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بقلم: صالح الشايجي

الرئيس السوري بشار األسد ونظيره اإليراني أحمدي جناد خالل 
حضورهما االحتفال باملولد النبوي الشريف في دمشق            )أ.ف.پ(

مصادر وزارية لـ »األنباء«: ردود العبداهلل لن تكون إنشائية

مريم بندق ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
يعقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية الثالثاء املقبل 
لبحث االستجواب املقدم لوزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل، 
اذ جدد الوزير استعداده الكامل لصعود املنصة والرد بكل 

شفافية على محوريه.
وقالت مصادر وثيقة االطالع ان اس���تعداد العبداهلل لم 
يكن وليد حلظة تقدمي االس���تجواب، بل س���بق ذلك بوقت 
طويل منذ ان بدأ التلويح باستجوابه، كاشفة عن ان ردود 
العبداهلل لن تكون إنش���ائية بل ستتضمن وقائع محددة 
وأعداد وأرقام القضايا التي حركتها الوزارة ضد الفضائيات 

وغيرها من وسائل اإلعالم.
وفي الس���ياق ذاته، أكدت املص���ادر ان مجلس الوزراء 
سيستمع الى وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األم���ة د.محمد البصيري حول اإلج���راءات التنفيذية التي 
طبقتها »املواصالت« إزاء قطع بث بعض الفضائيات اخلاصة 
بالتعاون مع وزارة اإلعالم، وكذلك املشروع املطروح على 
طاولة املجلس واخلاص بتنظيم إصدار تراخيص الفضائيات 

وقانون املدونات وحقوق البث املباشر.
هذا ويعرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان تقريرا حول اإلجراءات الفاعلة التي اتخذها املجلس 
الذي دعا الى جلس���ة استثنائية � في يوم عطلة � لتطويق 
التصرفات الالمسؤولة التي سلكتها إحدى القنوات اخلاصة 
غي���ر املرخصة حيث مت اغالق القن���اة، الى جانب حتويل 
املس���ؤولني عنها الى النيابة، وكذلك إجراءات النيابة بهذا 

الشأن.
وأضافت املصادر ان تقرير الروضان سيتضمن اإلجراءات 
التي استحدثها املجلس والتي متنع أيا كان من بث ارسال أي 
قنوات فضائية جديدة إال بعد احلصول على ترخيص بالطرق 
القانونية، الفتة الى ان وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
يش���ارك بعرض إجراءات  وزارته حول معاجلة التداعيات 

األخيرة.
ونيابيا، آتت التحركات التي يقودها النائبان د.جمعان 
احلربش ومسلم البراك ثمارها ليزيد عدد املوقعني على البيان 
الداعم الستجواب العبداهلل والذي من املنتظر ان يعلن عنه 

اليوم )اجلمعة( وفق مصادر نيابية حتدثت مع »األنباء«.
وأكدت املصادر ان عدد املؤيدين بلغ 26 نائبا بعد اقناع 
نواب التحالف الوطني الدميوقراطي وهم: صالح املال ومرزوق 
الغامن ود.أس���يل العوضي التي أيدت البيان شفهيا، لكنها 
اعتبرت التوقيع على البيان غير دس���توري، وجار اقناع 

النائب عبدالرحمن العنجري.
وزادت املصادر ان البيان تضمن اخللل في سياسة وزارة 
اإلعالم واملتمثل في عدم تطبيق قانون »املرئي واملسموع« 
ولم يتطرق الى قضايا تثير الفتنة ولم يتطرق الى أشخاص، 
الفت���ة الى ان تأجيل تقدمي���ه كان إلعطاء احلكومة فرصة 
املبادرة التخاذ موقف حازم بإقالة الوزير وهذا ما لم يحدث، 

األمر الذي أدى الى تقدميه في هذا التوقيت.
وأضافت ان النائب سالم النمالن أّجل سفره حرصا منه 

على حضور جلسة االستجواب.

نجاد من دمشق: كلينتون 
تتكلم مثل »أم العروس«!

دمشق ـ هدى العبود
في إشارة الى عمق العالقة مع سورية 
رغم دعوة وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون لدمشق باالبتعاد عن 
طهران، حضر الرئيس اإليراني محمود 
أحمدي جناد االحتفال باملولد النبوي 
الشريف في العاصمة السورية برفقة 
الرئيس السوري بشار األسد، واعتبر 
جن���اد دعوة كلينتون مث���ل »كالم أم 
العروس« التي ال تعرف ما تقول، مشددا 
عل���ى أنه »لم يطلب أحد من كلينتون 

ان تبدي وجهة نظرها«.

أدلـة وتقاريـر ُيقدمهـا البصيـري والروضـان والخالـد لمسـاندة وزيـر اإلعالم

تحـركات البراك والحربش تؤتي ثمارهـا ومصادر نيابية تتحدث عن ارتفاع عـدد المؤيدين إلى 26

أسـيل تؤيد البيان شـفهيًا لكنهـا تعتبر التوقيـع عليه غير دسـتوري.. ومحاوالت إلقنـاع العنجري

ستتضمن وقائع محددة وأعداد وأرقام القضايا التي حركتها »اإلعالم« ضد الفضائيات

معركة الرئاسة المصرية تحتدم على »الفيس بوك«:
»ال البرادعي وال نور.. ده جمال هو المنصور«

الكونغرس ُيعّد قانونًا إلدراج القنوات الُمحّرضة
 ضد واشنطن على الئحة اإلرهاب.. بينها قنوات كويتية

..والواليات المتحدة ترفع السعودية 
من قائمة مراقبة الملكية الفكرية.. وُتبقي الكويت

األسد عاتب على الحريري تشبيهه العالقة 
السورية ـ اللبنانية بالكويتية ـ العراقية سابقًا

العفاسي: تقسيم تعاونية القرين إلى جمعيتين

دبي � العربية.نت: في الوقت الذي 
اعتبر فيه البعض أن شعبية البرادعي 
»آتية« من عالم افتراضي حيث تتخذ 
من مواقع اإلنترن���ت مكانا لها، بدأ 
أنص���ار احلزب الوطني اس���تخدام 
»السالح« نفسه من خالل صفحات 
ال� »فيس بوك« لتأييد جمال مبارك، 
وهو ما جعل املعرك���ة اإللكترونية 

تشتد بني أنصار االثنني.
اليوم«، املصرية  وذكرت صحيفة »املصري 
املستقلة أن ش���بابا من احلزب الوطني أنشأوا 

مجموعة بعن���وان »جتمع مصري 
للضغط على جم���ال مبارك لنزول 
انتخاب���ات 2011«، وتضم املجموعة 
نحو 400 عضو، وشعارها عبارة عن 
علم مصر يحمل صورة جلمال مبارك 
بجوار النسر وكتب عليه »ال البرادعي 
وال نور.. ده جم���ال هو املنصور«، 
وأسس 821 عضوا آخرون مجموعة 
أخرى بعنوان »أصدقاء جمال مبارك« 
حتت شعار »لست حلما في اخليال أنت مطلب 

يا جمال«.

واشنطنـ  أ.ش.أ: يعد الكونغرس األميركي حاليا 
مشروع قانون إلدراج وسائل اإلعالم العربية التي 
ــف أو الكراهية  ــث أي نوع حتريضي على العن تب
ضد الواليات املتحدة األميركية أو أي من مواطنيها 
ــاعدات  على الئحة اإلرهاب مع التهديد بوقف املس

األميركية لهذه الدول.
ــه ينبغي أن  ــروع أن ــودة املش وأوضحت مس
ــذي يرفعه الرئيس األميركي بعد  يكون التقرير ال
ــهر من مترير القانون مفصال عن حاالت  ستة أش

التحريض في كل دولة على حدة مع قائمة بالقنوات 
التلفزيونية والفضائية التي حتمل هذه املواد محددا 
ــرق األوسط بتسع عشرة دولة من بينها  دول الش
الكويت والسعودية واإلمارات وسورية وقطر وعمان 

ولبنان وإسرائيل وإيران.
كما دعا مشروع القانون إلى إدراج الشركات املالكة 
ــمح ببث قنوات معادية  لألقمار الصناعية التي تس
للواليات املتحدة على قوائم الكيانات اإلرهابية خاصا 

بالذكر منها املنار والزوراء والرافدين واألقصى.

ــنطن ـ أ.ش.أ: رفعت الواليات املتحدة  واش
األميركية اسم اململكة العربية السعودية من قائمة 
ــات التي »تنتهك حقوق امللكية الفكرية«  احلكوم
وأبقت الكويت. وجاء القرار بعد استعراض فعالية 
حماية حقوق امللكية الفكرية وإنقاذها في اململكة. 

ــاري األميركي رون كيرك ان  وذكر املمثل التج
ــرا العام املاضي  ــعودية أحرزت تقدما كبي الس
وصعدت من إجراءاتها التنفيذية وعززت إطارها 
ــجيع  ــريعي وأبدت التزاما بتش القانوني والتش

االبتكار واإلبداع.

بيروت: ش���هد الواقع اللبناني امس جملة مواقف تصب
في خانة احملافظة على املكتسبات التي حتققت حتى اآلن، 
حيث ش���دد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ان إجناح 
احلكومة احلالية في صلب مشروعه السياسي ألنه يرى »ان 
بديل سعد احلريري الفتنة«. بينما أكد رئيس الوزراء سعد 
احلريري ان بناء الثقة مع س���ورية مستمر »على قدم وساق 
ولن يعطله ش���يء، ال كلمة من هنا وال كلمة من هناك« وذلك 
وس���ط حديث عن عتب وجهه الرئيس السوري بشار األسد 
للحريري بعد تش���بيهه العالقة بني سورية ولبنان بالعالقة 

الكويتية � العراقية سابقا.

بشرى شعبان
ــؤول في وزارة الشؤون  كشف مصدر مس
عن اعتماد وزير الشؤون د.محمد العفاسي قرار 
تقسيم جمعية القرين التعاونية لتصبح جمعيتني، 
ــارك الكبير والثانية  األولى جمعية القرين ومب

جمعية القصور والعدان.
وقال املصدر لـ »األنباء« إنه في خالل األيام 
ــتصدر عدة قرارات بشأن حل إحدى  املقبلة س
اجلمعيات بسبب وجود جتاوزات وأخطاء مالية 

وإدارية.
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جمال مبارك

محمد الصباح: الكويت حليف لبريطانيا يُعتمد عليه
أعلن عن إنفاق 85 مليار إسترليني على مدى 4 سنوات لتنفيذ الخطة التنموية

ــب رئيس مجلس الوزراء  لندن ـ كونا: قال نائ
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ان الكويت 
ــترليني  تخطط إلنفاق ما يعادل 85 مليار جنيه اس
ــة لتنفيذ اخلطة  ــنوات األربع املقبل على مدى الس
التنموية الطموح للغاية والتي جاءت من بنات أفكار 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد. وخالل 
ــتضافته جمعية الصداقة الكويتية  حفل عشاء اس
ــيخ د.محمد  البريطانية الليلة قبل املاضية أكد الش
ــريك جدير بالثقة  ــاح ان الكويت حليف وش الصب

التفاصيل ص3وميكن لبريطانيا ان تعتمد عليه.


