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»األنباء« تنشر النص الكامل لقانون هيئة أسواق المال ومذكرته اإليضاحية   )28 ـ 30(

دفاع العبداهلل: طّبقنا »المرئي والمسموع« حتى في العطل الرسمية 
ونصوصه الحالية ال تمّكننا من إغالق الفضائيات المرخصة

الجسار لـ »األنباء«: ال أعترض على االستجواب كأداة رقابية لكني أرفض التصعيد الدقباسي أجرى »بروڤة« االستجواب في ديوانه أمس

وزير اإلعالم سيؤكد ردًا على استجوابه أن القوانين الحالية تحتاج إلى تعديالت جوهرية لتمكين الحكومة من ضبط البث المباشر والمدونات لتحصين الوحدة الوطنية

البراك: »الشعبي« ستقترح تدريس
»الغزو العراقي« في المناهج

البلدية رفضت تحويل القطعة 10 
في خيطان إلى »استثماري«

أعلن النائب مسلم البراك ان كتلة العمل مواقف بعض الكتل من االستجواب
الشعبي ستقدم اقتراحا يقضي بتدريس 
الغزو العراقي الغاشم في املناهج الدراسية 
ويهدف كذلك الى اطالق أس����ماء الشهداء 
على ش����وارع الكويت، وحذر البراك في 
تصريح صحافي من خطورة ان تتحول 
ذكرى »التحرير« الى مناسبة لرش الرغوة 
ليطمس تاريخ من التضحيات والدماء من 

أجل الكويت.

بداح العنزي
رفضت البلدية اقتراح العضو أحمد البغلي بتحويل 
القطعة 10 في منطقة خيطان من سكني الى استثماري. 
وقال مدير عام البلدي���ة م.احمد الصبيح في كتابه: ان 
االقتراح املتعلق باس���تمالك أو حتويل تلك القطعة الى 
االستثماري أو التجاري يتعارض مع توصيات املخطط 
الهيكلي للدولة واملعتمد باملرسوم األميري عام 2008 والذي 
أوصى بعدم احلاجة لتخصيص أي مواقع اضافية ضمن 

املنطقة احلضرية للسكن االستثماري والتجاري.

ـــ »األنباء« ان  ــي الدميوقراطي أكدت ل ــادر مقربة من التحالف الوطن مص
ــم موقفه من  ــبوع على أبعد تقدير حلس ــيعقد اجتماعا نهاية األس التحالف س
االستجواب، السيما ان عدد أعضائه يؤثر حتما في مجريات األمور، كاشفة عن 
استياء النائب عبداهلل الرومي من أداء الوزير، مرجحة أن تنضم النائبة د.سلوى 
ــيعة وّقع 3 منهم  على بيان »التأييد« إال ان  ــار إلى االجتماع. النواب الش اجلس
ــي الوزير، غير ان بعض  ــم لن ميضوا إلى طرح الثقة ف ــاء وردت عنهم انه أنب
ــتجواب ألنه ـ وفق مصادر مقربة  ــيعة اآلخرين رفضوا تأييد االس النواب الش
منهم ـ جاء خلدمة فئة معينة وليس مستحقا. كتلة »التنمية واإلصالح« جتتمع 
ــم النائب الذي سيتحدث مؤيدا لالستجواب ورجحت املصادر  اليوم لتحديد اس

ان يكون أحد النائبني د.جمعان احلربش أو د.فيصل املسلم.
النائب د.علي العمير قال لـ »األنباء«: ان التجمع »السلفي« سيجتمع اجلمعة 

املقبل لتحديد موقفه، مؤكدا ان رأي التجمع سيكون واحدا بهذا الشأن.

على الصعيد النيابي، وفيما أجرى 
النائب علي الدقباسي أمس »بروڤة« 
االستجواب في ديوانه، تعقد الكتل 
النيابية اجتماعات لتحديد مواقفها 
م����ن االس����تجواب املق����دم للوزير 
النائبة د.سلوى  العبداهلل، وقالت 
اجلسار في تصريح ل� »األنباء« انها 
ال تعترض على االستجواب كأداة 
برملانية رقابية تع����ود إلى تقدير 
النائب، لكنها رفضت بشكل قاطع 
مبادرات التصعيد الشعبي ملعرفة 
املعارض واملؤيد لالستجواب، وإمنا 
يجب ان يكون ذلك حتت قبة عبداهلل 

السالم، وغير ذلك مرفوض.

مريم بندق ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

أكدت مص����ادر حكومية وثيقة 
االطالع ان احلكومة ستحضر اجللسة 
البرملانية املقررة غدا واملدرج على 
جدول أعمالها استجواب وزير اإلعالم 

الشيخ أحمد العبداهلل.
وقالت املصادر ان دفاع العبداهلل 
الذي أوشك على بلورته بصورته 
النهائية إلحاطة مجلس الوزراء به 
سيتسم بالقوة والشفافية والصراحة 
وسيتناول بصورة مباشرة األحداث 
التي وقعت مؤخرا ودفعت النواب إلى 
تقدمي هذا االستجواب. وأكدت املصادر 
ان احلكومة ستمد يد التعاون مع 
املجلس إلى أقصى مدى وهي تهدف 
من ذلك ال����ى التوصل التفاق على 
مساحة مشتركة حتقق للسلطتني 
الهدف األساسي من االستجواب وهو 
الوطنية  الوحدة  حماية وحتصني 
ووقف محاوالت العبث بها. وخلصت 
دف����اع الوزير العبداهلل في 3 نقاط 
جوهرية ه����ي: ان احلكومة طبقت 
قانون »املرئي واملسموع« حتى في 
أثناء العطل الرسمية، وعقد مجلس 
الوزراء اجتماعا استثنائيا في يوم 
عطلة واتخذ اإلج����راءات الواجبة، 
كما ان النصوص احلالية للقانون 
ال تعطي احلق للحكومة في إغالق 
الفضائيات اخلاصة املرخصة التي 
الذي  سلكت تقريبا املس����لك ذاته 
سلكته الفضائية غير املرخصة والتي 
مت إغالقها )قامت بإعادة بث البرنامج 
ذاته( والتي قامت احلكومة بإحالتها 
الى النياب����ة العامة ليأخذ القانون 
مجراه انطالقا من القسم على احترام 
الدستور وقوانني الدولة، باإلضافة 
إلى ان القوانني احلالية حتتاج الى 
تعديالت جوهرية لتمكني احلكومة 
من ضبط الفضائي����ات واملدونات 
التي تس����يء إلى الوحدة الوطنية. 

قوات االحتالل تقتحم »األقصى« لحماية اليهود المحتفلين بعيد المساخر  ص32

»الصحة«: إعفاء الهيئة التمريضية
م البصمة في القريب العاجل  من نظا

ي.. مو الفراغ  االنتخابات العراقية: فوز المالكي مو عالو

حنان عبدالمعبود
صرح وكيل وزارة الصحة لش���ؤون اخلدمات الطبية املساندة 
د.قيس الدويري بأن وزارة الصحة قامت مبخاطبة ديوان اخلدمة 
املدنية إلعفاء الهيئة التمريضية من نظام البصمة، نظرا لطبيعة 
عملها، وقال الدويري في تصريح صحافي: ان الوزارة في انتظار 
موافقة الديوان، متوقعا ان يتم ذلك في القريب العاجل. من جانب 
آخر، أعلنت مديرة إدارة التمريض في وزارة الصحة عواطف القطان 
عن برنامج للترقية الوظيفية سيبدأ الشهر اجلاري. وكشفت القطان 
عن استقدام 100 ممرضة من سريالنكا كبداية للتعاون مع سريالنكا 
في هذا املجال، كما سيتم استقدام 700 ممرض وممرضة من الهند 
خالل الفترة املقبلة، واشارت الى احتياج »الصحة« الى 2000 من 
الهيئة التمريضية مع امليزانية اجلديدة لسد النقص والعجز خاصة 

في ظل افتتاح مشروعات التوسعة خالل الفترة املقبلة.

بغداد � وكاالت: ينش���غل الشارع العراقي بالتساؤل حول الفائز 
بانتخابات  7 اجلاري، وسط توقعات بخروج رئيس احلكومة نوري 
املالكي قويا ما لم تؤثر الهجمات األخيرة على شعبيته، وما لم يتمكن 
إياد عالوي أبرز منافسي املالكي من التقدم عليه، فإنه يرجح مراقبون 
انتهاءها دون فائز واضح ما يعني أن التحالفات ستستغرق أشهرا 

وسط مخاوف من فراغ سياسي طويل يزعزع األمن.

بكري رادحًا: صدام كان »دكر«.. ومش حرامي!
بأس���لوب »ال����ردح« 
واملفردات  الرخي���ص 
الت���ي يعف  »الس���وقية« 
كثير من األش���قاء العرب 
عن التلفظ بها، عاد رئيس 
حترير صحيفة »األسبوع« 
املصري���ة مصطفى بكري 
الطاغي���ة املقبور  ليمجد 
صدام حسني بجملة »عايزين 

دكر«. وقال بكري خالل لقاء اجراه م���عه الف���نان 
عزت العاليلي على قناة »درمي« مساء اول من 
امس: »عايزين دكر يحكم زي صدام حسني.. 
كان دكر.. ودمه حامي على الكرامة العربية!«.  
ولم يكت���ف بكري بهذا الوصف الس���وقي بل 

جلأ الى الك���ذب ال����بواح 
قائال: »ص���دام كان عفيف 
ومش حرام���ي لم يغرف 
من أم���وال العراق ألوالده 
ويضعها في س���ويسرا.. 
وأوالده وأسرته مش القيني 
ياكلوا« أنا زرتهم بنفسي 
وش���فت حالتهم... وكأن 
بكري يحاول ان يتناسى 
التاريخ القري���ب ج����دا عندما اعل����نت األمم 
املتحدة ان نظام صدام حس���ني استولى على 
6.6 ملي���ارات دوالر بني عامي 1997 و2001 في 
القضية التي عرفت باسم »كوبونات النفط«.. 

التي هو رمبا اكثر من يعرف بها!

»عياله مش القيين ياكلوا«

املقبور صدام حسني مصطفى بكري

مجلس الوزراء يجتمع 
مساء اليوم أو غدًا

مريم بندق
يصل سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد اليوم الى 
البالد وتوقعت مصادر ان يعقد 
مجلس الوزراء اجتماعا مساء 
اليوم استعدادا جللسة الثالثاء، 
مضيفة: وفي حال تعذر اجتماع 
الليلة يعقد املجلس اجتماعا 

مساء غد.
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السيد فضل اهلل لـ »األنباء«: آمل أن تبقى الكويت نموذجًا للوحدة اإلسالمية
العالمة املرجع  بيروت: هن���أ 
السيد محمد حسني فضل اهلل 
الكويت وأهلها باألعياد الوطنية، 
متمني���ا عبر »األنب���اء« ان تبقى 
منوذجا للوحدة االسالمية، لينطلق 
الكويتيون جميعا في رحاب هذه 
الوحدة، وليجدوا مصلحة بلدهم 

في قلب املصلحة العامة لألمة.
السيد فضل اهلل، الذي جتاوز 
وضعا صحي���ا حرجا في الفترة 
األخيرة، دع���ا األحبة الكويتيني 
ال���ى االبتعاد عن كل من يس���يء 
الى وحدتهم، وخص بالذكر أولئك 
الذين يروجون للغلو واخلرافة 
ويقدمون للن���اس ثقافة التفرقة 

بدال من ثقافة الوحدة.

هنأ الكويتيين باألعياد الوطنية

 )محمود الطويل(نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد خالل زيارته للعالمة السيد فضل اهلل في بيروت لالطمئنان على صحته

40 شركة محلية وعالمية 
في المعرض الدولي الثاني للدفاع وتجهيزات الشرطة   )ص26(

)محمد ماهر (

ص32 القيادي في القاعدة همام البلوي يزعم أن مخابرات األردن وراء مقتل الزرقاوي ومغنية وعزام

فيضان أغرق مدينة تشيلية جراء الزلزال املدمر           )ا.ف.پ(

ضحايا تشيلي أكثر من 700  
   )ص39(وانتهاء حالة اإلنذار  بالـ  » تسونامي« 


