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إنهاء احلكومة لفصول استجواب وزير اإلعالم 
ووزير النفط الشيخ أحمد العبداهلل على املستوى 
الدستوري ال يعني انتهاء االستحقاقات السياسية 
املترتبة على جلسة طرح الثقة بالوزير، وأولها 
»املعاجل����ة« التي حتدثت عنه����ا احلكومة مرات 
عديدة. مصادر مطلعة أبلغت »األنباء« ان أولى 
خطوات املعاجلة التي ستس����ير عليها السلطة 
التنفيذية اس����تدراك بعض املالحظات النيابية 

على تعديالت »املرئي واملسموع« و»املطبوعات والنشر«، باالضافة الى 
إيجاد آلية توافقية حول بعض القضايا الشعبية احملمولة على األكتاف 
النيابي����ة متهيدا إلنهاء هذه امللفات. وفي ه����ذا اإلطار أعلن وزير الدولة 
لش����ؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان مجلس الوزراء س����ينظر 
في التعديالت املرفوعة من وزارة اإلعالم حول قانوني املرئي واملسموع 
واملطبوعات متهيدا إلحالتها الى مجلس األمة قريبا. وأضاف الروضان في 
تصريح خاص ل� »األنباء« ان اللجنة القانونية الوزارية تعكف اآلن على 
االنتهاء من دراسة هذه التعديالت لعرضها على مجلس الوزراء. وأضافت 
املصادر ان أهم خطوات املعاجلة التي رمبا تتأخر قليال ولعدة أشهر هي 

إجراء تعديل وزاري محدود خالل فترة الصيف 
يت����م من خالله فص����ل وزارة اإلعالم عن وزارة 
النفط وإس����نادها لوزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان مع اس����تمرار الشيخ 
احمد العبداهلل في منصبه وزيرا للنفط. وأشارت 
املصادر الى ان القراءة السياسية واضحة ولذلك 
احلكومة أصبحت ملزمة بتخفيف الكلفة السياسية 
عليها خصوصا بعد التمعن في أرقام طرح الثقة 
بوزير اإلعالم. وأحملت املصادر ذاتها الى إمكانية 
استباق التعديل الوزاري بقيام العبداهلل بتقدمي 

استقالته من اإلعالم ثم إجراء التدوير الوزاري.
من جانب آخر، قال الناطق الرس����مي باس����م كتلة التنمية واإلصالح 
د.فيصل املس����لم ان كتلته ستقدم خالل اجللسة املقبلة طلبا الستعجال 
مناقشة قوانني إنشاء ش����ركات محطات توليد الكهرباء واملدن العمالية 

واملدن اإلسكانية.
وأضاف د.املسلم خالل حديثه ل� »األنباء« تعليقا على انتهاء استجواب 
النائب علي الدقباسي لوزير اإلعالم: نحن مارسنا دورنا في اجلانب الرقابي 
ونحترم النتائج والش����عب قيم على اجلميع وعلى اجلانب التش����ريعي 

نتمنى ان يكون هناك تعاون من قبل اجلانب احلكومي.
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تعديل وزاري في الصيف
المسلم لـ »األنباء«: سنستعجل قوانين محطات الكهرباء والمدن العّمالية والمدن اإلسكانيةالروضان لـ »األنباء«: الحكومة تحيل تعديالت »المطبوعات« و»المرئي والمسموع« لمجلس األمة قريبًا

يشمل فصل »اإلعالم« عن »النفط« وإسنادها للروضان لتخفيف الكلفة السياسية على الحكومة واستمرار العبداهلل في منصبه

األنباء الرياضية )28 ـ 34(
نجم يد العربي الموهوب حسين حبيب: 

غياب األزرق عن كأس آسيا »جريمة« 

العجيـري: امتـزاج الربيـع والصيف جاء 
سيشهد  المقبل  واألسـبوع  »المغبّرة«  باألمطار 
دخول عواصف »سـّبق السـّرايات«   ص2

ضي
لما

ن ا
درويش األسطى: حصلت على إجازة م

األربعينيات  أواسط  السيارات  قيادة 
واشـتغلت »ميكانيكي« لسـيارات 
الماك واللوري وسائق تاكسي ص8 و 9

لبنان: سجال عنيف بين عون والخازن
ر على »صّباطي« ! يصل إلى.. ما تغبِّ

بيروت: تفجر في لبنان س����جال حاد لم يس����بق ل����ه مثيل، بني 
رئيس تكتل اإلصالح والتغيير النائب ميشال عون والنائب الكسرواني 
السابق فريد هيكل اخلازن، على خلفية عقارات دير مار الياس الراس، 
ورغم ان عون لم يسم اخلازن في حديثه عن املوضوع فإن األخير أدرك 
انه املعني مبا قاله العماد في معرض حديثه، ما استوجب من اخلازن 
عقد مؤمتر صحافي قال فيه موجها كالمه لعون: »انت ال تستطيع ان 
اطي )حذائي( وال على »صّباط« رشيد اخلازن«، وجاء  ر على صبَّ تغبِّ
الرد سريعا من النائب العوني نبيل نقوال حيث قال: »اجلنرال يغّبر 

على رأسه ألنه أوطى من هيك بكثير«!

مصادر حكومية لـ »األنباء«: األولوية لتعديالت »المعسرين« و»الخبراء«
مريم بندق

كشفت مصادر حكومية رفيعة ان احلكومة 
ستطلب من اللجنة املالية البرملانية اعطاء 
التعديالت املرفوعة منها حول قانون صندوق 
املعس���رين االولوية خالل الفت���رة املقبلة 
كاشفة عن ان احلكومة ستبدي مرونة كبيرة 
خالل املناقش���ات مع اللجنة للوصول الى 

صياغة جديدة للمواد املعدلة حتقق رغبات 
السلطتني.

وأجابت املصادر ردا على س���ؤال حول 
اولويات الس���لطتني خالل املرحلة احلالية: 
ان ق����انون ادارة اخلبراء س���يأخذ اولوية 
لالنته���اء منه، معربة عن االمل في ان يأخذ 
املجلس بالتعديالت املقدم����ة من احلكومة 

عل���ى القانون خ����صوص���ا فيما يتع����لق 
ببدل طبيعة العم���ل ومكافأة نهاية اخلدمة 
والعالوة اخلاصة واجلمع بينهما وبني الراتب 

التقاعدي.
وحول مشروع مرسوم قانون غرفة التجارة 
والصناعة بينت املصادر انه مت رفعه ملجلس 

االمة خالل االسبوع املاضي.

أنوار األڤنيوز البراقة ستشهد انقطاعا جزئيا ملدة ساعة بدءا من 8:30 مساء اليوم احتفاالً بـ »ساعة األرض«

»األڤنيوز« يشارك باحتفاالت »ساعة األرض« اليوم
فيما يحتفل العالم اليوم ب� »ساعة األرض« التي 
ينظمها الصن���دوق العاملي للحياة الفطرية بهدف 
احلفاظ على األرض والتقليل من االنبعاثات السامة 
املؤثرة على البيئة، أعلنت إدارة »األڤنيوز« مشاركة 
املجمع في هذه املناسبة من خالل إطفاء أجزاء من 
اإلضاءة اخلارجية للمجمع في متام الساعة الثامنة 
والنصف وملدة ساعة واحدة، الفتة إلى ان »األڤنيوز« 
يشارك في هذه األنشطة للعام الثاني على التوالي 
للمساهمة في زيادة الوعي العام جتاه املتغيرات 
املناخية سواء على املستوى العاملي أو احمللي. وفي 
هذا اإلطار أعلنت مصر مشاركتها في يوم »ساعة 
األرض« من خ���الل إطفاء األنوار في معظم منازل 

ومرافق الدولة ملدة ساعة، تزامنا مع مشاركة 92 
دولة على مستوى العالم في هذه املناسبة في مقابل 

88 دولة شاركت فيها العام املاضي.
وس���تعيش أه���م املعالم حول الع���ام مثل دار 
األوبرا في س���يدني، وبرج تايبي���ه وبرج خليفة 
في اإلمارات، وبرج إيڤ���ل في باريس، وعني لندن 
وميدان بيكاديللي في لندن ومبنى إمباير ستيت 
في نيويورك، والس فيغاس في الظالم ملدة ساعة 
من أجل كوكب األرض، إضافة إلى مش���اركة مبان 
شهيرة مثل رويال آلبرت هول، ومركز مانشستر 
يونايتد، كما أعلنت ش���ركات وجهات عاملية مثل 

كوكاكوال وإيكيا املشاركة في ذلك.

قائد ثورة الفاحت العقيد معمر القذافي مرحبا بصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
لدى وصوله أمس إلى مطار القرضابية 

محامي المواطنة المتهمة »آ.ع.ر« لـ »األنباء«:
سأكشف مفاجآت خطيرة

أمير زكي ـ مؤمن المصري ـ هاني الظفيري
فيما أصدرت النيابة البحرينية أمس األول قرارا يقضي بحظر النشر 
في قضية الوزير املقال منصور بن رجب املتهم بقضايا غس����يل أموال 
مبشاركة املواطنة )آ.ع.ر( احملتجزة على ذمة القضية والتي ينتظر أن 
تعرض على النيابة غدا الس����تكمال التحقيقات معها في ذات القضية، 
أكد دفاع املواطنة )آ.ع.ر( احملام����ي فيصل العتيبي في اتصال هاتفي 
مع »األنباء« انه ميلك أوراقا ومس����تندات وصفها باخلطيرة وميكن أن 
تبرئ موكلته، موضحا انه سيكشف هذه األوراق وأنه يحاول تقدميها 
إلى النيابة البحرينية من أجل ادراجها في ملف القضية، وقال العتيبي 
ان امللفات التي ميلكها ميكن أن تقلب القضية رأسا على عقب � بحسب 
وصفه � وان تبرئ ساحة موكلته متاما وتدين شخصية مهمة، رفض 

التفاصيل ص10ان يسميها.

روضان الروضان د. فيصل املسلم

األمير  بحث مع عدد من الزعماء العرب  
في مطار  »سرت« بعض قضايا »القمة«
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»بهارتي«: نظام إدارتنا يجنبنا 
مخاطر  الـ »أوفر ستريتش« بأفريقيا

وكاالت: رغم انخفاض س����هم 
»بهارتي« بنسبة 2% أمس إال أن نائب 
رئيس كارفي للسمسرة امباريش 
باليجا أكد عل����ى أن صفقة زين � 
أفريقيا جيدة للغاية من منظور بعيد 
املدى. وجاء في تقرير ل� »رويترز« 
ان التم����دد الزائد عن احلد لإلدارة 
والتمويالت »األوفر ستريتش« لن 
يؤثر على »بهارتي« وذلك بفضل 
استخدام النموذج اخلاص بها القائم 
على التكلفة املنخفضة والذي أحرز 

جناحا كبيرا في الهند.
التفاصيل ص19

وفاة الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان
في حادث سقوط طائرة شراعية بالمغرب

أنباء  وكاالت: قال����ت وكالة 
اإلمارات )وام( امس ان ش����قيق 
الرئيس االماراتي واملدير التنفيذي 
لهيئة ابوظبي لالستثمار الشيخ 
أحمد بن زاي����د آل نهيان � الذي 
اكبر صن����دوق للث�روة  يعتبر 
السيادية ف��ي الع�ال�م � ُفق��د في 
سقوط طائرة شراعية في املغرب. 
وذكرت »وام« في بيان أن »طيار 
الطائرة أُنقذ وفي حالة جيدة بينما 

التزال عملية البحث عن الشيخ أحمد  مستمرة«. في هذه األثناء 
أكدت بعض وسائل اإلعالم وبينها موقع »إيالف« أن الشيخ أحمد 
بن زايد آل نهيان توفي في احلادث، وحتدثت عن بدء التحضيرات 
لنقل جثمانه إلى أبوظبي لتشييع جنازته. واملعروف أن الشيخ 
أحم����د بن زايد حقق جناحات مهم����ة في عمله، فيما يعرف عنه 
حبه لعمل اخلير، وتطوعه في العديد من اجلمعيات اإلنسانية 
واخليرية داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة وخارجها. ورغم 
عدم إعالن الوفاة رسميا، نشر املوقع الرسمي للشيخ حمدان بن 
محمد بن راشد ولي عهد دبي تعزية في وفاة الشيخ أحمد، وذكر 
موقع قناة »العربية« أن كأس دبي للخيول التي يش����رف عليها 
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد مبشاركة جميع مالك اخليول 
في العالم والتي كان مقررا انطالقها اليوم سيتم تأجيلها 3 أيام 
حدادا. ويعيد هذا احلادث إلى األذهان وفاة ش����قيق للفقيد قبل 
نحو عامني بنفس الطريقة إثر حادث سقوط طائرة عمودية كان 

يستقلها مع زمالء له فوق مياه اخلليج.

الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان

 عالوي يفوز رسميًا باالنتخابات العراقية
والمالكي يعتبر النتائج غير نهائية

بغداد � وكاالت: فازت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء األسبق 
إياد عالوي في االنتخابات التش����ريعية ب� 91 مقعدا مقابل 89 مقعدا 
نالها ائتالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء احلالي نوري املالكي 
بينما حل االئتالف الوطني العراقي ثالثا  ب� 71 مقعدا وتاله التحالف 
الكردستاني الذي نال 43 مقعدا، وفقا للنتائج التي أعلنتها املفوضية 
العليا املس����تقلة لالنتخابات أمس. واعتبر عالوي ان النتائج تعني 
تكليف قائمة »العراقية« بتشكيل احلكومة املقبلة. وقال انه سيعمل 

مع كل األطراف التي فازت أو التي لم تفز لتشكيل احلكومة.
بدوره اعتب����ر املالكي نتائج االنتخابات املعلنة غير نهائية وأنها 

التفاصيل ص 24تعاني من مشاكل كثيرة.


