
نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد والزميل عماد ناصر خالل جولة في مخيم عني احللوة 
)محمود الطويل(برفقة العميد منير املقدح

»األنباء« في عمق المخيمات الفلسطينية في لبنان )2 ـ 3(
مسؤول »فتح« األمني منير المقدح: ال »قاعدة« وال خليجيين 
في عين الحلوة ونقف مع لبنـان في وجه أي عدوان   ص33
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التفاصيل ص 29-28

التأجيل.. بانتظار »القرار«
محمد الصباح: الخليج عربي بالنسبة لنا وفارسي بالنسبة لإليرانيين
وزير الخارجية ردًا على اتهام البراك له باإلساءة لسويسرا: القرار السويسري مخالف للقانون الدولي واتفاقية ڤيينا

بيان عاكوم
فيما وصف نائ���ب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح تعيني 
العراق محمد بحر العلوم سفيرا 
له في الكويت باخلطوة اجليدة، 
قال ردا على سؤال حول انتقاد 
ايران لس���فارتنا ف���ي طهران 

الستخدامها اس���م اخلليج العربي: »إن هذا األمر يجب 
أال يكون محل خالف«، الفتا إلى أن اخلليج بالنسبة لنا 
هو خليج عربي، وبالنسبة لإليرانيني هو خليج فارسي. 
وفي رده ح���ول تقدمي الدعم إلى ليبيا ضد سويس���را 

قال الش���يخ د.محمد الصباح إن 
التصرف السويسري كان غريبا 
ألنه مينع ش���خصيات ذات وزن 
من دخول أراضيه���ا، معربا عن 
أمله في أن تلغي سويسرا القرار 
ألنه ق���د يكون مخالف���ا للقانون 
الدولي واتفاقية ڤيينا. يأتي ذلك 
في حني دعا النائب مسلم البراك 
جلنة الشؤون اخلارجية البرملانية إلى استدعاء الشيخ 
د.محمد الصباح لتوضيح اسباب ومالبسات تصريحه 
الذي دافع فيه عن ليبيا، واعتبر البراك تصريح وزير 

اخلارجية إساءة للشعب الكويتي.

»الداخلية« تصدر قـرارات تنقالت وندب لضباط ومدنيين   ص 7وصف تعيين العراق سفيرًا له في الكويت بالخطوة اإليجابية
أسـماء 89 طالبًا وطالبة مقبولين في خطة شواغر البعثات  ص6
»السكنية« تستدعي 201 مواطن لهم قسائم في غرب  الصليبخات  ص18

الشيخ عبداهلل بن محمد 
بن سعود آل ثاني

الخرافـي:  طـالل 
المغاربية  »الخليجية 
البورصة   في  القابضة« 
الجــــاري    23

العمـر: األزمة كـانت 
إنـذار  جـــرس 
للمؤسسات المالية 
مـحافظها  لتنـويع 
االستثمارية  ص37 محمد العمرص41 طالل اخلرافي

الشيخ عبداهلل بن محمد بن سعود آل ثاني: 108.3 
ماليين دينار صافي أرباح »الوطنية لالتصاالت« لـ 2009

ربحية السـهم تقفز إلى 216 فلسًا وارتفاع عدد 
عـمالء الشـركة إلى 15.2 مليـون عميل  ص42

سامح عبدالحفيظ
من����ذ اللحظة األولى التي وافق فيه����ا املجلس أمس على طلب تأجيل 
استجواب وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل اسبوعني، انطلقت حملة 
تصريحات »مدروسة في توقيتها ومضمونها« دعما لالستجواب ويتوقع 
ان تتواصل خالل األس����بوعني املقبلني ف����ي إطار الضغط على احلكومة. 
الوزي����ر حضر باكرا إلى املجلس حامال مع����ه »حقيبة الرد على محوري 
االس����تجواب« وجلس الوكالء املساعدون في »اإلعالم« خلف املنصة في 
إشارة الى جهوزية الفريق اال ان الشيخ أحمد العبداهلل قال: »نزوال عند 
رغبة احلكومة أطلب التأجيل«.. وهو ما يعني ان »قرارا« ما يحتاج الى 
مزيد من الوقت قد فرض التأجيل. وفي املقابل سارع كل من النواب د.حسن 
جوهر ود.فيصل املس����لم وصيفي الصيفي إلى إطالق تصريحات داعمة 
لالستجواب، والالفت انهم ميثلون توجهات مختلفة داخل املجلس عّبر كل 
منهم عنها. حكوميا، أكدت مصادر ل� »األنباء« ان احلكومة ستطلق مطلع 
األسبوع املقبل حملة من االتصاالت واللقاءات لدعم وزيرها املستجوب، 
وانها حتى اآلن ال جتد نفسها مضطرة لالستجابة إلى الدعوات للتغيير 
أو التدوي����ر في الوزارة ومازالت تراهن على قدرتها على كس����ب معركة 

»طرح الثقة«.

من املرجح أن يناقش مجلس األمة في جلسته التكميلية اليوم قانون 
تنظيم اخلبرة، إال أن طلبات املناقش��ة املقرر تقدميها من بعض الكتل 
البرملانية قد ترجئ مناقشة قوانني أخرى مدرجة على جدول أعمال املجلس 
وأبرز هذه القوانني »إنشاء هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة« وتنظيم 

إجراءات »دعاوى النسب وتصحيح األسماء« و»تنظيم القضاء«.

لبنان: إحباط مخطط فتنة سنية ـ شيعية

الحمود: الترقيات ال  تخضع  لطلبات النواب

بيروت: كشف مصدر واسع االطالع ل� »األنباء« 
تفاصيل مخطط جديد إلثارة فتنة سنية � شيعية 
في لبنان، وأوضح املصدر ان موقوفا أمنيا اعترف 
بالتخطيط الس����تهداف حافلة تقّل زوارا شيعة في 
طريقهم الى مقام الس����يدة زينب في دمشق، ويتبع 
ذلك اغتيال شخصية سنية في البقاع الغربي تكون 

الشرارة إلشعال الفتنة املذهبية.

مريم بندق
أفادت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود بأن قرارات الترقيات للوظائف اإلشرافية تتخذ 
عن طريق اللجان املختصة من قياديي الوزارة. وأضافت 
ليس صحيحا ما يقوله البعض ان هذه القرارات تخضع 

لطلبات النواب.

التفاصيل ص49

التفاصيل ص5

)متين غوزال(الشيخ أحمد العبداهلل يضع حقيبته على منصة االستجواب تأكيدا على جهوزيته لتفنيد محاوره

التفاصيل ص10 و 11

التفاصيل ص3 و12

الحريتي: كلفة كادر 
الخبراء 4.5 ماليين دينار

قال النائب حس����ني 
احلريت����ي إن ما عرض 
على اللجنة املش����تركة 
)من املالية والتشريعية( 
املعنية ب����كادر اخلبراء 
يش����ير إلى أن التكلفة 
في ح����دود 4.5 ماليني 
دينار. وأك����د احلريتي 
بع����د اجتم����اع اللجنة 
أمس أن احلكومة تقول 
إن التكلفة قد تصل إلى 
6 مالي����ني، الفتا الى ان 
الهدف ليس الكلفة بقدر 
ما هو توفير الضمانات 
الكافي����ة ألعضاء إدارة 

اخلبراء.      التفاصيل ص 11

مسلم البراكالشيخ د.محمد الصباح


