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»الشعبي«: ملتزمون بمهلة استجواب رئيس الحكومة حول أم الهيمان
»التكتل« دعا رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي عقده أمس إلى زيارة المنطقة كما زار فيلكا وأكد أنه »باٍق وشامخ« .. والبراك عاود تبني فكرة االنتخابات المبكرة

)محمد ماهر(النواب أحمد السعدون وخالد الطاحوس ومسلم البراك وعلي الدقباسي خالل املؤمتر الصحافي لـ»الشعبي« أمس

الحكومة  تحسم زيادات  »الفتوى« و»الخبراء« و»التحقيقات« اليوم

جلسة خاصة عن وضع الكهرباء
مريم بندق

أكدت مصادر حكومية لـ »األنباء« ان مجلس الوزراء 
ســــيبت خالل اجتماعه اليوم في التقرير الذي اعدته 
اللجان املختصة حول الزيــــادات املالية للعاملني في 
»الفتوى والتشريع« وادارة »اخلبراء« و»التحقيقات« في 
الداخلية باالضافة الى القانونيني في البلدية. واوضحت 
املصادر انه في حال قام املجلس باقرار تلك الزيادات 

فإنها ستكون متساوية ولن يكون بها متييز جلهة عن 
اخرى. وحول قضية االسعار قالت املصادر ان احلكومة 
اعدت بيانات تفصيلية جديدة حول القضية ستقوم 
بعرضها على مجلس االمة تتعلق بنوعية ومستوى الدعم 
الذي تقدمه للسلع االساسية واملواد الغذائية وستكون 
ضمن البيان الذي ســــيتلوه وزير التجارة والصناعة 

احمد الهارون خالل جلسة الثالثاء املقبل.
حسين الرمضان - موسى أبوطفرة  

ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
بعــــد التصريحات التي أدلى 
بها وزير الكهربــــاء واملاء د.بدر 
الشريعان حول الوضع الكهربائي 
في البــــالد ودخولنا في مرحلة 
احلرج خالل العام احلالي، أكدت 
لـــــ »األنباء« أن  مصادر نيابية 

عشــــرة نواب سيتقدمون بطلب 
لعقد جلسة خاصة ملناقشة وضع 
قطــــاع الكهرباء واملاء خصوصا 
في ظل االنقطاعات املتكررة التي 
واجهتها بعض املناطق املتفرقة 
في البالد من ناحية الكهرباء أو 
املاء. وأضافت املصادر أن النواب 
مقدمي الطلب ومن يتوافق معهم 

حول املوضوع سيقدمون العديد 
مــــن االقتراحــــات والتوصيات 
التي سيســــعون إلقرارها خالل 
اجللسة التي سيتم التباحث حول 
حتديد موعد انعقادها مبا يتوافق 
وجدول األولويات وال يتعارض 
مع اجللسات املخصصة ملناقشة 

امليزانية العامة للدولة. 

  موسى أبو طفرة - ماضي الهاجري - محمد راتب
فيمـــا بدا انـــه رد من التكتل الشـــعبي حول 
التسريبات بشأن وجود خالفات قوية وانقسامات 
بني أعضائه وحول ما ُوصف بضعف موقف النائب 
 خالد الطاحـــوس اخلاص بقضيـــة التلوث في

أم الهيمان عقد التكتل أمس مؤمترا صحافيا مهما 
في داللته السياســـية السيما من حيث التوقيت 
الذي أعقب حملة واسعة ضد »الشعبي« ومشاركة 

جميع أعضاء التكتل فيه. 
وفي تفاصيل املؤمتر الذي ُنّظم بالتعاون مع 
اللجنة البيئية التطوعية في أم الهيمان عاود النائب 
أحمد السعدون التأكيد على ان استجواب التكتل 
الشعبي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد حول قضية تلوث أم الهيمان اليزال قائما 
مستدركا »ان االستجواب ليس الهدف يا رئيس 
احلكومة واذا اتخذت إجـــراءات جادة للمعاجلة 

فنحن معك وإال فلن نسكت«. 
وقال الســـعدون ان »الشعبي« ملتزم ببيانه 
السابق حول إعطاء رئيس احلكومة مهلة 10 أيام 
لســـحب تراخيص املصانع املخالفة في املنطقة 
وإصالح أوضاعها أو مواجهة املساءلة السياسية 

خصوصـــا ان وضعها ليس طارئـــا بل منذ عام 
.1994

وأضاف: إذا كان البد من املساءلة فهي لرئيس 
الوزراء نظرا لتعدد اجلهات املسؤولة عن القضية 
مثل وزارة التجارة واإلســـكان والبلدية، فكيف 
نذهب لكل هؤالء الوزراء، داعيا رئيس احلكومة 
للعيش في أم الهيمـــان أو القيام بجولة داخلها 
كما فعل في فيلكا؟ وزاد بقوله قد تختلف آراؤنا 
في التكتل حول بعض القوانني لكن »الشـــعبي« 
سيبقى شـــوكة في خاصرة املعتدين على املال 
العام ونقول لبعض األطراف »ال تفرحوا فالشعبي 

باق وشامخ«. 
وأمس شن النائب مسلم البراك هجوما على من 
أسماهم بـ »األغلبية النيابية املستسلمة« متحدثا 
عن وجود 34 نائبا ونائبة وضعوا اخليط واملخيط 

بيد احلكومة مدافعني عنها باحلق والباطل.
وأضاف في تصريح صحافي: ان استمر هؤالء 
النواب لثالث ســـنوات مقبلة فسيحول املجلس 
النيابـــي بدســـتوره الرائع الـــى مجلس وطني 
استشـــاري »ال يهش وال ينـــش«، مجددا تبنيه 

لفكرة إجراء انتخابات مبكرة.

األنباء  االقتصادية

خليفة الرومي

رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد في حديث مع الشيخ أحمد اليوسف في مقر االحتاد امس

خطة التنمية نقلة نوعية لالقتصاد الوطني وللقطاع الخاص.. 
والتعاون ينقلها من »حبر على ورق« إلى أرض الواقع  ص42

رئيس مجلس إدارة شركة عقارات الكويت خليفة الرومي في حوار لـ »األنباء«:

المسلم: الهيكلة المالية لـ »الدار« 
تشـهد تقدمًا ملحوظًا بعد أن 
حازت تأييد أكثر من 80% من 
البنوك والمسـتثمرين  ص35

البورصة تحقق مع 185 وسيطًا وصانع سوق بعد 
تسجيلها لـ 264 مخالفة خالل أبريل ص35
»السـوق« تأثـر بتراجع أسـعار النفـط وأزمة 
اليـورو.. واآلمال معلقـة على »زيـن«  ص36

مواطنون ورجال اطفاء يبحثون عن ضحايا او ناجني قرب حطام الطائرة الهندية املنكوبة قرب مطار مانغالور           )رويترز(

نيودلهيـ  وكاالت: لم تشفع »خبرة« وال »آالف ساعات الطيران« التي سجلها زد غلوتشيكا كابنت 
طائرة البوينغ التابعة خلطوط اير انديا اكسبرس الهندية لركابها الـ 159 الذين قضوا اثر احتراق 
وحتطم طائرتهم القادمة من دبي بعد جتاوزها مدرج مطار مانغالور واحتراقها قبل اصطدامها بغابة 
مجاورة. وفيما اكدت الســـلطات الهندية ان 19 طفال واربعة رضع كانوا على منت الطائرة املنكوبة، 

جنا 7 من ركابها بأعجوبة بعد ان متكنوا من القفز منها قبل حتطمها. 

مقتل 159 ونجاة 7 ركاب في كارثة جوية هندية  بمطار مانغالور

تايلند تعود ببطء إلى طبيعتها.. والجيش ينسحب من بانكوك اليوم
بانكوك ـ د. ب. أ ـ رويترز: اســـتمر كابوس 
حظر التجوال جاثما على بانكوك أمس وأوقفت 
خدمات النقل اجلماعي في أعقاب أسبوع من العنف 
السياسي الذي خلف وراءه ما ال يقل عن 53 قتيال 
و415 مصابا. والتزال قوات اجليش تسيطر على 
منطقة مساحتها ستة كيلومترات مربعة خارج 

منطقة التسوق الراقية بقلب بانكوك التي كان 
احملتجون املناهضون للحكومة يحتلونها، غير 
أن بانيتان واتاناياجورن املتحدث باسم حكومة 
تايلند قال إن القوات ستنســـحب منها بدءا من 
اليوم وسيســـمح للجمهور والسيارات بارتياد 

املنطقة من جديد.

عبداهلل العنزي ـ مبارك الخالدي
دخــــل قــــرار محكمــــة التحكيم 
الرياضية )كاس( حيز التنفيذ امس، 
وتسلم الشيخ طالل الفهد رسميا امس 
احتاد الكرة من رئيس اللجنة االنتقالية 
السابقة الشيخ احمد اليوسف، بعد 
احلكم التاريخي لـ»كاس« باالعتراف 
بشرعية االحتاد الذي انتخب في 15 
الفهد.  نوفمبر عام 2009 برئاســــة 
الفهد وأمني سر »االنتقالية«  ووّقع 
السابقة ناصر الطاهر على محضر 
تســــلم مقر االحتاد، وجميع األمور 
االدارية والفنية واألختام الرسمية، 
على ان يتم تسوية وتسليم جميع 
الرسمية  املالية واحلسابات  األمور 
الحقا. وفي أول تصريح له بعد ان 
أصبح االحتاد في عهدته، قال الفهد: ان 
الواقع اجلديد يستحق ان يقف اجلميع 
على ضفافه بيقظة، ويفتح صفحة 
جديدة ويطوي صفحات عديدة من 
األلم. واضاف: أزمة االحتاد لم تكن 

لتتفاقم لو ان احلكومة ومجلس األمة 
اضطلعا بدورهما في معاجلة األزمة 
الرياضية. من جهتها، تعقد اللجنة 
االنتقالية السابقة اجتماعا مع الهيئة 
العامة للشباب والرياضة قبل ظهر 
اليوم، ملناقشة آلية استئناف احلكم، 

يعقبه مؤمتر صحافي لليوسف.
وفي غضــــون ذلك، تعقد جلنة 
الشباب والرياضة في مجلس األمة 
اجتماعا طارئــــا اليوم لبحث قرار 
محكمــــة )كاس( املتعلــــق باحتاد 

الكرة.

اتحاد الكرة في »عهدة« الفهد رسمياً 
اجتماع طارئ  للجنة الشباب والرياضة ومؤتمر صحافي لليوسف في »الهيئة« اليوم

»األشغال«: 13 مليون دينار لصيانة الطرق 
والشبكات بمحافظة العاصمة

فرج ناصر
أكد مدير ادارة صيانة الطرق والشــــبكات حملافظة العاصمة بوزارة 
االشغال م.عمر بوحمد انه سيتم طرح 6 عقود لصيانة الشبكات الصحية 
والطرق بالعاصمة خالل االسبوع املقبل بتكلفة 13 مليون دينار. وقال ان 
اعمال الصيانة تشمل صيانة الطرق وتنظيف شبكة االمطار باالضافة الى 
صيانة احلفر والشوارع وسفلتة الساحات الترابية. واضاف ان هذه االعمال 
تشمل مناطق القادسية وكيفان والدائري الثاني وشارع اخلليج العربي، 

مشيرا الى ان املرحلة القادمة ستشهد طرح اكثر من 20 عقدا آخر.

األمير يتبرع بـ 3 ماليين يورو 
لمعهد العالم العربي في فرنسا

باريسـ  كونا: تبرع صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مببلغ 3 ماليني يورو ملعهد العالم العربي بفرنسا. 
وقال سفيرنا لدى باريس علي السعيد عقب اجتماعه مع 
وفد من املعهد برئاســـة رئيس املعهد دومنيك بوديس ان 
هذا التبرع يأتي إميانا من صاحب السمو بالدور الذي يقوم 
به املعهد في التقريب بـــني الثقافتني العربية واألوروبية 
وخصوصا الفرنسية. وقال إن التبرع يتوج الدعم املتواصل 
للمعهد نظـــرا ألهميته ودوره في إبـــراز الثقافة العربية 
عامة واخلليجية والكويتية خصوصا للجانب الفرنســـي 

واألوروبي.

عدنان املسلم

التفاصيل ص53

التفاصيل ص3

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

التفاصيل ص48

األنباء« تنفرد بنشر رد الهيئة العامة لالسـتثمار على 11 مالحظة لديوان المحاسبة على نظام التوظيف  ص38 و39

التفاصيل ص54

»األنباء« تنفرد بنشر الهيكل التنظيمي الجديد المقترح لوزارة التربية

تحّسن تدريجي في معدل إنتاج المياه 
مقارنة باالستهالك يبعد شبح األزمة المائية 

دارين العلي
مازالت مشـــكلة املياه تؤرق أهالي املنطقـــة اجلنوبية خصوصا بعد 
األعطال التي أصابت محطة الشعيبة مؤخرا بالرغم من ان معدل اإلنتاج 
وفق مصدر في وزارة الكهرباء واملاء ارتفع عن معدل االســـتهالك وهذا ما 
يعتبر مؤشرا إيجابيا لتفادي األزمة املائية. وقال املصدر في تصريح خاص 
لـ »األنباء« ان بدء ارتفاع معدل اإلنتاج مقارنة باالستهالك ولو بشكل بسيط 
يعتبر تصديقا لإلحصائيات التي توقعت ان يتعرض املخزون في مطلع 
الشـــهر اجلاري الى نقص طفيف سرعان ما يعود في نهاية الشهر نفسه 
الى مســـتوياته الطبيعية. وبالعودة الى تداعيات أعطال محطة الشعيبة 
التي أدت إلى قطع املياه عن عدد من املناطق في املنطقة اجلنوبية شهدت 
تلك املنطقة حركة واســـعة لتناكر مياه الشـــرب التي غصت بها محطات 
التعبئة والشـــوارع املؤدية لتلك املناطق حيث يتخوف األهالي من تكرار 

التفاصيل ص14التجربة خصوصا ان اغلب تلك املناطق لم تعد املياه إليها.

نقيب المحررين اللبنانيين ملحم كرم في ذمة اهلل   ص11
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