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ندوات جماهيرية إلحراج وزير اإلعالم والضغط على النواب
الروضان ل� »األنباء«: الحكومة تحيل قانون غرفة التجارة لمجلس األمة األس�بوع الجاري بعد أن درسته اللجنة الوزارية المختصة

مجلس الوزراء يحسم قراره من دخول جلسة طرح الثقة في اجتماعه المقبل ويجري اتصاالت مع النواب إلعادة تقييم موقفه بعد تغيير مواقف البعض منهم

الرئيس حسني مبارك يوقع في املانيا قرار تعيني د. أحمد الطيب شيخا لألزهر وفي اإلطار د. أحمد الطيب

البحرين تحقق  مع وزير بتهمة غسيل أموال مع »الثوري اإليراني«

املنامة � وكاالت: في س����ابقة هي 
األولى من نوعها في البحرين ألقت 
األجهزة األمنية البحرينية أمس األول 
القبض على وزير الدولة البحريني 
منصور بن رجب، وحققت معه »بتهمة 
القيام بعمليات غسيل أموال«، وقامت 
بتفتيش مكتبه، في وقت تناقلت فيه 
مصادر إعالمية أن تعامالته تتم مع 
احلرس الثوري اإليراني. من جانبه 
أكد الوزير املتهم أنه واثق من براءته، 
قائال »ليس لدي ما أخفيه، وأمارس 
حياتي بشكل طبيعي«. هذا وقررت 
النيابة إخالء س����بيله نظرا حلالته 

الصحية.

منصور بن رجب

أكد أنه يثق في براءته ويمارس حياته بشكل طبيعي.. والنيابة أخلت سبيله نظرًا  لحالته الصحية 

»نفط الكويت« تتنازل عن األراضي
المخصصة إلنشاء مشروع غرب هدية

الرومي ل� »األنباء«: إعالن 3000 
مرشح للتوظيف قريبًا

إضرابات الكوادر تدفع متقدمين للتوظيف
إلى العزوف عن قبول ترشيحات »الديوان«

 عبدالهادي العجمي
علمت »األنب���اء« أن نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون التنمية واإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد عقد اجتماعا 
مع عدد من القياديني في شركة 
نفط الكويت ملناقشة مشروع 

غرب هدية.
وكشفت مصادر مطلعة أن 
نتيجة االجتماع كانت ايجابية، 
حيث أبدت شركة نفط الكويت 

موافقتها على التنازل عن األرض 
لإلسكان مع احتفاظها مبساحة 
2 كيلومتر مربع لبناء وحدات 

سكنية ملوظفيها.
وأضافت املصادر أن املؤسسة 
الس���كنية  العام���ة للرعاي���ة 
ستتسلم األرض رسميا خالل 
األسابيع القليلة املقبلة. يذكر 
أن مشروع غرب هدية سيحتوي 
على حوال���ي 3000 إلى 4000 

وحدة سكنية.

مريم بندق
كشف وكيل ديوان 
اخلدمة املدنية محمد 
الروم���ي أن إع���الن 
دفع���ة جدي���دة من 
املرشحني للتوظيف 
في الوزارات واجلهات 
واملؤسسات احلكومية 
سيكون قريبا جدا. 

 وقال الوكيل الرومي في تصريح 
ل� »األنباء«: نعكف اآلن على االنتهاء 
من إجراءات الترشيح إلعالن أسماء 
3000 مواطن ومواطنة للتوظيف 
خالل مدة أقصاها أسبوعان من 
اآلن. وشدد على أن الدفعة ستضم 

املسجلني خالل هذه 
الفت���رة التي انتهت 
إل���ى جانب  مؤخرا 
املسجلني في الفترات 
واستطرد  السابقة. 
الدفعة  »وستشتمل 
أيض���ا على مختلف 
ف���ي  الش���ه�����ادات 
التخصصات العلمية 
واألدبية، فضال عن الراغبني في 
العمل من غير حملة الش���هادات 
العلمية. وطمأن الرومي اجلميع 
بأن الترشيح يتم بناء على ضوابط 
ومعايير حتقق العدالة والشفافية 

جلميع املسجلني اآلن.

موسى أبوطفرة
بع���د عزوف ع���دد كبير من 
ادارات  ف���ي  املتقدمني لوظائف 
ش���هدت اضرابات واضطرابات 
في الفترة االخي���رة ومطالبات 
باقرار ك���وادر مالية ومميزات، 
علمت »األنباء« ان ديوان اخلدمة 
املدنية ب���دأ بعقد دورات توعية 
بطبيعة مهام الوظائف واحلقوق 
والواجبات اخلاصة بعمل هؤالء 
املتقدمني مع التشديد على رفض 

عمليات االضراب والدعوة له.

وقال���ت مص���ادر مطلعة ان 
الديوان شرع بعقد الدورات لعدد 
ج���اوز ال� 150 متقدما ممن أبدوا 
رفضهم التقدم لعدد من الوظائف 
رغم أن املؤهالت التي يحملونها 
تتناسب مع طبيعة العمل فيها، 
مؤكدة ان اغلبهم يحملون شهادات 
قانونية حيث رجحت املصادر 
ال���دورات مبزيد  ان تف���ي تلك 
العمل  التوعية حول ماهية  من 
ورفض كل اجراءات تخرج عن 

اطر القانون.

مريم بندق � حسين الرمضان � موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ

يسعى طرفا املعادلة السياسية 
سواء من النواب املؤيدين لطرح 
الثق���ة بوزير اإلعالم او احلكومة 
إلحراز تق���دم على الفريق اآلخر، 
خصوصا بعد س���ريان معلومات 
ع���ن تغيير ملح���وظ في مواقف 
بعض النواب والتي سيعلن عنها 
في جلس���ة التصويت على طلب 
سحب الثقة 25 اجلاري. وفي هذا 
اإلطار، أكدت مصادر نيابية مطلعة 
ان كتلة العمل الشعبي تقوم حاليا 
بعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من 
الذين التزال  او  النواب املؤثرين 
مواقفه���م غير واضح���ة من اجل 
كسب تأييدهم بعد شرح العديد من  
املواقف السابقة للوزير واحلقائق 
املرتبطة باالستجواب. وأضافت 
املصادر ان الفريق النيابي املؤيد 
لالس���تجواب يجهز حاليا لعقد 
عدة ن���دوات جماهيرية في أكثر 
من دائرة انتخابية من اجل إحراج 
وزير اإلعالم سياسيا والضغط على 
بعض النواب املترددين في اتخاذ 
موقف محدد م���ع أو ضد الوزير 
من اجل إحراجهم ايضا والضغط 
عليهم شعبيا. وأشارت املصادر 
ذاتها الى ان أولى الندوات ستكون 
في الدائرة ال� 5 تليها ندوة مماثلة 
في الدائرة ال���� 4. الى ذلك، قالت 

 مصادر من كتلة العمل الوطني ان
3 من أعضاء الكتلة س���يصوتون 
بش���كل فردي دون االلتزام برأي 
الكتلة، مرجحة ان يكون تصويتهم 
تأييدا لطرح الثقة بالوزير العبداهلل 
اذا لم يطرأ ما يغير قناعاتهم. وفي 
اجلانب احلكوم���ي قالت مصادر 
وزاري���ة ل� »األنب���اء« ان مجلس 
الوزراء سيحس���م موقف الوزير 
ويح���دد رأي احلكومة من دخول 
جلس���ة طرح الثقة من عدمه في 
املقبل. وأكدت املصادر  االجتماع 
ان احلكومة بدأت بإجراء اتصاالتها 
مع النواب من جديد ملعرفة آخر 
املستجدات، خصوصا بعد تغيير 
األوضاع خالل ال� 48 ساعة املاضية 
وتنامي أعداد املؤيدين لطرح الثقة 
بحس���ب إعالن النائبني د.فيصل 
املسلم ومسلم البراك، مشيرة الى ان 
الوضع أصبح غير مطمئن بالنسبة 
للحكومة. عل���ى صعيد منفصل، 
أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان ان مجلس 
الوزراء سيبحث في اجتماعه غدا 
قانون غرف���ة التجارة والصناعة 
بعد ان درس���ته اللجنة الوزارية 

املختصة ورفعته للمجلس.
الروض���ان  الوزي���ر   وق���ال 
ل� »األنباء« انه ستتم إحالة مشروع 
القانون ال���ى مجلس األمة خالل 

األسبوع اجلاري.

تحتفظ ب� 2 كيلو متر مربع

دورات لتوعيتهم بماهية العمل ورفض الخروج عن أطر القانون

أحمد الطيب اإلمام األكبر 
ال� 46 لألزهر الشريف
.. وترحيب في الكويت

القاهرة � وكاالت: من أملانيا حيث يتعافى 
من العملية اجلراحية التي أجراه������ا مؤخرا 
وقع الرئيس املصري حسني مبارك قرار 
تعيني د.أحمد الطيب ليكون  شيخ  األزهر 
ال� 46 خلفا للدكتور محمد سيد طنطاوي 
الذي توفي االسبوع قبل املاضي. والدكتور 
الطيب معروف بأنه معتدل وصاحب فكر 
تنويري حسبما ذكرت مصادر مقربة منه 

لوكالة فرانس برس.
وفور اإلعالن عن تعيني الطيب صدرت 
مواقف مرّحبة من مختلف الدول اإلسالمية 

والعربية ومن بينها الكويت.

محم�د جم�ال: اس�تدان جدي 
3 آالف روبية عام 1928 إلعادة 
وس�ددها  »الكارك�ة«  تش�غيل 
خ�الل عام من تصني�ع »الرهش«

ص12 و 13

األنباء الرياضية )28 � 33(

ثالثي األزرق المتألق طالل نايف 
وفهد العنزي  وخالد القحطاني:

 التأهل لكأس آسيا 2011  بداية الطريق 
الستعادة أمجاد وهيبة الكرة الكويتية

التفاصيل ص7

محمد الرومي

اجتماع حاسم لمجلس
 إدارة »بهارتي« اليوم

نيودلهي - رويترز: قال مصدر 
مطلع إن مجلس إدارة شركة بهارتي 
ايرتل سيعقد اجتماعا حاسما اليوم 
لبحث التقدم في احملادثات الرامية 
لشراء أصول »زين« أفريقيا بقيمة 

9 مليارات دوالر. 

آثار تفتيش منزل مدير مكتب الوزير                 )نقالً عن صحيفة الوسط البحرينية(

التفاصيل ص21

التفاصيل ص24


