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»الوطني« يرش�ح 4 أعضاء النتخابات »بوبيان« وتوقعات 
باحتفاظ القاض�ي بمنصبه في المجلس الجديد    ص13
مواطنون في اليوم الثالث لمع�رض لمحات من تاريخ 
الكوي�ت االقتصادي: أب�رز دور الجي�ل األول من تجار 
الكويت في رسم مالمح الحضارة الحالية للدولة      ص14
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)محمد ماهر(رجال اإلطفاء استعانوا بأطول سلم للتعامل مع حريق شرق وفي اإلطار أحد المصابين أثناء نقله للعالج

صورة مأخوذة من مقطع ڤيديو فيها 
عبدامللك ريغي وهو يتحدث في بيان 
مسجل في طهران       )أ.ف.پ(

)أ.پ( معمر القذافي بعد أدائه للصالة عقب إلقائه خلطبة في »بني غازي«   

مجلس الوزراء يتجه لتأجيل االستجواب إلى 16 مارس
موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري 

سامح عبدالحفيظ
فيم���ا أص���در أم���س فريق 
املس���تجوبني بيان���ا تأييدي���ا 
الستجواب وزير اإلعالم الشيخ 
أحم���د العبداهلل، موقعا من 22 
الوزير بعدم  اتهموا فيه  نائبا، 
تطبيقه قانون املرئي واملسموع 
»األمر الذي نتجت عنه مخالفات 
أضرت بالوحدة الوطنية«، علمت 
»األنباء« من مصادر وزارية أن 
نية مجل���س الوزراء تتجه إلى 
تأجيل مناقشة االستجواب املدرج 
على جلسة 2 مارس إلى 16 منه، 
وذلك العتبارات أن اجللسة تعقب 
عطلة األعياد الوطنية وس���فر 

بعض النواب.
وتعليقا على اخلطوة قالت 
مصادر حكومي���ة أن التواقيع 

ال تعن���ي بالض���رورة تأيي���د 
اجلميع لطرح الثقة في الوزير 
العبداهلل، فرمبا يقتنع البعض 
بردود الوزير وتفنيده حملوري 
االستجواب، مجددة تأكيدها على 
دعم وزير اإلعالم للمرور من هذا 
االستجواب أسوة باالستجوابات 

السابقة.
وعلى الصعيد النيابي التزال 
األجواء واملواقف غير واضحة 
السيما فيما يخص باقي نواب 
الوطني وهم عبداهلل  التحالف 
الرومي وعادل الصرعاوي وعلي 
الراشد بعد توقيع النائب صالح 
املال عل���ى البيان وتأييد زميله 
النائب مرزوق الغامن لالستجواب، 
أما باقي النواب فعلقوا موقفهم 
حلني االستماع إلى ردود الوزير 

العبداهلل.

قت رأيها إلى ما بعد سماع ردوده فريق المستجوبين يصدر بيانًا يحمل توقيع 22 نائبًا مقتنعين بمخالفة الوزير للقانون.. والغالبية علَّ

زعيم »جند اهلل« يعترف: واشنطن عرضت
مساعدتي لمحاربة النظام اإليراني

العراق يستنجد بفرنسا لتساعده
 على الخروج من الفصل السابع

يوم غضب فلسطيني احتجاجًا على ضّم
إسرائيل مسجدي »اإلبراهيمي« و»بالل«

تسجيل حالتي وفاة وإصابة 11 
وتحرير 3893 مخالفة خالل االحتفاالت

أوروبا للقذافي: وصف سويسرا ب� »الكافرة«
والدعوة للجهاد ضدها »غير مقبول«

إضراب موظفي منفذ النويصيب
عّطل حركة التنقل والسفر

بغداد � كونا: بعد يوم واحد من تأكيد وزير اخلارجية العراقية 
هوشيار زيباري على اهمية خروج العراق من حتت طائلة الفصل 
الس���ابع مرجحا ان يصدر مجلس االمن قريبا قرارا بهذا الشأن، 
تطلع رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي الى دور فرنسي داعم 
ملس���اعي بالده للخروج من الفصل الس���ابع والعقوبات الدولية 
املفروضة عليه. وقال املالكي لدى لقائه مبعوث الرئيس الفرنسي 
نيكوال س���اركوزي وزير الصناعة الفرنس���ي كريستيان استرو 
زي ان العراق اصبح بلدا ال يش���كل خطرا على املنطقة وجهوده 
منصبة نحو االعمار ومواجهة ما تبقى من اإلرهاب لذلك نتطلع 
لدور فرنسا وجميع الدول الصديقة واملساندة للعراق بان تقف 

الى جانبه للخروج من الفصل السابع.

عواصم � وكاالت: فيما أعلن الفلسطينيون أمس »يوم غضب« 
انطلقت فيه املسيرات ونظمت االعتصامات والصلوات اجلماعية 
احتجاجا على ضم اسرائيل مسجدي »اإلبراهيمي« و»بالل« الى 
ما يس���مى التراث اليهودي، صادقت إسرائيل على مخطط لبناء 

600 وحدة سكنية في شمال القدس.

أعلنت إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة تس���جيل حالة 
وفاة و11 حالة للمستشفيات وعالج 43 حالة في مواقع االحتفاالت 
باألعياد الوطنية. وأوضح وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون الفنية 
في وزارة الصحة د.خالد السهالوي ان احلاالت التي مت نقلها كانت 
نتيجة مشاجرات وحوادث طرق إضافة الى إصابات سقوط وإعياء 
في املواقع املختلفة في ش���ارع اخلليج العربي ومناطق الشاليهات 

والوفرة وصبحان وجزيرة فيلكا.
إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة اإلعالم األمني عن 
ان أجهزة وزارة الداخلية حررت يوم أمس 3893 مخالفة متنوعة، كما 
احتجزت 331 سيارة ودراجة نارية ملخالفتها أنظمة وقواعد السير 
خالل االحتفاالت بعيدي االستقالل والتحرير. وقالت »الداخلية« في 
بيان صحافي ان قطاع املرور حرر 2937 مخالفة وحررت الدوريات 
الش���املة 838 مخالفة فيما حرر قطاع األمن العام 118 مخالفة. هذا 
وشهدت االحتفاالت حادثا أليما، حيث استشهد الشرطي أحمد حسني 
مطلق العازمي م���ن مرتبات اإلدارة العامة للمرور )إدارة الدراجات 

النارية( إثر حادث أليم أثناء تأديته الواجب بدوار قصر السيف.

عواصم � أ.ف.پ: ردا على دعوة الزعيم الليبي معمر القذافي للجهاد 
ضد سويس���را ووصفه لها ب� »الكافرة الفاجرة«، قال املتحدث باس���م 
وزيرة خارجية االحتاد االوروبي لوت���ز غولنر: ان كالم القذافي غير 
مقبول خاصة انه يأتي في وقت غير مناسب في ظل اجلهود التي تبذل 
لتسوية اخلالف بني طرابلس وبرن، متابعا: »اذا صحت هذه التصريحات 

فانها مستغربة للغاية من الناحية الديبلوماسية«.
واكد غولنر ان انفجار القذافي الغاضب ذلك، جاء في »حلظة سيئة 
للغاي���ة، فاالحتاد االوروبي يعمل عن كثب مع سويس���را إليجاد حل 

ديبلوماسي للقضية الراهنة«.
من جهتها رأت اخلارجية الفرنس���ية في دعوة الزعيم الليبي انها 
»تصريح���ات غير مقبولة« معتبرة ان اخلالف الليبي � السويس���ري 

يجب ان يحل عبر »التفاوض«.
واضاف املتحدث باس���م اخلارجية الفرنس���ية برنار فاليرو »اننا 
ندعم اجلهود التي بدأتها رئاس���ة االحتاد االوروبي لتس���وية اخلالف 

بني طرابلس وبرن«. 

أمير زكي � عبدالهادي العجمي
نفذ املوظفون في منفذ النويصيب احلدودي صباح أمس إضرابا 
ش���امال أدى الى عرقلة حركة التنقل متاما واس���تمر اإلضراب حتى 
الواحدة من بعد الظهر، ما دفع وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
املنافذ اللواء يوسف السعودي الى إرسال طاقم من منفذ املطار الجناز 
اجراءات مغادرة املواطنني واملقيمني الذين ابدوا اس���تياء شديدا من 
هذا اإلضراب، فيما أكد مص���در امني ان جميع املضربني عن العمل 
س���يتم التحقيق معهم للوقوف على أس���باب إضرابهم وعرقلتهم 
حركة التنقل عبر املنفذ. وكش���ف مصدر امني ان مس���ؤولي املنافذ 
مت إبالغه���م بعزم املوظفني املدنيني عل���ى تنفيذ إضراب وقام عقيد 
بالتباحث معهم الثنائهم عن اإلضراب وحينما متس���كوا مبوقفهم 
متت االستعانة مبوظفي منافذ من مطار الكويت، وقال ان املضربني 

يطالبون بامتيازات يرونها ضرورية بالنسبة لهم.

� أ.ف.پ: اعترف  طه���ران 
قائد جماعة جند اهلل املعتقل 
في اي���ران عبد املل���ك ريغي 
الواليات املتحدة عرضت  بأن 
عليه املساعدة حملاربة النظام 

االسالمي االيراني.
وقال ريغي في شريط ڤيديو 
بثه التلفزيون الرسمي االيراني 
انهم  ان االميركيني »قالوا لي 
سيتعاونون معنا وسيمدوننا 
بالعتاد العس���كري«. واضاف 
»انهم وعدوا ايضا مبنحنا قاعدة 
في افغانس���تان قرب احلدود 

االيرانية«.
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