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من أجواء  الجلسة

التفاصيل ص 29-28

األنباء  االقتصادية

صورة وزعتها وزارة اإلعالم املصرية أمس تظهر الرئيس حسني مبارك متحدثا إلى الفريق الطبي في مستشفى هايدلبرغ     )أ.ف.پ(

البحر: »الخطوط الوطنية« 
رأسمالها  زيادة  تنوي  ال 
األربــاح  وتـحـقيـق 
سيكـون بعـد عاميـن  

ص 44

طارق عبدالسـام: دخول »برقان« 
في عمليـات اندمـاج مـع بنوك 
محلية أو شـرق أوسطية مطروح.. 
ولكنـــه ليـس خيــارًا  ص39

5 تحديات تواجه تطبيق نظـام التداول اآللي الجديد 
وتوقعات بخروج 60 وسـيطاً من إجمالي 300  ص38

تدوير في »الرقابة التجارية« بوزارة التجارة
عاطف رمضان

علمت »األنباء« من مصادر بوزارة التجارة والصناعة 
ان هناك تدويرا ف����ي إدارة الرقابة التجارية بالوزارة 
بني املراقبني سيدخل حيز التنفيذ خالل األيام القليلة 
املقبلة. وأضافت املصادر ان التدوير ش����مل املراقبني 
اآلتية أسماؤهم: عيد الرشيدي مراقبا للعاصمة � نفس 
مسماه السابق، عبداهلل القحطان مراقبا مبنطقة حولي، 
مسفر العجمي مراقبا مبنطقة مبارك الكبير � مت نقله من 

منطقة األحمدي، عبدالرحمن املطيري مراقبا باألحمدي 
� مت نقله من حولي، بدر اخلرينج مراقبا باجلهراء � مت 
نقله من الفروانية، مرزوق العتيبي مراقبا بالفروانية 
� مت نقله من اجلهراء وعبداهلل العلي مراقبا للمتابعة � 
نفس مسماه السابق. من جانب آخر، أحملت املصادر إلى 
انه تلوح في األفق حاليا بقطاع الرقابة التجارية فكرة 
االعداد للتدوير على مستوى مديري اإلدارات وستتم 

بشكل رسمي خالل الفترة القليلة املقبلة.

»استجواب قوي.. ال يرقى إلعدام العبداهلل سياسياً«
رئيس الوزراء  لوزير »اإلعام« : »أديت دوراً مشـرفاً وأثبتّ أن الحكومة لم تتراخ في تطبيق القوانين ونبارك ألنفسنا األداء الممتاز والقوي والصادق«

10 نواب تقدموا بطلب طرح الثقة بوزير اإلعام.. والخرافي حّدد جلسة 25 الجاري للتصويت عليه

)متين غوزال(احلكومة مرتاحة لردود الوزير الشيخ أحمد العبداهلل أمس 

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
رمب���ا كان تصريح النائبة د.معصومة املبارك بأن »االس���تجواب قوي 
لكنه ال يرقى لدرجة إعدام الوزير سياسيا« هو األقرب إلى توصيف أجواء 
االس���تجواب الذي قدمه النائب علي الدقباسي لوزير اإلعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل والذي حظي باإلشادة سواء من ناحية قوة احملاور والطرح الراقي 
الذي ترافع به الدقباسي أو الردود التي طرحها الوزير العبداهلل. ومع ذلك 
متس���ك الدقباس���ي في النهاية بعدم اقتناعه بردود الوزير وأصر الوزير 

باملقابل على أنه التزم بشكل كامل بالقانون. 
وعلى الرغم من تقدم عشرة نواب بطلب لطرح الثقة بوزير اإلعالم حيث 
حدد رئيس املجلس جاسم اخلرافي جلسة اخلميس 25 اجلاري موعدا ملناقشة 
الطل���ب والتصويت عليه، فإن احلكومة مطمئنة ملوقف الوزير وس���المته 

وقدرته على جتاوز مرحلة التصويت الى جتديد الثقة.
مصادر حكومية قالت ل� »األنباء« ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد وصف أداء وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل في جلسة االستجواب 
أم���س ب� »املمتاز«. وقال احملمد مخاطبا العب���داهلل فور انتهائه من الردود 
على محوري االستجواب: كما توقعت احلكومة منك، لقد أديت دورا مشرفا 
واثبت ان احلكومة لم تتراخ في تطبيق القوانني ونهنئك ونبارك ألنفسنا 
ه���ذا »األداء املمتاز والقوي والصادق«. وكش���فت املصادر عن ان احلكومة 
مرتاح���ة جدا لوضع العبداهلل ولديه���ا 28 صوتا بصفة مبدئية ضد طرح 
الثقة بالوزير، وجددت التأكيد على ان احلكومة مستمرة ولن يكون هناك 
أي تدوير أو إقالة أو اس���تقالة.  وخالل اجللس���ة أكد النائب املستجوب ان 
استجوابه مميز ألنه لم يجئ ألسباب أو غرض سياسي بل جاء من أجل وقف 
التراش���ق اإلعالمي ومن أجل البلد، مشيرا الى ان هناك من يصرف األموال 

لضرب النظام الدستوري في الكويت وإغالق املؤسسة التشريعية.
من جانبه رد الوزير املستجوب مؤكدا عدم تراخيه او تقاعسه عن تطبيق 
قانون املطبوعات والنشر أو املرئي واملسموع، موضحا ان االستجواب لم 

يبني أي واقعة عن حمالت تشويه وضرب الوحدة الوطنية.
بعد ذلك حتدث 6 نواب 3 معارضني لالستجواب ومثلهم مؤيدين حيث 
حتدث النائب مسلم البراك )مؤيد( مطالبا العبداهلل بعدم استدرار عطف الناس 

باالحتماء وراء أسرة احلكم واصفا اياه بالتقاعس عن تطبيق القانون.
وأشار النائب سعدون حماد )معارض( إن الضرورة تقتضي من اجلميع 
االلتفات الى كل ما من ش���أنه تعزي���ز الوحدة الوطنية مع إعادة النظر في 

قانون »املرئي واملسموع« والتفريق بني احلريات وجتاوز احلريات.
أما النائب د.وليد الطبطبائي )مؤيد( فقد شدد على أن انحراف املؤسسات 

اإلعالمية بات خطرا يهدد الكويت وأمنها.
وطالب النائب عدنان املطوع )معارض( بضرورة تعاون املؤسس���ات 
لتحقيق التنمية وحتقيق االستقرار مؤكدا أنه ال يجوز حتميل وزير اإلعالم 

مسؤولية األخطاء السابقة.
وأكد النائب فيصل الدويسان )مؤيد( ان وزارة اإلعالم لديها قصور في 

التعامل مع ملف الوحدة الوطنية.
وأخيرا رفض النائب خلف دميثير )معارض( تهييج الشارع وحتريكه 
في القضايا السياسية واصفا هذا التصرف باخلطير، مختتما حديثه بالقول 

»ال نريد جنازة نشبع فيها لطم«.

طالبو طرح الثقة حماد: لم يشاورونا  
تق����دم 10 ن����واب بطلب طرح 
الثقة بوزير اإلعالم الشيخ احمد 
العبداهلل وهم: د.جمعان احلربش 
وفالح الصواغ، ود.فيصل املسلم، 
واحمد السعدون وخالد الطاحوس 
وشعيب املويزري وسالم النمالن 
الوعالن ود.ضيف اهلل  ومبارك 

أبورمية ومبارك اخلرينج.

أثار النائب س���عدون حماد 
الذي حتدث معارضا لالستجواب 
عدم استشارة نواب ال� 4 وال� 5 
الذين  في االستجواب والنواب 
سيقدمونه وقال: »فوجئنا مثل 
غيرنا باالستجواب، اجلماعة لم 
يشاورونا، ونحن كنا متفقني، 

كيف تهمشون رأي 19 نائبا«.

»الصحة«: إعان رؤساء مجالس األقسام غداً 

»الشؤون« : ال تأجيل لتطبيق »نسب العمالة« 

حنان عبدالمعبود
صرح���ت مص���ادر مطلعة 
بوزارة الصحة بأن إعالن قرار 
تعيني رؤساء مجالس األقسام 
الطبية سيكون غدا اخلميس. 

الوزارة د.إبراهيم  وكان وكيل 
العبدالهادي قد أشار في وقت 
سابق إلى آلية جديدة سيتم من 
خاللها اختيار رؤساء مجالس 

األقسام.   

بشرى شعبان
أكد الوكيل املساعد لقطاع 
ان  العمل منص���ور املنصور 
وزارة الش���ؤون ستباش���ر 
تنفيذ النسب احملددة اجلديدة 
للعمال���ة الوطنية في القطاع 
اخلاص صب���اح األحد املقبل. 

وقال في تصريح ل� »األنباء« 
ان الوزارة منحت الوقت الكافي 
القطاع  للمؤسسات وشركات 
اخلاص لتعديل أوضاعها للبدء 
في تنفيذ القرار. ونفى املنصور 
وجود اي توجه لتأجيل تطبيق 

النسب.

صحة مبارك إلى تقدم 
والتلفزيون المصري يبث صورًا له

عواص����م � وكاالت: تأكي����دا ملا أعلنه 
الفريق الطبي األملاني عن حتسن صحة 
الرئيس املصري محمد حسني مبارك بشكل 
جيد ميّكنه من املش����ي وتناول الطعام، 
بث التلفزيون املصري الرسمي شريطا 
مصورا للرئيس مبارك خالل لقاء له مع 
فريق األطباء املعاجلني له في مستشفى 
هايدلبرغ جنوب أملانيا. وقد أعلن رئيس 
الفري����ق الطبي ان صحة الرئيس مبارك 
تتقدم مبعدالت ُمرضية وال حاجة اعتبارا 
من اليوم )أمس( للتحاليل املعملية اليومية 
التي كانت جترى لالطمئنان على صحته. 
وأضاف رئيس الفريق أن مبارك في صحة 
جيدة ويستطيع ان ميشي، ويتناول طعاما 

خفيفا.

عبدالسالم البحر متحدثا في الصالون اإلعالمي 
)أنور الكندري(ويبدو ماضي اخلميس

طارق عبدالسالم

بالعقل والمعرفـة والعلم ال بالتأزيم والتطرف  ص18

السـداني: نريد 
اليوم  شباب  من 
بناء ديرتهم بعيدًا 
الشـعارات عن 

نورية السداني تتوسط م.ناجي العبدالهادي وم.طالل واألوطـان تبنى 
القحطاني وم.عبداهلل العتيبي

جنود االحتالل اإلسرائيلي بلباس مدني يقبضون على شبان فلسطينيني من املشاركني في االحتجاجات بالقدس أمس

العصابات اإلسرائيلية تواصل استباحتها للقدس   ص 48

التفاصيل ص 12

التفاصيل ص 12

الما: أوجه القصور تحددت

مزيد: الوزير غائب عن التجاوزات

لكل شيء سعر

أسعارنا أسعار العز والمرجلة

المطوع: لغاية في نفس يعقوب

الصيفي: سأطرح الثقة بالعبداهلل

اعتبر النائ���ب صالح املال ان االس���تجواب حدد أوجه 
القصور في وزارة اإلع���الم، وقال: اعتقد ان اداء الوزير لم 

يكن مقنعاً.

حدد النائب حسني مزيد موقفه في صف املؤيدين لطرح 
الثق���ة بالوزير، وقال: الوزير غائ���ب عن جتاوزات اإلعالم 

ونؤيد طرح الثقة به.

أثار النائب املس���تجوب علي الدقباس���ي ما نسب للوزير 
العبداهلل حني قال: لكل وزير س���عر، ولكل صرخة سعر، ولكل 
استجواب سعر، ولكل نائب سعر وقال: هل هذا يجوز؟ هل هذا 

ميكن أن يصدق؟

حتدث النائب مسلم البراك مؤيدا لالستجواب، وقال: خل 
الوزير يسمع كالمي: أسعارنا أسعار العز واملرجلة.

عّبر النائب عدنان املطوع عن اعتقاده بأن االس���تجواب ال 
يهدف لتحقيق الفائدة وجني الثمرة امنا لتغيير الوزير، نعم 
االس���تجواب »لغاية في نفس يعقوب« اليوم أحمد العبداهلل 
وغدا غيره، ه���ل تريدون أن يكون العب���داهلل وزيرا لإلعالم 

والداخلية وكل الوزارات؟

رغم انه لم يكن من بني املوقعني على ط��لب ط���رح الثقة، 
إال أن النائب صيفي الص��يفي أكد أنه سي�كون من طارحي 
الثقة بوزي���ر اإلعالم واصفا ردود الوزي���ر بأنها »إجابات 

قاصرة ومبهمة«.

التفاصيل ص 48

النائب علي الدقباسي مستعرضا محوري استجوابه: لم أقتنع بردود الوزير 

محدثكم مراسل إذاعة الكويت !
تعليقا على الوثيقة التي نشرتها »األنباء« أمس بخصوص 
توظيف عراقي مفصول في بلده ضمن إطار اجتثاث البعث 
في العراق في »اإلعالم«  قال النائب مس���لم البراك فوجئنا 
بهذا اإلعالم���ي يقول »محدثكم مراس���ل إذاعة الكويت من 

بغداد«. مضيفا أن »األمور فالتة« في الوزارة.

خروج باألمر

162 مخالفة ضد الصحف و47 إحالة للفضائيات

أمر الرئيس جاسم اخلرافي بإخراج جزء من اجلمهور 
الذي صفق استحسانا لكلمة وزير اإلعالم.

في معرض رده على محوري االستجواب أكد الوزير 
العبداهلل أنه مت حترير 162 مخالفة ضد الصحف، وهناك 

إحاالت ل� 47 مخالفة للنيابة ضد القنوات الفضائية. التفاصيل ص 6 ـ 10

بعد فرز 79% من أصوات الناخبين العراقيين: عاوي أوالً.. والمالكي ثانياً   ص48


