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Al-Anbaa Monday 7th June 2010 - No 12290يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 24 جمادى اآلخرة 1431 ـ 7 يونيو 2010 الـــعـدد:

انقسام حول »عدم التعاون«.. و»الشعبي« سيواجه السرّية باالنسحاب
نواب يدفعون باتجاه المشاركة في التوقيع على »الكتاب« وآخرون يطالبون باالكتفاء بالمناقشة في مقابل تعهدات حكومية بمعالجة قضية أم الهيمان وإصالح الوضع الرياضي

)متين غوزال(حديث بني مسلم البراك وم.ناجي العبدالهادي في مكتب أحمد السعدون بحضور »عباس الشعبي«

ص��ورة وزعته��ا صحيف��ة حّري��ت التركي��ة لكومان��دوز إس��رائيلي متك��ن متضامنو
 أسطول احلرية من إصابته وجتريده من سالحه                            )رويترز(

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
تواجه الكتل السياسية انقساما فيما بينها حول قضية عدم 
التعاون مع احلكومة على خلفية كل من استجواب سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد املقدم من النائب خالد الطاحوس 
والذي سيناقش في جلسة الغد، واالستجواب الذي سيقدمه نواب 

»العمل الوطني« لرئيس احلكومة خالل األيام املقبلة.
مصادر مطلعة أبلغت »األنباء« أن التباين في الرأي واالنقسام 
حول هذا املوضوع وصل الى حد اخلالف ليس فقط فيما بني الكتل 

بل إنه تعدى ذلك ليصل إلى داخل الكتل السياسية نفسها.
وأضافت املصادر ذاتها أن بعض النواب يدفعون باجتاه املشاركة 
ف���ي التوقيع على كتاب عدم التعاون مع س���مو رئيس مجلس 
الوزراء ال���ذي يروج له بعض النواب، في حني يعارض آخرون 
هذا التوجه بشدة ويطالبون باالكتفاء مبناقشة االستجواب في 
مقابل تعهدات وتوصيات ملزمة للحكوم��ة مبعال��جة قض��ي��ة 
تل�����وث أم الهيم���ان وإصالح األوضاع فيم���ا يتعلق بالوضع 

الري�اضي.
إلى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية واإلصالح 
النائب د.فيصل املسلم أن كتلته ال تقبل بتحويل جلسة استجواب 
رئيس احلكومة إلى س���رية كما أنها ترفض إحالة االستجواب 
إلى اللجنة التش���ريعية أو احملكمة الدستورية أو حتى تأجيل 

املناقشة.
وفي االطار نفسه، ذكرت مصادر في »الشعبي« ان أعضاء التكتل 
األربعة سيواجهون طلب احلكومة حتويل جلسة االستجواب إلى 

سرية بانسحاب من القاعة.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم التكتل الشعبي النائب 
مس���لم البراك أن »الش���عبي« لم يقم بعقد صفقات مع أي جهة 
كانت س���واء كتلة العمل الوطني أو غيرها في شأن »استجواب 
أم الهيمان«. وأشار الى ان »العمل الوطني« كان لبعض أعضائها 
مواقف مس���بقة من استجوابات سابقة تقدم بها »الشعبي« »إال 
أن هذا لن مينعنا من مس���اندة االستجواب املزمع تقدميه« وأن 

الكتلة ستقف مع احلق أينما كان. 
وعلى صعيد التح���ركات احلكومية أكدت مصادر مطلعة ان 
احلكومة لم تبلغ حتى اآلن رئاسة مجلس األمة بتوجهها لتأجيل 
االستجواب املزمعة مناقشته غدا وأنه مايزال على جدول األعمال 

ما يؤكد نيتها نحو املناقشة.

»المواصالت«:  ال توجه إللغاء خدمة »البالك بيري«
بل وضع فالتر لمنع المواقع المخلة باآلداب

المزيدي: تخفيض تعرفة االتصاالت بين دول »التعاون«  30٪ في سبتمبر  و50٪ العامين المقبلين

كوادر »الفتوى« و»الخبراء« و»التحقيقات« وقانونيي البلدية
 بين اإلحالة إلى »الدستورية« و الزيادات الموحدة

فرج ناصر
أكد وكيل وزارة املواصالت م.عبداحملسن املزيدي 
اتفاق وكالء وزارات البريد واالتصاالت في دول مجلس 
التعاون على تخفيض تعرفة االتصاالت فيما بينها من 
25% إلى 30% خالل سبتمبر املقبل والوصول خالل 

العامني املقبلني إل���ى 50%. وعن إلغاء خدمة البالك 
بيري قال انها من اخلدمات املميزة التي انتشرت في 
جميع العالم، وهناك تنسيق بني الشركات والشركة 
»الكندية« التي تقدم تلك اخلدمة بوضع فالتر متنع 

املواقع املخلة باآلداب.

موسى ابو طفرة
علمت »األنباء« ان اللجنة القانونية في مجلس الوزراء 
برئاس���ة نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير 
العدل ووزير األوقاف املستش���ار راشد احلماد قد رفعت 
الى مجلس الوزراء خالل اجتماعها أمس توصيتني حول 
الكوادر اخلاصة بأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والعاملني 
في التحقيقات بوزارة الداخلي���ة واإلدارة القانونية في 

البلدية واخلبراء في وزارة العدل. وتقضي التوصية األولى 
بإحالة الكوادر  الى احملكمة الدستورية للفصل فيما اذا 
كانت الزيادة املالية على بند الزيادة اخلاصة أم على بند 
الزيادة القضائية الشاملة واملساوية لكادر القضاء، أما 
التوصية الثانية فقضت مبنح زيادات موحدة للعاملني 
في كل من هذه اجلهات.  وقالت مصادر ان رفع التوصيتني 

جاء بعد انقسام اآلراء بني أعضاء اللجنة.

»ميسي«  الخير عليك...

ڤيا: أتمنى أن نكسر قاعدة »من فاز بكأس 
أوروبا ال يتّوج بكأس العالم بعد سنتين«

كابو: دونغا قادر  
على قيادة »السيليساو« للمجد

مارادونا يسمح للزوجات باقتحام معسكر األرجنتين
ص17 سـعدالعبداهلل  بمدينـة  بيـوت   عليهـم  ُوزعـت  مواطنـًا  أسـماء  170 
ارتفـاع أحمـال الكهربـاء .. والشـريعان يؤكـد: هـذا الصيـف هـو األصعب ص5

الساير  يحيل فنيات التعقيم 
بـ»العدان« إلى التحقيق

حنان عبدالمعبود
في مؤشر على جدية احلكومة 
ف���ي التعامل م���ع االعتصامات 
واالضراب���ات علم���ت »األنباء« 
ان د. هالل الساير احال فنيات 
التعقيم في مستشفي العدان إلى 
التحقيق بعد ان نظمن اعتصاما 
امس مطالبات ببعض احلقوق.  
واك���د د. الس���اير ان���ه ال يحق 
للعاملني في »الصحة« التوقف 

التفاصيل ص8املفاجئ عن العمل.

التفاصيل ص7

التفاصيل ص16

� وكاالت: فيما أخذت  عواص����م 
املواجهة بني إسرائيل وتركيا زخما 
جديدا أمس بإعالن تل أبيب رفضها 
االعتذار لتركي����ا عن مقتل عدد من 
مواطنيها خالل االعتداء على أسطول 
احلرية ورفضها تشكيل جلنة حتقيق 
دولية حول اجلرمية، نشرت صحيفة 
»حّريت« التركية صورا توضح قيام 
ناشطي »أسطول احلرية« بنزع سالح 
أحد أفراد الكوماندوز اإلس����رائيلي 
الذي����ن هاجموا س����فينة »مرمرة« 

وضربه.

صحيفة تركية تنشر صور  
نزع ناشطي »الحرية« سالح 
كوماندوز إسرائيلي وضربه

إسرائيل ترفض االعتذار لتركيا ولجنة التحقيق الدولية

التفاصيل ص52


