة لحل المشاكل 

البيئية  ولدّي حلول لوضع 
حد لتلوث »أم الهيمان« 
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سكرتير عام »الطاقة البديلة«
روبسن ميلو  في حوار مع  »األنباء«:

رغبة دول التعاون
 في إنشاء محطات 
نووية  أمر متاح لكن بما 
ال يتعارض مع البيئة
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التفاصيل ص25+24

التفاصيل ص40

التفاصيل ص4

التفاصيل ص34

التفاصيل ص4

الصقر: الحملة على غرفة التجارة تصفية حسابات 
سياسية وغير سياسية لم تعد خافية علينا

الغانم: طالبنا بتعديل القانون ليواكب المتغيرات االقتصادية

11 سبتمبر في صور جديدة
نيويورك ـ د.ب.أ: كشـف النقـاب عن صور جوية جديدة التقطتها سـلطات 
أميركية ملركـز التجارة العاملي فـي نيويورك بعيد وقوع هجمات احلادي عشـر 
من سـبتمبر عام 2001. ومت التقاط الصور املأساوية من مروحيات تابعة للشرطة 
األميركية تابعت سـقوط برجي مركز التجارة العاملي. وتظهر الصور الطوابق العليا 

املشتعلة للبرجني من زوايا قريبة، كما توضح حجم السحب الكثيفة للحطام والغبار 
الناجم عن سـقوط البرجني في حي مانهاتن الشـهير. وقامت احملطة بنشر تلك 
الصور بناء على قانـون حق حرية تداول املعلومات. ووفقـا لبيانات احملطة يتعلق 

األمر بأكثر من 2700 صورة مت تخزينها على تسعة أقراص مضغوطة.

نبيل بن سالمة

أسماء 3764 طالباً وطـالبة مقبولين في كليات ومعاهد ودورات التطبيقي ص15 ـ 19»األنباء« تنفرد بنشر أسماء المستحقين لمكافآت األعمال الممتازة في »التربية«  ص10 ـ  12


