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صاحب السمو ترأس اجتماعًا استثنائيًا لمجلس الوزراء وعّبر عن عميق استيائه وأسفه إزاء ما شهدته الساحة من أحداث وممارسات عبثية يرفضها المجتمع

األنباء  االقتصادية

م. بدر اخلرافي

محمد عمران 

الرئيس جاسم اخلرافي ومحمد الصقر بعد خروجهما من االجتماع ويبدو فيصل الشايع 

األوراق«  »مجموعة  الخرافي:  بدر 
ولو  الصفق�ة  إلفش�ال  تس�عى 
كان لديهم عرض لش�راء حصة 
حمل�ة األس�هم ألفصح�وا عنه 

عم��ران: »اتص�االت« حصل�ت 
ع�لى ع�روض جذابة من بعض 
الصفقة  لتموي�ل  الم��ص�ارف 
وتنتظر نتائج الفح�ص والتدقيق

الموس��ى: »مجموع�ة األوراق« 
فلس��ًا  و650  دينارًا  س�تدفع 
أل��ف   50 يح���م�ل  لم�ن 
س�ه�م  ف�ي »زي��ن« أو أق�ل

التفاصيل ص34

صفر: المترو يغطي المناطق المرتفعة الكثافة
ويقلل االعتماد على السيارات الشخصية والحافالت

محمود فاروق
وقع اجلهاز الفني لدراسة املشروعات التنموية واملبادرات عقدا امس مع شركة 
ارنست اند يونغ لتقدمي خدمات استشارية ملشروع املترو بقيمة 2.280 مليون دينار، 
وحضر حفل توقيع العقد الذي مت في مقر وزارة املالية الوزير مصطفى الشمالي ووزير 
املواصالت ووزير الدولة لش���ؤون مجلس االمة د.محمد البصيري ووزير االشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر. وقال الوزير صفر ان مشروع 
املترو جاء بعد دراسات عاملية مستفيضة قدمتها العديد من الشركات العاملية، وقد قام 
احتاد النقل البري في الكويت بتقدمي مقترح دراسة عن مشروع املترو بالتعاون مع 
شركة اسبانية عاملية. واضاف الوزير صفر ان خط املترو سيكون متكامال ومترابطا 
مع خط احلافالت والناقالت املعنية بالنقل البري داخل البالد اضافة الى استخدام 
نظام التذكرة املوحدة. مش���يرا الى ان خط املترو س���يغطي املناطق السكنية ذات 
الكثافة السكانية املرتفعة فضال عن انه سيقلل االعتماد على السيارات الشخصية 

في التنقل كون نظام احلافالت واملترو سيعمل كوحدات متكاملة.

توقيع العقد االستشاري للمشروع بقيمة 2.28 مليون دينار

اإلمارات تدشن قاعدة بحرية 
»تخفف االعتماد على مضيق هرمز«

6 كويتيين ضمن قافلة 
»شريان الحياة 5« الواصلة إلى غزة

تل أبيب تضاعف االستيطان أربع مرات
وتبني 600 وحدة جديدة في الضفة

وصلت قافلة »شريان احلياة 5« إلى قطاع غزة أمس عبر معبر رفح 
البري وعلى متنها 6 كويتيني ضمن املتضامنني. وقال املتضامن علي 
الكندري لدى وصوله الى القطاع إن شعوره ال يوصف، مشيرا إلى أن 
هذه هي أول زيارة له لألراضي احملتلة. وأوضح املتضامن عبدالرحمن 
الفيلكاوي أنه أصر على الوصول الى القطاع حيث شارك في أسطول 

احلرية الذي تعرض لهجوم إسرائيلي أواخر مايو املاضي.

القدس � أ.ف.پ: كشفت منظمة »السالم اآلن« اإلسرائيلية أمس 
ان املستوطنني اليهود بدأوا في بناء 600 منزل على األقل في الضفة 
الغربية احملتلة منذ انتهاء جتميد االستيطان في 26 سبتمبر املاضي 
ما يعني ارتفاع وتيرة االس���تيطان بأربعة أضعاف ما كانت عليه 
قبل التجميد. وقد سارعت السلطة الفلسطينية إلى إدانة استمرار 
االستيطان في الضفة الغربية، معتبرة انه »حتد سافر« للفلسطينيني 
والعرب واإلدارة األميركية. وكانت »السالم اآلن« ذكرت في أغسطس 
ان وتيرة البناء في »األوقات العادية« تبلغ 1130 مسكنا كل ثمانية 

أشهر في مستوطنات الضفة الغربية احملتلة.

دبي � أ.ف.پ: ضمن مس���اعيها لتجاوز االعتم���اد على مضيق هرمز 
االس���تراتيجي الذي تسيطر إيران على ضفته الش���مالية وهددت مرارا 
بإغالقه، دش���نت اإلمارات العربية املتح���دة امس األول قاعدة بحرية في 

إمارة الفجيرة على شواطئ خليج عمان.
 وقالت وكالة االنباء اإلماراتية ان القاعدة تتمتع مبوقع استراتيجي 
»بالقرب من مضيق هرمز« و»مبوقع مطل على بحر عمان اذ ميّكنها هذا 
املوقع من لعب الدور املخطط لها ضمن خطط الدفاع االس���تراتيجي عن 

اراضي ومياه الدولة«.

إسرائيل تفشل في منع أكبر 
صفقة أسلحة بين أميركا 

والسعودية وواشنطن تسترضيها

عواصم � وكاالت: اعترفت 
إس����رائيل بعجزها عن منع 
الوالي����ات املتحدة  توص����ل 
األميركي����ة واململكة العربية 
الس����عودية ال����ى عق����د أكبر 
صفق����ة س����الح ف����ي تاريخ 
أميركا وتتج����اوز قيمتها 60 
ملي����ار دوالر. وقالت مصادر 
سياسية إسرائيلية ان إسرائيل 
ال ميكنها منع صفقة األسلحة 
الضخمة التي تشمل طائرات 
اف 15 واباتشي وبالك هوك، 
لكن تقارير أميركية أكدت ان 
واشنطن استرضت إسرائيل 
ببعض الضمانات منها التعهد 
إلسرائيل باحلفاظ على تفوقها 
العسكري واالستراتيجي في 
املنطقة الى جانب التأكيد أن 
هذه الصفقة متنح السعودية 
تقدما حاس����ما جت����اه إيران 
وبقية دول املنطقة باستثناء 

إسرائيل.

ديوان الخدمة يرشح 2954 مواطنًا ومواطنة 
للعمل في الوزارات والجهات الحكومية  ص15 - 19
س�كان الكويت 3.1 ماليين  في 2010  
وس�يبلغون 5.2 ماليي�ن ف�ي 2050   ص7

»األنباء« تنفرد بنش�ر أس�ماء المشمولين 
بمكافآت رعاي�ة المتعلمين في »التربية«  ص6

»ڤيڤا« تقيم أكثر من مزاد على خطوطها الماسية والذهبية ديسمبر المقبل
و302 ألف دينار حصيلة بيع 20 خطاً ماس�ياً ف�ي مزادها األخير ص35

آخر تطورات صفقة »زين - اتصاالت« 

الخرافي: قرار »الغرفة« بيد المجلس
ضرار الغانم: المطالبون بتعدي�ل قانون غرفة التجارة لديهم أهداف أبعد من القانون

حسين الرمضان � موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ � عمر راشد � فليح العازمي

أكد رئي����س مجلس األمة جاس����م 
اخلراف����ي اتفاق اجلمي����ع على حاجة 
غرفة التج����ارة والصناعة الى قانون 
خاص به����ا، مدلال بذل����ك على تقدمي 
احلكومة مشروعا بقانون بهذا الشأن. 
وقال اخلراف����ي للصحافيني بعد لقائه 
أعضاء اللجنة التنسيقية املنبثقة عن 
االجتماع التشاوري الذي عقد بديوان 
النائب السابق محمد الصقر قبل فترة 
والذي خصص لدعم قانون احلكومة 
»ان قرار املوافق����ة على قانون الغرفة 
من عدمه اآلن بيد مجلس األمة فإما ان 
يوافق على التقرير أو ان يعدل فيه أو 
ان يصوت على مشروع احلكومة أو ان 

يعيده الى اللجنة املالية«.
وعن إحال����ة املوضوع الى احملكمة 
الدستورية قال اخلرافي »ال أعتقد اننا 
وصلن����ا ملرحلة اإلحال����ة الى احملكمة 
الدس����تورية«، مبينا ان احلديث عمن 
يشكك بالدستورية »في كون اإلجراءات 
السابقة غير دستورية وليس اخلالف 
على كون الغرفة بحاج����ة الى قانون 

من عدمه«.
النائب الس����ابق محمد الصقر قال 
للصحافيني بعد فض اللقاء ان اجتماعهم 
بالرئي����س اخلراف����ي كان لدعم قانون 

احلكومة بشأن الغرفة، وان الهدف من 
االجتماع هو ش����رح األهداف واملطالب 
ولم يكن موجها ضد أي نائب س����واء 

كان مؤيدا أو معارضا.
وأضاف: ان قانون الغرفة وفقا لرأي 
اخلبراء الدس����توريني والقانونيني هو 
دس����توري، حي����ث ان أي قانون صدر 
قبل الدستور يعتبر دستوريا مادام ال 
يتعارض مع الدستور، مشيرا الى ان 
الذي يرى ان قانون الغرفة غير دستوري 

فليذهب للمحكمة الدستورية.
من جهته، قال النائب د.حسن جوهر 
ان بعض وسائل اإلعالم حّرفت كالمه 
الذي قاله في ندوة جمعية احملاسبني، 
مشيرا الى انه يعتز بتجار الكويت ولم 

يكن في كالمه إساءة لهم.
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس 
إدارة غرفة جت����ارة وصناعة الكويت 
ض����رار الغامن ان لق����اء رئيس مجلس 
الوزراء برئي����س مجلس إدارة الغرفة 
وأعضائها جاء ليؤكد أهمية دور الغرفة 
وتاريخها، مضيفا أن اللقاء جاء داعما 
لهذا ال����دور خالل املرحلة املقبلة. وفي 
تعليقه على تعديل قانون الغرفة، أبدى 
الغامن اعتقاده بأن األمر يتعلق بأهداف 
لدى من يدافعون عن التعديل أبعد من 
القانون ذات����ه دون أن يوضح طبيعة 

تلك األهداف وماهيتها.

إما الموافقة على تقرير »المالية« أو إجراء تعديل عليه أو التصويت على مشروع الحكومة أو إعادته للجنة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مترئسا اجللسة االستثنائية ملجلس الوزراء بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ونائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح

مليون   41.5 يرب�ح  »األهل�ي« 
دين��ار ف�ي ال� 9 أش�ه��ر 
للس�هم  فلس�ًا   30 بواق��ع 
المس�اهمين  حقوق  وإجمالي 
إلى  458.8 مليون دينار ص35

 البحرينيون ينتخبون برلمانهم غدًا 
والمستقلون والنساء آمالهم على »المختلطة«

املنامة � أ.ف.پ: يتجه الناخبون البحرينيون غدا الى صناديق االقتراع 
لتجديد مجلس���هم النيابي وخمسة مجالس بلدية. وسط آمال بأن يحقق 
عدد من املستقلني والنساء نتائج جيدة في املناطق املختلطة اخلارجة عن 
سيطرة اجلمعيات السياسية.  ويتنافس 127 مرشحا بينهم ثماني نساء 
عل���ى اصوات حوالي 318 الف ناخب الختيار 35 نائبا من أصل 40 مقعدا 
في مجلس النواب، بعد فوز 5 مرش���حني بالتزكية. ووصل الى البحرين 
أكث���ر من 100 إعالمي عرب���ي وأجنبي من مختل���ف الصحف والوكاالت 

التفاصيل ص40لتغطية االنتخابات.

التفاصيل ص 30

التفاصيل ص 9

التفاصيل ص40

عّبر صاحب الس���مو االمير الش���يخ 
صباح االحمد عن عميق االسف واالستياء 
ازاء ما شهدته الس���احة احمللية مؤخرا 
من احداث وممارس���ات عبثية يرفضها 
القانون. واكد سموه  املجتمع ويجرمها 
خالل االجتماع االستثنائي ملجلس الوزراء 
برئاسة سموه وحضور سمو ولي العهد 

الشيخ نواف االحمد ورئيس مجلس االمة 
االلتزام بتطبيق  جاس���م اخلرافي على 
القانون على اجلميع مبا يكفل احترامه 
ويحفظ األمن واالستقرار في البالد، كما 
حث مجلس الوزراء ومجلس االمة على 
االسراع باجناز القوانني التي تضمن صيانة 
كرامة االش���خاص وس���معتهم واحترام 

حدود احلرية وجتس���د روح املسؤولية 
في التعامل االعالمي مع مختلف القضايا 
والتي حتقق املصلحة للوطن واملواطنني 
وحتترم الثوابت والوحدة الوطنية وتعزز 
مقوماتها. وشرح صاحب السمو األمير 
للمجلس نتائج القمة العربية االستثنائية 
التي عقدت في مدينة سرت الليبية والتي 

اكد فيها سموه على ضرورة تفعيل اآلليات 
العربي املشترك  العمل  القائمة لتطوير 
ودعوة االط���راف الدولية للضغط على 
اسرائيل لوقف االستيطان وقبولها قرارات 
الشرعية الدولية مبا يكفل حتقيق السالم 
العادل والشامل والدائم في املنطقة وفق 

التفاصيل ص 3مبادرة السالم العربية.

علي املوسى

نقل الحمود 
إلى ديوان الخارجية 

ووكيل اإلعالم
 ينفي استقالته

أعلن وكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل ان مرس���وما 
سيصدر بإعفاء السفير الشيخ 
فيص���ل احلمود م���ن مهامه 
س���فيرا للكويت في اململكة 
األردني���ة على ان ينتقل الى 

الديوان العام للوزارة. 
وقال اجلاراهلل ان الوزارة 
اس���تدعت احلمود وأبلغته 

بالقرار. 
من جهة ثانية، نفى وكيل 
وزارة اإلعالم الشيخ فيصل 
املالك شائعات تقدمي استقالته، 
مؤكدا أنه ب���اق في منصبه 
ومحذرا من هذه الش���ائعات 
التي ال تص���ب في مصلحة 

الوطن. 
هذا ودع���ا النائب مبارك 
اخلرينج اجلميع إلى االلتزام 
باألخالق العامة في القضية 
املثارة ضد »س���كوب« بعد 
أن أصبح���ت في أي���د أمينة 
النيابة، مش���ددا على  وهي 
ضرورة انتظار كلمة قضائنا 

النزيه.
 ومن جانبه، أشاد ال���نائب 
محمد املطير بأس���رة املالك 
رافضا إقحام األسرة في قضايا 

التفاصيل ص 8الشأن العام.

األمير يؤكد االلتزام بتطبيق القانون على الجميع
ويحث السلطتين على إنجاز تشريعات تحفظ كرامة األشخاص


