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بقلم: صالح الشايجيبقلم: يوسف عبدالرحمن

ميت يكّفن حّيًاالخرقاوي

الرئيس اخلرافي يؤكد لوزير اإلعالم صدق توقعه في حسبة التصويت بحضور النائب 
خالد العدوة ود.محمد البصيري

ابتسامة مشتركة بني الرئيس جاسم اخلرافي وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
وعالم الكندري بعد إعالن جتديد الثقة بالعبداهلل

وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل راضيا 
عن نتيجة التصويت النائب علي الراشد متحدثا ضد طرح الثقة مداخلة للنائب علي الدقباسي خالل اجللسة
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د.فيصل املسلم يرفع وثيقة خالل حديثه مؤيدا لطرح الثقة

معصومة: األولى مكان البراك !

الروضان لـ »األنباء«: جادون في تصحيح األخطاء

النصر بأحد »العليين«

وين المادة يا عالم؟!

عندما دخلت د.معصومة املبارك القاعة في الساعة 8.30 صباحا توجهت إلى 
النائب عادل الصرعاوي الذي حضر باكرا فجلست بجواره في مقعد النائب علي 
الدقباس��ي فقال لها »انت جالس��ة هني مكاني يبقى بتستجوبني وزير؟« فردت 

قائلة: »إذا كان املبدأ كذلك فاألولى أن أجلس مكان مسلم البراك«!

أعل��ن وزير الدولة لش��ؤون مجلس الوزراء روض��ان الروضان ان مجلس 
الوزراء س��يأخذ بعني االعتبار جميع املالحظات واملقترح��ات واملداخالت التي 
طرحت في أثناء جلس��ة االستجواب وكذلك التي طرحت في جلسة جتديد الثقة 
أم��س. وقال الروضان في تصريح ل� »األنباء«: نحن جادون في اتخاذ إجراءات 

تصحيح األخطاء ومعاجلة أي خلل يتضح لنا.

على هامش جلس��ة األس��بوع املاضي، ق��ال وزير الدولة لش��ؤون مجلس األمة 
ووزي��ر املواصالت د.محم��د البصيري: اللهم انصر احمد العب��داهلل بأحد »العليني« 
في إش��ارة الى كل من د.علي العمير وعلي الراش��د. وقالت مصادر نيابية ان دعوة 
البصيري حتققت أمس مبناصرة الراشد للوزير وتصويت العمير لصالح الثقة به.

استش��هد النائب عسكر العنزي في مداخلته باملادة 50 من الدستور وطلب 
عرضها على الشاش��ة، وعندم��ا تأخر عرضها قال: وين امل��ادة يا عالم؟! فرد 

الرئيس اخلرافي: حظك مو زين اجلهاز علّق!

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
جن���ح وزير اإلعالم الش���يخ أحمد العبداهلل أو »جنا« � كما أش���ارت 
وكاالت األنب���اء العاملية أمس � خالل اختب���ار الثقة بعد عملية تصويت 
 قيصرية انته���ت كما كان متوقعا وفق »احلس���بة الدقيق���ة للحكومة« 
ب� 23 رافضا للطلب و22 مؤيدا و3 ممتنعني.  إن استمرار الوزير في منصبه 
يش���كل مبا ال يدعو مجاال للشك انتصارا للحكومة احلالية التي واصلت 
عملية الصمود في وجه االستجوابات القاسية وعبرت احلاجز السادس 
في مسيرتها القصيرة، لكن مجريات جلسة أمس تضمنت رسائل سلبية 

بالنسبة إليها البد من التوقف عندها، وأبرزها:
� سقوط شعار »األغلبية النيابية الثابتة« إلى جانب احلكومة.

� رغم محاولة احلكومة التأكيد على قيامها بدورها في حماية الوحدة 
الوطنية ودفاعها عن موقفها، حمل التصويت النيابي أمس رسالة واضحة 
املضمون لها بأن »الوحدة الوطنية« خط أحمر وان التراخي في حمايتها 

أمر مكلف.
� ان جبهة املعارضة النيابية، بالرغم من التضامن الوزاري الشديد في 
الوقت الراه���ن، مازالت متلك الكثير من األوراق لرفع املواجهة الى أعلى 

مستوى، واستغالل أي خطأ أو قصور حكومي للحشد ضد احلكومة.
� ان تأييد طلب طرح الثقة من نواب في الدوائر اخلمس ومن مختلف 
التيارت حمل في طياته أيضا رس���الة الى احلكومة حول عدم الرضا عن 
أدائها في التعامل م���ع ملفي اإلعالم والوحدة الوطنية. باختصار، ميكن 
القول ان احلكومة حس���مت املواجهة أمس بالنقاط وبشق األنفس، لكنها 

بأي حال فهي كسبت فرصة جديدة واجتازت حاجزا بالغ الصعوبة.

»ثـقـة«.. ولـكـن !
وزير اإلعالم »نجا« بـ »الحسبة الدقيقة للحكومة«: 22 نائبًا مع طرح الثقة و23 ضد و3 ممتنعون

دعاة يؤيدون فتوى المنيع:
يحق للمرأة اإلفتاء بشروط

»الصحة« تطلب »الحبس« لمخالفي قانون التدخين

وساطة كويتية تعيد زيباري 
الجتماعات الخارجية العرب في ليبيا 

»الشؤون«: تحديث بيانات أصحاب األعمال 
في »الميكنة« شرط إلنجاز المعامالت

األمير يغادر اليوم لترؤس وفد الكويت في القمة العربية

ليلى الشافعي
أيد دعاة كويتيون ما ذهب إليه عضو هيئة كبار العلماء في السعودية 
الش����يخ عبداهلل املنيع بأن للمرأة حق اإلفتاء إذا كانت مؤهلة ش����رعيا 

وفقهيا شريطة أن تكون مبعزل عن الرجل وفي منأى عن االختالط.
وأكد الدعاة أن الصحابة رضوان اهلل عليهم كانوا يلجأون إلى زوج 
النبي ژ السيدة عائشة رضي اهلل عنها في أمور الفتيا، موضحني ان 

للمرأة حق اإلفتاء والتعليم مادامت ملتزمة باآلداب الشرعية.

حنان عبدالمعبود
الش���ؤون  إدارة  صرح مدير 
القانونية في وزارة الصحة محمود 
العبداله���ادي بأن وزارة الصحة 
ستتقدم بطلب إلى مجلس األمة 
إلجراء بعض التعديالت على عدد 
من القوانني، منها قانون مكافحة 
الطبي قبل  التدخني والفح���ص 
الزواج، مشيرا الى ان »الصحة«، 
تهدف ال���ى تغليظ العقوبة على 

املدخنني بحيث تصل إلى احلبس. 
وقال العبدالهادي ان الوزارة ترغب 
ايضا في تعديل احدى الفقرات في 
قانون الفحص الطبي قبل الزواج 
بحي���ث يتم حذف الفقرة التي ال 
تس���مح للفتاة اذا كانت اقل من 
21 عاما بأن تزوج نفس���ها أو أن 
يزوجها وليه���ا إذا اثبتت نتائج 
الفحص أنه���ا مريضة مبرض ال 

ميكن الشفاء منه.

أعلن الوكيل املس����اعد لش����ؤون العمل في وزارة الشؤون منصور 
املنص����ور انه اعتبارا من 4 أبريل املقبل لن يت����م إجناز أي معاملة، ما 
لم حت����ّدث بيانات أصحاب األعمال في نظام امليكنة باس����تثناء اإللغاء 
النهائي للعمال. وقال املنصور ان مشروع امليكنة أجنز 6 آالف معاملة، 
مشيرا الى ان العمل باملشروع معناه إلغاء أقسام عديدة في القطاع منها 

التفتيش وتقدير االحتياج.

يغادر صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد والوفد 
الرسمي املرافق لسموه أرض الوطن اليوم متوجها الى اجلماهيرية 
العربي����ة الليبية، وذلك لترؤس وفد الكويت في القمة العربية 
التي تستضيفها ليبيا. إلى ذلك، قاد نائب رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية الش����يخ د. محمد الصباح وساطة كويتية مبشاركة 
بحرينية لوضع حد للخالف بني العراق وليبيا خالل اجللسة 
املغلقة لوزراء اخلارجية العرب على خلفية اس����تقبال الزعيم 
الليبي معمر القذافي قيادات بعثية متثل املعارضة العراقية من 
رؤساء أركان اجليش العراقي املنحل، األمر الذي اعتبره رئيس 
الوفد العراقي هوش����يار زيباري »تهديدا الس����تقرار العراق«، 
وجنحت الوس����اطة الكويتية في إعادة زيباري إلى اجللس����ة 

املغلقة بعد أن كان هدد باالنسحاب منها.

الفخ أكبر

قناة السور

روائح المناقصات و»القرعة«

قال النائب علي الراش��د: نحن نع��رف أن هناك قصورا في وزارة االعالم، 
وندري أن الوزير مقصر، ولكن أتس��اءل: هل هذا االستجواب لهذا التقصير أم 

ألمور أخرى؟ يا وزير االعالم الفخ أكبر.

قال النائب د. فيصل املسلم إن وزارة اإلعالم أمدت قناة السور الفضائية ب� 
30 ساعة أرشيفية بالرغم من أن الوزير قال عنها إنها غير مرخصة!

عندما جاء الدور على النائب عبدالرحمن العنجري س��أله الرئيس اخلرافي: 
مؤيد أم معارض؟ فرد العنجري قائال: »أنا معارض لهذا االستجواب املبطن الذي 

تفوح منه روائح املناقصات النفطية وأتنازل لألخ علي الراشد«.
ورد على ذلك، س��جل النائب علي الدقباس��ي نقطة نظام مؤكدا انه سيقدم 
اس��تقالته إذا ثبتت صحة ما حت��دث عنه العنجري، مضيف��ا : غير صحيح ما 
قاله الراش��د عن وجود »قرعة« مت على أساس��ها اختيار املس��تجوب وأرفض 

حتجيمي.

من أجواء جلسة طرح  الثقة
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 )متين غوزال(

المعارضون لطرح الثقةالمؤيدون لطرح الثقة

جاس��م اخلرافي، خل��ف دميثير، 
العازمي،  حس��ني احلريت��ي، مخل��د 
يوس��ف الزلزلة، عدنان املطوع، علي 
العمير، خالد الس��لطان، روال دشتي، 
ناجي العبدالهادي، عدنان عبدالصمد، 
معصوم��ة املب��ارك، صالح عاش��ور، 
س��لوى  العنج��ري،  عبدالرحم��ن 
اجلسار، عبداهلل الرومي، علي الراشد، 
حماد،  الصرع��اوي، س��عدون  عادل 
سعد زنيفر، دليهي الهاجري، عسكر 

العنزي، سعد اخلنفور.

أسيل العوضي، غانم الميع، حسين القالف.الممتنعون:

أحمد الس��عدون، مسلم البراك، 
الدقباس��ي،  علي  الطاح��وس،  خالد 
الصيفي مبارك، فيصل املسلم، وليد 
الص��واغ، جمعان  الطبطبائي، فالح 
احلرب��ش، محم��د هاي��ف، مرزوق 
الغامن، صال��ح املال، مبارك اخلرينج، 
شعيب املويزري، فيصل الدويسان، 
حس��ن جوه��ر، محم��د احلويل��ة، 
خالد العدوة، س��الم النمالن، مبارك 
الوعالن، حس��ني مزي��د، ضيف اهلل 

أبورمية.
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التفاصيل ص14 - 18 العراق: نتائج االنتخابات اليوم 
وعالوي والمالكي يعلنان فوزهما !

بغ���داد - وكاالت: يحب���س 
العراقيون أنفاس���هم مع اقتراب 
اعالن نتائج االنتخابات البرملانية 
اليوم وس���ط اجواء مش���حونة 
تخللتها حتذيرات من عودة العنف 
ما ل���م تتم إعادة الفرز، ودعوات 
مقابلة »لترويض النفس على قبول 
النتائج أيا كانت«. وقد تسابقت 
الكتلتان الرئيسيتان املتنافستان 

على استباق النتائج بإعالن كل 
منهما عن فوزها حيث اعلنت قائمة 
»العراقية« بزعامة رئيس الوزراء 
السابق اياد عالوي عن اطمئنانها 
لفوزه���ا باملرتب���ة األولى »وفق 
البيانات التي بحوزتها«، في املقابل 
أكد »ائتالف دولة القانون« بزعامة 
رئيس الوزراء نوري املالكي أنه 

التفاصيل ص36سيحتل املرتبة األولى.
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