
يســـتضـــيـــف 
ديوان محمد الصقر 
بالشامية في السابعة 
من مساء اليوم لقاء 
تشـــاوريا بشـــأن 
التجارة  دعم غرفة 
والعمل  والصناعة 
على ان يكون قانون 

الغرفة معززا ملكانتها وحافظا الستقالليتها 
حتى تستمر في مسيرتها وعطائها الذي 
بدأته منذ نصف قرن. ويضم اللقاء عددا 
من رجاالت ووجهاء البالد املعنيني بالشأنني 
االقتصادي والسياسي، اضافة الى عدد من 

الوزراء والنواب السابقني.
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متوفر لباس مرشدات
زهرات - كشافة وأشبال

األنباء  االقتصادية

ال رقابـة أو تنـصت عـلـى المكـالمات 
إال بـأمـــر  مــن النـائـب الـعــام

تكمـن  االتصـاالت  شـركات  مشـاكل 
في خلـط القرار السياسـي باالقتصادي

خالد العمر: المحاسـبة بالثانية تتم وفق مقارنة 
غيـر مدروسـة بيـن الكويـت ودول الخليـج

براك الصبيـح: اإلبقاء علـى إدارة »زين« مرهون 
برغبة »اتصاالت« فـي حال إتمام صفقة الـ %46

فـؤاد العبالني: هل مـن المعقـول أن بناء برج 
اتصال يحتم الحصول علـى موافقة 18 جهة؟!
نجيب العوضي: قطـاع االتصـاالت إذا لم يتم 
تطويـره وتفعيله فسـوف يسـوء األمـر كثيرًا

ص42

براك الصبيح متوسطا جنيب العوضي وفؤاد العبالني وخالد العمر 
وماضي اخلميس خالل الصالون اإلعالمي

الديوان األميري ينعى الشيخ أحمد المالك
نعى الديوان األميري املغفور له الشيخ أحمد 
محمد فيصل املالـــك الصباح عن عمر يناهز )66 
عاما( وسيوارى جثمانه الثرى الساعة التاسعة من 
صباح اليوم )األربعاء(، وبهذه املناسبة احلزينة 

تتقدم »األنباء« من أســـرة الفقيد بأحر التعازي، 
داعني اهلل ان يتغمد روحه بواسع رحمته ويلهم 

ذويه الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

اليمن: 3 قتلى و14 جريحًا في انفجار 
ملعب الوحدة قبل انطالق »خليجي 20« 

عن مقتل ثالثة أشخاص وإصابة 
14 آخرين من مرتادي النادي من 

غير الرياضيني.
من جهته، قال مصدر رياضي 
مسؤول انه مت العثور على قنبلتني 
الوحدة،  نــــادي  فــــي  موقوتتني 
وكانت في أكياس بالســــتيكية، 

ومت تعطيلهما.
وبحسب شهود عيان، شكلت 
القوى األمنيــــة طوقا أمنيا حول 
منشآت »خليجي 20« وهي تقوم 

بتفتيش العمال الذين يدخلون الى 
مواقع هذه املنشآت إلنهاء أعمال 
البناء. وذكر الشــــهود ان القوى 
األمنية موجودة في كل تقاطع على 
الطرقــــات. وكان الرئيس اليمني 
علي عبداهلل صالح تفقد منشآت 
البطولــــة في أبني مطلع الشــــهر 
اجلاري، وحــــاول تبديد املخاوف 
بشــــأن الوضع األمني بتوفير 30 
ألف جندي حلماية الوفود إلجناح 

البطولة.

عــــدن ـ وكاالت: بعــــد اإلعالن 
عن توفيــــر 30 ألف جندي ميني 
حلماية بطولة »خليجي 20« التي 
تستضيفها عدن وأبني في الفترة 
من 22 نوفمبر حتى 5 ديســــمبر 
املقبلني، أعادت متفجرة أودت بحياة 
3 أشخاص وتسببت في جرح 14 
في ملعب الوحدة أحد املنشــــآت 
التي تستضيف املباريات، اخلطر 
اإلرهابي إلى الواجهة واخلشية من 
جناح التنظيم للبطولة اخلليجية 

األكثر شعبية.
وأعلن مصدر ميني رسمي في 
عدن )جنوب( أمس عن اعتقال 19 
شخصا معظمهم من تنظيم القاعدة 
فــــي االنفجارين  بتهمة الضلوع 

اللذين استهدفا نادي الوحدة.
وأعــــاد الهجوم الــــى الواجهة 
املخاوف بشأن بطولة كرة القدم 
لدول مجلــــس التعاون اخلليجي 
التي ستقام في  واليمن والعراق 
محافظتي عدن وأبني اجلنوبيتني 
حيــــث يتصاعد نشــــاط تنظيم 

القاعدة.
وأسفر التفجيران اللذان استهدفا 
نادي الوحدة بفارق عشر دقائق 

»األوقاف« المصريـة: القول بقتل المرتد 
عن اإلسـالم.. رأي ضـــعيف  ص55

إسـرائيليون يرشـقون صـور الرئيـس 
األميركـي بالبيـض واألحذيـة  ص55

صمت القياديين ملح في جروح المعلمين
»تضامنية االعتصام«: 1000 شاركوا و8000 وّقعوا على رفض  اإلطالة.. والسهلي: التعسف يعرض الحمود لالستجواب وتسييس حقوق التربويين مرفوض بالثالثة

الجسار: »الصحية« تناقش 
»التأمين الصحي«  وإنشاء 

الهيئة العامة للصحة اليوم

 224.5 يحقق  »الوطنـي« 
صافية  أرباحًا  دينار  مليون 
التسعة  لألشـهر  قياسية 
الفترة  عـن   %11.4 بنمو 
نفسها من 2009 وربحية 
السـهم إلـى 70 فلسـًا

ص39

حنان عبدالمعبود
قالــــت عضو جلنة الشــــؤون 
الصحية البرملانية النائبة د.سلوى 
اجلسار ان اللجنة ستناقش خالل 
اجتماعها اليــــوم قانون »التأمني 
الصحي«، مشيرة الى ان النقاش 
الســــابق أوجد حالة من التوافق 
وصلت الى 90% على مواد القانون. 
وقالت د.اجلســــار فــــي تصريح 
صحافي خالل مشاركتها في افتتاح 
مستشــــفى األمومة ان اخلدمات 
الدولة  الصحية تكلــــف ميزانية 
حوالي 900 مليــــون دينار، وإن 
املستفيد األكبر منها هم الوافدون، 
ونحن نريد ان نقدم قانونا يؤمن 
اخلدمات الصحية للوافدين على 
اعتبار ارتباطها بحقوق اإلنسان، 
موضحة ان القانون يشمل تقدمي 
خدمة صحية متميزة للكويتيني، 
مضيفة ان االجتماع سيناقش ايضا 

إنشاء الهيئة العامة للصحة.
وكانــــت »األنبــــاء« انفــــردت 
باإلشارة الى ان إقرار الهيئة سيكون 
في دور االنعقاد املقبل، وذلك في 
عددها الصادر بتاريخ 5 أغسطس 

املاضي.

الغانم: الهجمة على اللجنة الشعبية لجمع التبرعات 
منظمة لمسح تاريخ رجاالت الكويت األوائل

أكـــد النائب مرزوق الغامن ان 
الهجمة على اللجنة الشعبية جلمع 
التبرعات دليـــل واضح على أن 
هناك هجمة منظمة ملسح تاريخ 
رجاالت الكويت األوائل ودورهم في 
إقرار الدستور، داعيا من يتعرض 
لهذه اللجنة ان يعلم أن رئيسها 
الفخري هو صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد – حفظه اهلل -  ولوال 
ثقة ســـموه بالقائمني على هـــذه اللجنة ملا 
قبل ان يكون رئيســـا فخريـــا لها منذ عام 
1954 وان يطلع على ما قامت به من أعمال 
خيريـــة على مدى أكثر من نصف قرن، من 

أموال املتبرعني.
وتابع الغامن: »ان اللجنة هي أحد أجنحة 
العمل اخليري األهلي وهي ســـفينة اخلير 
ملســـاعدة الفقراء، مشـــيرا إلـــى ان اللجنة 
بـــدأت على أيدي مجموعة مـــن أهل اخلير 
منهم املرحـــوم عبدالعزيز الصقر، املرحوم 
يوسف الفليج، املرحوم محمد عبداحملسن 
اخلرافي، املرحوم محمد بن يوسف النصف، 

الشـــايع  العم عبدالعزيز محمد 
العم  اللجنـــة احلالي(،  )رئيس 
مرزوق عبدالوهاب املرزوق، العم 
جاسم القطامي والعم بدر السالم 
العبدالوهاب«. وتساءل الغامن: هل 
يوجد شخص في الكويت ال يعلم 
فضل هـــؤالء ودورهم التاريخي 
 ســـواء على الصعيد السياســـي 

أو االقتصادي أو االجتماعي أو اخليري؟
وبنينّ الغامن ان من يشكك في دور اللجنة 
اخليري إمـــا جاحد أو حاقد أو كالهما معا، 
الفتا إلى ان اللجنة أنشـــئت من أجل تقدمي 
املســـاعدات والغوث واملعونة للمحتاجني، 
وبنينّ ان كل ما يحدث هذه األيام من استهداف 
لتاريخ ورموز العمل الوطني في الكويت هو 
محاولة يائسة خللط األوراق على الساحة 
السياسية ودق إسفني الفتنة بني أبناء الشعب 
الواحـــد، مؤكدا اننا نعرف ونرصد كل هذه 
املخططات وأدواتها، مشيرا إلى ان من يقف 
وراء هذا املخطط فسيكون أول من يحترق 

بنار الفتنة التي يحاول إشعالها.

مريم بندق
على النقيض متاما من الشعارات املعلنة 
والقناعات املتوقعة لم تستقبل قيادات وزارة 
التربية املشاركني في اعتصام املعلمني السلمي 
الذي نظمته أمس جمعية املعلمني امام مبنى 
رقم )1( لوزارة التربية، بل التزم جميع قيادات 
»التربية«  الصمت واكتفت الوزيرة د.موضي 
احلمود بإصدار بيان بعـــد انتهاء االعتصام 
قالت فيه ان املعلمني واإلداريني التزموا بالدوام 
وأثبتوا انهم قـــدوة صاحلة ألبنائنا الطلبة، 
واضافت في بيانها انها ترحب بجميع وجهات 
النظـــر وإن كانت في الواقع لم تســـتمع إلى  

وجهات النظر هذه!
 رئيس اجلمعية عايض السهلي الذي أكد 
ان املعتصمني تراوح عددهم بني 1000 و1200 
معلم، كشف أن 8000 معلم وقعوا رسميا على 
كشـــوف رفض اإلطالة ملدة 25 دقيقة بسبب 
عدم جدواها فعليا للطلبة، الفتا إلى أن تعسف 
مديري املدارس وبعض القيادات في تطبيق 
لوائح اخلدمة املدنية يعرض وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي للمساءلة السياسية. 
الســـهلي محاوالت تسييس حقوق  ورفض 
التربويني، مؤكدا أن كل هذه احملاوالت مرفوضة 
بالثالثة، وجريدة »األنباء« أظهرت صك براءة 
املعلمني من هذه االتهامات غير احلقيقية. وذكر 
السهلي ايضا انه اكتشـــف بعد اجتماع ملدة 
ساعة ونصف الساعة مع وكيل قطاع األنشطة 
املدرسية ان النظرة في وزارة التربية تتم من 
خالل زاوية فردية، مستطردا: من اليوم ال ميكن 
ان نسمح بأن تخرج خطط كل قطاع على حدة. 
وبشر السهلي جموع املعلمني قائال: 3 قضايا 
ستنجز بالتعاون مع اللجنة التعليمية وهي 
كادر املعلمني وقانون حماية املعلم واعتبار 

التعليم مهنة شاقة.

النائب مرزوق الغامن

محمد الصقر

شبح »الحل«.. يعود إلى أجواء المجلس
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 

سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي
في ظل أجواء الشـــحن السياسي التي تسيطر على 
الشـــارع حاليا وإجراءات وزارة الداخلية في منع إقامة 
الندوات اجلماهيرية وحتـــدي بعض القوى والتيارات 
السياســـية للتوجهات احلكومية، عاد احلديث مجددا 
عن فرضيـــة حل مجلس األمـــة، إال ان نوعية احلل ان 
كان دســـتوريا أو غير دســـتوري ال ميكن التكهن بها. 
مصادر مطلعة أبلغت »األنباء« ان نوابا في مجلس األمة 
تناولوا أحاديث جانبية أمس تركزت على التخوف من 
حل املجلس في ظل األجواء احلالية وما ســـتحمله من 
قضايا الى الدور املقبل. وقالت املصادر ان إصرار بعض 
النواب على السير بالنهج احلالي رمبا ينتج عنه حل غير 
دستوري للمجلس قد يطول ملدة عامني. النائب علي الراشد 
توقع في تصريح صحافي ان يشهد دور االنعقاد املقبل 
أزمات سياسية كثيرة، مشيرا الى ان البعض يستخدم 
االســـتجوابات للدعاية االنتخابية »وعلى احلكومة أال 

جتزع منها«. وأضاف: أما بشأن الندوات، فقد استفسرت 
مـــن »الداخلية« وعرفت أنها لم متنع أي ندوة بل قامت 
بإجراءات تنظيمية، وكل ما أثير هو تضخيم لألمور وهذا 
يشوه سمعة الكويت. واستغرب الراشد ان يطالب أحد 
باستقالة احلكومة وهو باألساس لم يعطها الثقة، كاشفا 
عن أنه اجتمع مع العديد من اخلبراء الدستوريني حول 
تعديل الدســـتور وأنه سيعرض نتائج اجتماعاته على 
النواب، فإن حصل على 22 مؤيدا فسيعلن ذلك. كما أكد 
الراشد عدم وجود كتلة باسم العمل الوطني، داعيا الى 
 إعادة تشكيلها. في سياق األحداث، قال مصدر حكومي 
لـ »األنباء« ان رئيس احلكومة ال توجد لديه نية حتى اآلن 
إلجراء تعديل وزاري قبل بداية الدورة البرملانية. وشدد 
املصدر على ان احلكومة جاهزة لتفنيد أي استجواب قد 
يقدم مع بدايـــة دور االنعقاد مهما كان حجمه أو نوعه 
انطالقا من جاهزية الـــوزارة لذلك. وأوضح ان غالبية 
التهديـــدات كانت من نصيب وزيـــر الداخلية الذي قام 

بضبط األمن ونبذ النعرات.

الراشد يبحث عن 22 نائبًا يؤيدونه لتعديل الدستور
)محمد ماهر - كرم ذياب(

محمد عبدالرحمن البحر

إسعاف أحد اجلرحى اليمنيني اثر االنفجار في نادي الوحدة في عدن   )أ.ف.پ(

توقيع 7 اتفاقيات تعاون بين الكويت والجزائر  ص3

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه الرئيس اجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة لدى وصول 
سموه إلى مطار هواري بومدين الدولي

شركات االتصاالت الثالث 
في ندوة الصالون اإلعالمي:

لقاء تشاوري بديوان الصقر 
اليوم لدعم غرفة التجارة

االتفاصيل ص18

التفاصيل ص12 و13

جانب من اعتصام »املعلمني«.. ورفع »األنباء« التي أكدت بالدليل أحقية مطالباتهم 


