
)محمود الطويل(نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد متحدثا إلى اللواء سلطان أبو العينني

»األنباء« في عمق المخيمات الفلسطينية في لبنان )3 - 3(
عضو مركزية »فتح« سلطان أبو العينين: الحرب مقبلة 
بالفعل وواجبنا إيالم إسرائيل في أي مواجهة  ص 33

يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اخلميس 18 ربيع األول 1431 ـ 4 مارس 2010 الـــعـدد:

فلس
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صفحة
56
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»المناقصات« اعتمدت التدقيق المالي على الصحف والفضائيات في 10 فبراير
البراك يحذّر وزير اإلعالم م�ن »فزعة الروضان«:  »أنت غرقان ويبي يغرّقك أكثر«مصادر رفيعة عن إش�اعة استقالة  العبداهلل: كالم فارغ.. مستمرّ بمنصبه وسيواجه  

مصادر حكومية ل� »األنباء«: العبداهلل اتخذ اإلجراءات المطلوبة وخاطب اللجنة في 21 يناير 2010 

ضوء أخضر عربي لمفاوضات 
إسرائيلية � فلسطينية

توجه إلعفاء بعض المهن 
من نسب العمالة

القاهرةـ  وكاالت: وسط حتفظ 
سوري وترحيب إسرائيلي، قررت 
اللجنة الوزارية العربية ملتابعة 
مبادرة السالم في ختام اجتماعها 
بالقاهرة امــــس إعطاء الفرصة 
للدعــــوة األميركيــــة ملباحثات 
الفلسطينيني  غير مباشرة بني 
واإلســــرائيليني على ان يكون 
لها سقف زمني بـ 4 شهور رغم 
»عدم االقتناع بجدية إسرائيل في 
السالم«، بحسب بيان اجلامعة 

العربية. 

توقع�ات ببل�وغ عدد 
 3.250 الس��ك�ان 
 1.200 منهم  ماليين 
ص17 مليون كويتيون  

اتحاد التطبيقي »اعتصم« 
التسجيل  على  احتجاجًا 
الخاطئ.. واإلدارة تمدد   ص8

استمرار ارتفاع األسعار حتى 2015

المضحي: منع تصنيع واستيراد »الفوم« قريبًا

عالم الكندري رئيسًا لجمعية
تنبأت وزارة التجارة باستمرار ارتفاع اسعار السلع األساسية حتى األمناء العامين للبرلمانات العربية

عام 2015. وقال تقرير أعدته الوزارة ان مستويات األسعار مستقرة في 
الكويت وضمن النطاق السعري لدول مجلس التعاون. وحّمل التقرير 
بعض إدارات اجلمعيات التعاونية مسؤولية اإلخفاق في التعامل مع 
ملف األسعار وعدم إطالق حرية املنافسة بني اجلمعيات وتأخر وصول 
الكثير من السلع نتيجة الضغط الكبير على املوانئ الكويتية التي لم 

يتم تطويرها لتواكب زيادة الواردات.

دارين العلي
كشف مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي عن توجه الهيئة 
ملنع تصنيع واستيراد عبوات الرغوة )الفوم( بعدما بينت التحاليل التي 
أجرتهـــا الهيئة أنها حتوي مواد قد تكون ضـــارة بالصحة وأبرزها مادة 
الفورمل ديهايد. وأعلن املضحي في تصريح خاص لـ »األنباء« ان الهيئة 
ستدعو االســـبوع املقبل وزارات الصحة والتجارة والداخلية الستطالع 
رأيها أوليا حول اخلطوة التي تنوي الهيئة اتخاذها ولتدعيم القرار باملنع 
عبر األخذ بالرأي األمني والصحي حتى ال يتم احلكم على املصنعني دون 

دليل أكيد.

القاهرة � هناء السيد
مت اختيار أمني عـــام مجلس األمة عالم الكندري 
رئيســـا جلمعية األمناء العامني للبرملانات العربية 
بالتزكية، وذلك خالل املؤمتر الـ 16 للبرملانات العربية 

الذي يختتم أعماله اليوم اخلميس بالقاهرة.

مريم بندق � موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ

حسين الفيلكاوي
مبوازاة انضمام 9 نواب 
إلى مؤيدي استجواب وزير 
النفط ووزير اإلعالم الشيخ 
احمد العبداهلل، كثفت احلكومة 
دفاعاتها عن الوزير في مؤشر 
علــــى جديتها في العمل على 
تفنيد محاوره وإبطال فاعليته. 
فقد كشفت مصادر حكومية 
رفيعة أن جلنــــة املناقصات 
املركزية وافقــــت بتاريخ 10 
فبراير املاضي في اجتماعها 
رقم 2010/12 على طرح ممارسة 
لتنفيذ أعمال التدقيق احملاسبي 
وبيان املركز املالي للشركات 
واملؤسسات اخلاضعة ألحكام 

قانوني »املطبوعات والنشر« و»املرئي واملسموع« وتقدمي قوائم وتقارير 
مالية محاســــبية مفصلة بشأنها، وذلك بناء على كتاب من وزارة اإلعالم 
صادر للجنة بتاريخ 21 يناير املاضي يحمل الرقم 553. وأوضحت املصادر 
انه ســــبق طرح املوضوع مبناقصة وبحسب شروط اي مناقصة تطرح 
من جهة رســــمية البد ان يكون املكتب املتقدم يحمل ترخيصا صادرا من 
وزارة التجــــارة والصناعة، وبناء على أن مكاتب التدقيق احملاســــبي ال 
يحمــــل اي منها ترخيصا، فلم يتقدم أحد ولذا طلبت وزارة اإلعالم إلغاء 
املناقصة على ان يتم طرحها مبمارســــة ال تلزم من يتقدم لها بأن يكون 

حاماًل لترخيص من وزارة التجارة والصناعة. 
وأكدت املصــــادر أنه بذلك فإن وزير اإلعالم الشــــيخ أحمد العبداهلل 
اتخذ اإلجراءات املطلوبة قبيل تقدمي االســــتجواب في 23 فبراير املاضي. 
وكان الوزير روضان الروضان قد أكد ان احلكومة تدعم العبداهلل، وليس 
هناك نية إلقالته او استقالته وأن الوزير سيصعد املنصة في 16 اجلاري، 
وعلق النائب مسلم البراك على الروضان موجها حديثه للوزير العبداهلل 
»يكفيــــك فزعة الروضان، تراك يالعبداهلل غرقان ويبي يغرقك أكثر، من 

حيث يعلم أو ال يعلم«. 
أما النائب شعيب املويزري فقد أعلن تأييده لالستجواب وقال: الوزير 
العبداهلل مقصر جدا ولم يحســــن التعامل مع هذه القضية«، واعرب عن 
دعمه ألي نتيجة يصل إليها االستجواب. هذا وأصدر 8 نواب بيانا أيدوا 
فيه استجواب العبداهلل »ملا شاب بعض املؤسسات اإلعالمية من ممارسات 
غير مســــؤولة«. وفيما راجت إشاعات مساء أمس عن استقالة العبداهلل 
أكدت مصادر رفيعة املستوى أن ما أشيع »كالم فارغ« وأن الوزير لم يقدم 
استقالته وهو مستمر في منصبه وسيصعد املنصة، هذا وأكدت مصادر 
بوزارة اإلعالم االنتهاء من صياغة الردود على محاور االستجواب مشددة 
على أنه ال صحة ملا مت تداوله أمس عبر رسائل الـ sms بأن الوزير وّبخ 

عالم الكندري3 من الوكالء املساعدين أو أنه وجّه لهم كالما الذعا.

صورة من الكتاب الصادر عن »المناقصات« إلى وكيل وزارة اإلعالم والمتضمن 
الموافقة على طرح الممارسة في 10 فبراير 2010

)أحمد باكير (عدد من املواطنني يحتفلون أمس على شارع اخلليج بتأهل منتخبنا إلى نهائيات آسيا وفي اإلطار العُماني اسماعيل العجمي محاوال املرور من صالح الشيخ ووليد علي 

األزرق يعود إلى كأس آسيا.. ببسالة الخالدي 
عاد األزرق إلى نهائيات كأس آس��يا 2011 املقررة في قطر، بعد تعادله س��لبا مع منتخب عمان أمس في مس��قط باجلولة األخيرة من تصفيات املجموعة 
الثانية في مباراة كان بطلها بامتياز حارس األزرق نواف اخلالدي، وما أن انتهت املباراة حتى عمت الفرحة شوارع الكويت وجابت جماهير األزرق الشوارع 
حاملة األعالم والصور احتفاال بالتأهل. هذا وتعود بعثة املنتخب إلى البالد عصر اليوم على منت طائرة خاصة أمر بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد، تكرميا لالعبني وجهازهم. إلى ذلك تصدرت استراليا املجموعة برصيد 10 نقاط بعد فوزها على إندونيسيا 0-1.

بشرى شعبان
كشــــف مصدر مســــؤول في 
وزارة الشــــؤون عن ان اللجنة 
املكلفة بوضــــع آلية تنفيذ قرار 
دعم العمالة الوطنية املقرر البدء 
بتطبيقه في 19 مارس اجلاري، 
تعمل على اعداد دراســــة بشأن 
إعفاء بعض املهــــن التي تواجه 
النســــب  صعوبات في تطبيق 
احملددة. وبني املصدر ان اللجنة 
بعد اجراء الدراسة على عدد من 
املهن الصعبة )التشييد والبناء 
والنظافــــة واألمن واحلراســــة 
والصيد والزراعة( وغيرها من مهن 
يصعب ايجاد مواطنني يعملون 
فيها، ستقوم برفع توصية بشأن 
إعفاء هذه املهن من النسب الى 
مجلس الوزراء العتماد اإلعفاء، 
وبصدد صدور قرار اإلعفاء عن 

وزارة الشؤون.
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حظر اس�تيراد المركبات الت�ي مضى على صنعها 5 س�نوات   ص16 »األنباء« تنشر القرار رقم »1« الخاص باالمتحانات واإلجازات ودوام »التربية«  ص6 بدء التسجيل للكويتيين لدى الجهات الحكومية من 5 � 19 مارس   ص3
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