
يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 28 ربيع األول 1431 ـ 14 مارس 2010 الـــعـدد:

فلس
100

صفحة
56

Al-Anbaa Sunday 14th March 2010 - No 12205
www.alanba.com.kw

األنباء  االقتصادية

في األنباء اليوم

كوندوليزا رايس

دياال احلاج عارف

الرئيس يونس بك

على  وافقت  »االس�تئناف« 
طلب دخ�ول »الدار« تحت 
مظل�ة قان�ون االس�تقرار 

واستكمال بقية اإلجراءات المقررة وفقًا للقانون  ص 39

الحميضي والعنجري أبرز المرش�حين لرئاسة 
مجل�س المفوضين لهيئة أس�واق المال ص39

كوندوليزا رايس تعرض رؤيتها 
للمس�تجدات العالمي�ة أمام 
عمالء وضيوف »الوطني« اليوم

ص 43

جزء من ديون »أعيان« سيحول 
إلى أسهم يمتلكها الدائنون عند 
زيادة رأس�مال الشركة  ص 39

وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل 
السورية دياال الحاج عارف ل� »األنباء«: 

»الهالل األحمر« يواصل جهود 
اإلغاثة في إندونيسيا  ص14 و15

مساعدات »الهالل األحمر« الكويتي.. بذل وعطاء )1 � 2(

ال تخفيض أو تغيير 
في التعويضات للعاملين   ص49

أدع�و المس�تثمرين الكويتيين  
لبن�اء مناطق ومجمع�ات لدينا 
ص33 كويتية   بأسماء  وتسميتها 

رئيس جمهورية أنغوشيا ل� »األنباء«: 

البدر: صرف تعويض الصقيع بعد إقرار الميزانية 1 أبريل ص16

االمتناع طريق الحكومة لتحييد النواب عن طرح الثقة
الدقباسي أجرى مساء أمس بروڤة نهائية لالستجواب في منزله حضرها نواب »الشعبي« وعرض عليهم حصوله على »وثائق جديدة« ضد وزير اإلعالم

قائمة  المالكي تتقدم في بغداد و6 محافظات جنوبية 
بغداد � وكاالت: وس���ط ترقب العراقيني نتائج االنتخابات البرملانية 
الت���ي أظهرت تقدم قائمة ائتالف دولة القان���ون بزعامة رئيس الوزراء 
نوري املالكي في بغداد وس���ت محافظات جنوبية، نقلت وكالة األنباء 
األملانية عن مصادر مطلعة ان املالكي جنا اخلميس املاضي من محاولة 
اغتيال أدت الى إصابته في ساقه.  وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء 
ان املالكي »تعرض أول من أمس )اخلميس( حملاولة اغتيال أسفرت عن 

إصابته في س���اقه بطلق ناري وأن عملية جراحية أجريت له في مدينة 
الطب ببغداد«.  في غضون ذلك، أظهرت نتائج أولية لالنتخابات البرملانية 
العراقية أمس احتالل قائمة املالكي  »قائمة ائتالف دولة القانون« املرتبة 
األولى في 6 محافظ���ات بينها بغداد وكربالء و4 محافظات جنوبية من 
أصل 18 محافظة في البالد.في املقابل حققت قائمة عالوي تقدما في ناحية 

الكرخ، غرب دجلة، ومحافظة صالح الدين.

أسامة أبوالسعود
في أجواء إميانية مميزة، احتشد نحو 35 ألف مواطن ومقيما 
أمس في املسجد الكبير ملتابعة محاضرة الداعية مشاري اخلراز 
بعنوان »كيف تتعامل مع اهلل« وأدى احلضور الكثيف إلى إغالق 
أغلب الطرق املؤدية إلى املسجد الكبير، خاصة أن احملاضرة لم 
تنقل إذاعيا أو تلفزيونيا، رغم اجلهود األمنية لتفادي االزدحام 
املروري باملنطقة. وتعليقا على احلدث وصف مدير إدارة املسجد 

الكبي���ر احمد العصفور في تصريحات ل� »األنباء« حرص هذا 
العدد الكبير على احلضور واملشاركة في تلك احملاضرة، بأنه 
يأتي من باب حب الكويت وأبنائها للفطرة اإلسالمية القومية 
والتمسك بتعاليم الدين اإلسالمي احلنيف. ولفت إلى أن إدارة 
املسجد الكبير واستجابة لرغبات اجلمهور الكبير من املواطنني 
والوافدين ستقيم محاضرة ثانية السبت املقبل للداعية مشاري 

اخلراز ايضا.  

معلومات عن نجاته من محاولة اغتيال  وإصابته بطلق ناري في ساقه 

»العمل الوطني« منقس�مة واشترطت على المستجوب »عدم التضييق على الحريات« وإال فستتحول لمعارضة استجوابه.. وإحدى النائبات ستمتنع عن التصويت

حسين الرمضان � موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ 

حسين الفيلكاوي
شارفت احلكومة على إنهاء جميع 
استعداداتها ملواجهة استجواب وزير 
اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل املقدم 
من النائب علي الدقباسي واملقرر 

في جلسة بعد غد.
مصادر حكومية قالت ل� »األنباء« 
إن السلطة التنفيذية لعبت تكتيكا 
محددا إلبطال مفعول االستجواب 
والتخفيف من ح����دة تأثيره على 
الوزي����ر من خالل اختي����ار قائمة 

املتحدثني معارضني للمساءلة.
وأضافت املصادر أن احلكومة 
جنحت في حتيي����د بعض النواب 
وتغيير قناعاتهم فيما يخص قضية 
طرح الثقة بالوزير العبداهلل خاصة 
جلهة االمتناع، مش����يرة إلى أنها 
التزال تواجه مشكلة مع اثنني من 
النواب يعتبران مؤثرين في هذه 
القضية. واستطردت بالقول: إن كتلة 
العمل الوطني تعاني اآلن من انقسام 
حول تأييد أو معارضة االستجواب 
حيث هناك نواب يؤيدون الوزير 
بشكل مطلق في حني يؤيد 3 نواب 
من الكتلة االستجواب وقد يكونون 
اتخذوا قراره����م حول طرح الثقة 
إلى  بالعبداهلل. وأشارت املصادر 
أن إحدى النائبات سيكون قرارها 

باالمتناع عن التصويت. 
وش����ددت على أن كتلة العمل 
الوطني اش����ترطت عل����ى النائب 
املس����تجوب ان����ه في ح����ال كان 

التضييق  االستجواب يتجه نحو 
على احلريات فسوف تتحول الكتلة 
بكاملها الى معارضني لالستجواب من 
حيث املبدأ. إلى ذلك أكد مصدر مطلع 
ل� »األنباء« أن النائب علي الدقباسي 
أبدى جهوزيته لالستجواب، حيث 
أجرى مساء أمس في منزله البروڤة 
النهائية ملرافعته بحضور عدد من 
نواب »الشعبي« وذلك بعد حصوله 
على وثائق جديدة وصفها املصدر 

بأنها ستزيد من إدانة الوزير.
وأشار املصدر إلى أن الدقباسي 
س����يعرض خ����الل مرافعت����ه في 
االس����تجواب مقاط����ع م����ن لقاء 
الوزير العبداهلل مع إحدى القنوات 
الفضائية والتي ذكر خاللها أن لكل 
استجواب ثمنا، باإلضافة إلى عرضه 
ملراس����الت متت بني الوزير وعدد 
م����ن وكالء القطاعات املتخصصة 
في وزارة اإلعالم حول تقارير عن 
برامج تلفزيونية أذيعت وبثت في 
وقت سابق س����اهمت في املساس 
بالوحدة الوطنية ولم تتخذ الوزارة 

أي إجراء جتاهها.
على صعيد متصل وتعليقا على 
س����ؤال ل� »األنباء« حول احتمال 
وجود ع����دد كبير م����ن املمتنعني 
بنهاية االستجواب قال مصدر نيابي: 
االمتناع سيشكل رسالة مهمة إلى 
احلكومة مجتمعة بأن هناك رغبة 
نيابية في استمرارها وعدم السماح 
بسقوط وزير رغم االستياء من عدم 
تعاطيها بالصورة الفضلى مع ملف 

احلفاظ على الوحدة الوطنية.

النائ����ب  أعل����ن 
عدن����ان املطوع 
انه س����يقدم خالل 
القليل����ة  األي����ام 
اقتراح����ا  املقبل����ة 
بقانون في ش����أن 
الرياضي  الوض����ع 
يقضي بالفصل بني 
الوضع����ني احمللي 
والدول����ي. وق����ال 

املطوع ل� »األنب����اء« انه يهدف 
من خالل االقتراح الى وضع حل 
لقضية وقف األندية والنشاط 
الرياضي الكويتي على املستوى 

الدول����ي. وأش����ار 
الى  النائب املطوع 
انه ناقش هذا األمر 
مع عدد من النواب 
العفاسي  والوزير 
وعرض عليهم الفكرة 
بشكلها العام تاركا 
التفاصيل ملضمون 
مش����ددا  االقتراح، 
على أن القرار األول 
واألخير يعود ملجلس األمة وحتى 
اللجان املختصة مبا فيها جلنة 
الشباب والرياضة ال متلك القرار 

النهائي في هذه القضية.

أعل����ن خب����راء إدارة اخلبراء 
ب����وزارة العدل العودة ملباش����رة 
جلس����ات اخلبراء بدءا من اليوم 
األحد. وق����ال اخلب����راء في بيان 
صحافي تسلمت »األنباء« نسخة 
منه »اننا قررنا بقناعتنا الشخصية 
ودون اي ضغ����ط أو ترهيب في 
صباح اخلميس املاضي قبل عقد 
الطارئ  الوزراء اجتماعه  مجلس 

وقام وزي����ر العدل بإبالغ مجلس 
الوزراء بق����رار اخلبراء في حينه 
وقب����ل ان يقوم مجل����س الوزراء 

بإصدار بيانه«. 
وأشار اخلبراء الى ان »العودة 
الى مباشرة اجللسات جاءت احتراما 
منا ألس����س العمل الدميوقراطي 
واملؤسس����ي للكويت وحلرصنا 

على مكانة اخلبير«

حنان عبدالمعبود
بوثائق ومستندات تكشف »األنباء« جانبا مما ميكن تسميته ب� »العبث« 
في ش����هادات اللياقة الصحية املطلوبة إلقامات الوافدين، وتكشف الوثائق 
عن حاالت لوافدين أثبت����ت التحاليل إصابتهم بأم����راض وبائية ومعدية 
متنع منحهم اإلقام����ة في البالد، وبالتحديد إصابتهم بڤيروس����ات التهاب 
الكبد الوبائي »بي« و»سي« ثم يتم تغيير هذه النتائج دون تفسير مقبول 

خالل أيام قليلة!

المطوع لفصل الوضع 
المحلي عن الدولي رياضيًا

أكثر من 35 ألفًا حضروا محاضرة الخراز 
أمس والمسجد الكبير  يحتضن 

محاضرة ثانية له السبت المقبل 

اخلراز ملقيا محاضرته أمام احلشود الغفيرة في املسجد الكبير أمس  

خبراء »العدل« يعودون اليوم
لمباشرة الجلسات ب� »قناعة شخصية«

فضيحة في »الصحة«: عبث 
بنتائج الفحص الطبي للوافدين !

يقدم اقتراحًا بقانون خالل أيام

المسباح: الممتنع 
عن نصرة األقصى

مع االستطاعة آثم شرعًا

ليلى الشافعي ووكاالت
أعلن الداعية ناظم املسباح أن 
كل م���ن ميتنع عن تقدمي العون 
بجميع أش���كاله لنصرة قضية 
املس���جد األقصى مع استطاعته 
آثم ش���رعا )طالع ص 23(.  في 
غضون ذلك واصلت اس���رائيل 
انتهاكاته���ا لالراض���ي احملتلة 
وأغلقت شرطة االحتالل القدس 
الغربية لليوم  احملتلة والضفة 
الثالث على التوالي أمس واعتقلت 
عشرات الفلسطينيني من املصلني. 
مب���وازاة ذل���ك وّبخ���ت وزيرة 
اخلارجي���ة االميركي���ة هيالري 
كلينتون اس���رائيل بعد اعالنها 
عن مشروع بناء وحدات سكنية 
القدس، معتبرة  استيطانية في 
ذلك »إش���ارة س���لبية جدا« في 
العالقات بني إسرائيل وحليفتها 

واشنطن. 
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العبات ل� »األنباء«: رياضة الم�رأة حق لها وال نقبل 
بإع�دام طموحاته�ا وتهمي�ش إنجازاته�ا  ص 52

فجر اخلبيزيروان البحوهفاطمة بوحمد 

دي�وان��ي�ة  رواد 
خ�الد الخ�ضي�ر: 
س�حب الجناس�ي 
بعدالة يتم  أن  يجب 

ص17

قضايا الديوانيات 

التفاصيل ص 10

الداعية ناظم املسباح

..وشهادة للوافدة نفسها تتجاهل املرض املصابة به ! شهادة تثبت إصابة إحدى الوافدات بالتهاب الكبد

التفاصيل ص 29-28

التفاصيل ص47

التفاصيل ص 4

عدنان املطوع
الشعيب: كادر األئمة والمؤذنين الكويتيين

يفوق كادر مدرسي »التربية«
أسامة أبوالسعود

أكد الوكيل املساعد لشؤون املساجد وليد الشعيب أن كادر األئمة 
واملؤذنني الكويتيني مت تقدميه لديوان اخلدمة املدنية وهو معروض 
حالي����ا على مجلس اخلدمة املدنية ضمن الك����وادر املعروضة عليه. 
وأشار الش����عيب الى ان كادر األئمة واملؤذنني الكويتيني يفوق كادر 

التفاصيل ص8مدرسي »التربية«.

مصادر نيابية: وجود عدد كبير من الممتنعين س�ينقذ الوزير ولكنه سيتضمن رسالة استياء من تعاطي الحكومة مع ملف الوحدة الوطنية

)التفاصيل الكاملة غدا(


