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العبدالهادي :األولوية للشركات اإلسكانية ..وليتصرف الفهد ويحدد وسيلة التمويل

نصف مليون وظيفة للكويتيني
«الشعبي» تلوح بمساءلة الشمالي« ..واإلصالح» تؤكد :استجواب الحمود نهائي الرجعة فيه والدور لـ«الوطني»

كتب الفي النبهان وعبداهلل المجادي

قال رئيس لجنة التحقيق في طوارئ الكهرباء
 2007ال�ن��ائ��ب ن��اج��ي ال�ع�ب��دال�ه��ادي ان م�س��ودة
التقرير ح��ول التحقيق في القضية باتت شبه
ج��اه��زة ول ��م ي�ت�ب��ق س ��وى ص�ي��اغ�ت�ه��ا بشكلها
ال�ن�ه��ائ��ي واع � ��داد ال�ت��وص�ي��ات ال��الزم��ة وم ��ن ثم
رفعها الى مجلس األمة.
وأوضح ان اللجنة ستعقد اجتماعات عدة بدءًا
م��ن االس�ب��وع املقبل الستكمال ان�ج��از التقرير،
مشيرا الى ان هذه القضية شغلت الناس وأدت
ال��ى توجيه ات�ه��ام��ات للعديد م��ن الشخصيات

وال�ج�ه��ات ول �ه��ذا ف��ان ح�س��م ال�ت�ق��ري��ر ف��ي اس��رع
وقت سينهي اللغط الدائر حاليا.
وج��اءت تصريحات العبدالهادي بعد مخاوف
أثارها البعض من معلومات لم تتأكد صحتها
ح��ول توجه وزارة الكهرباء وامل��اء لطرح خطة
للوقاية من االنقطاعات الكهربائية في الصيف
املقبل على ان تنفذها احدى الشركات االميركية
م��ن دون ط ��رح م�ن��اق�ص��ة وت�ب�ل��غ ق�ي�م��ة الصفقة
التي لم يعلن عنها  180مليون دينار.
وم� � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � ��رى وب� �ص� �ف� �ت ��ه م � �ق� ��رر ال �ل �ج �ن��ة
االس �ك ��ان �ي ��ة دع � ��ا ال� �ع� �ب ��دال� �ه ��ادي ال � ��ى ض � ��رورة
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«الكهرباء» للصرعاوي:
ال نية للتعاقد املباشر
مع أي شركة
كتبت شيماء حسن

ردًا ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ات ال �ت��ي ذك��ره��ا ال�ن��ائ��ب
د .ع ��ادل ال �ص��رع��اوي ح ��ول ت �ع��اون وزارة
ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � � � ��اء م� ��ع ش ��رك ��ة «ك ��وان� �ت ��ا»
األميركية والتعاقد املباشر معها بصفقة
ق��درت بنحو  180مليون دي�ن��ار ف��ي قطاع
ال �ش �ب �ك��ات ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ،وت� �س ��اؤالت ��ه ع��ن
ك��ل م��ا ي� ��دور ح ��ول ال �ص �ف �ق��ة ،أك ��د ال��وك�ي��ل
امل �س��اع��د ل �ش�ب�ك��ات ال�ت�خ�ط�ي��ط وال �ت��دري��ب
امل�ت�ح��دث ال��رس�م��ي ب��اس��م وزارة الكهرباء
وامل � ��اء م �ش �ع��ان ال�ع�ت�ي�ب��ي ان «ال ن �ي��ة ل��دى
ال � � � � ��وزارة ن� �ح ��و ال� �ت ��رس� �ي ��ة امل � �ب� ��اش� ��رة ألي
مشروع على هذه الشركة أو غيرها» ،الفتا
ال��ى ان «تنفيذ أي م�ش��روع ف��ي ال� ��وزارة ال
يتم إال بعد أخ��ذ موافقات جميع الجهات
اإلدارية».

ال بحيرة غاز ..وال مفاجآت غير سارة في األحمدي

{

ن�ف��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للبيئة ص�ح��ة م��ا ورد من
أنباء صحافية عن تقرير قدمته الهيئة بشأن
وجود بحيرة غاز تحت مدينة األحمدي.
وق ��ال ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام ال�ه�ي�ئ��ة ع�ل��ي ح�ي��در في
تصريح صحافي أم��س ان «تلك االن�ب��اء عارية
عن الصحة والهيئة لم تتقدم ب��أي تقرير بهذا
الصدد».
وأض ��اف ح�ي��در ان «ت�ق��اري��ر مرحلية ت�ق��دم بها

الفريق امل�ي��دان��ي القائم على م��وض��وع معالجة
وض� ��ع ت �س��رب ال � �غ� ��ازات ف ��ي م�ن�ط�ق��ة االح �م��دي
وات �ف �ق��ت ع �ل��ى أن ال �س �ب��ب ف ��ي ال �ت �س��رب ي��رج��ح
أن يكون ناتجا ع��ن شبكة ال�غ��از القديمة التي
كانت تغذي مدينة االح�م��دي والتابعة لشركة
نفط الكويت» .وفي السياق ذاته ،أكد مدير عام
االدارة العامة لالطفاء اللواء جاسم املنصوري
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جانب من اجتماع لجنة حماية األموال العامة (تصوير عالء البوريني)

ممن يحملون تأشيرات مرور ويريدون الحج

تنديد نيابي بسرعة تنفيذ حكم السجن ونسيان أحكام أخرى

عماد السيف للمتباكني على حرية الجاسم:
هناك فرق بني السب والقذف والرأي البناء
ت��وال��ت ردود االف �ع��ال النيابية ازاء تنفيذ ال�ح�ك��م القضائي
ال�ص��ادر بسجن الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم عاما مع
الشغل والنفاذ على خلفية القضية املرفوعة ضده من سمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر املحمد.
عدد من النواب زلفوا الى الحكم ليس من باب انتقاد االحكام
القضائية انما من ب��اب االس��راع في التنفيذ حيث استغرب
النائب محمد هايف ما اعتبره كيال من الحكومة بمكيالني

ازاء تنفيذ االحكام الصادرة عن القضاء ،واصفا اياها انها
ال تتوانى عن االسراع بتطبيقها في قضية رأي وفي املقابل
تغض الطرف عن تنفيذها على البعض رغم صدورها منذ
سنوات ،وق��ال هايف :ان املوقف الحكومي من تنفيذ الحكم
ق�ب��ل م ��رور  24س��اع��ة ع�ل��ى ص ��دوره ي�ض��ع ع��الم��ات استفهام
على نهج الحكومة ويضعها في موقف ال تحسد عليه امام
الشعب.
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البراك يطالب املحمد بالتنحي!
ب�ع��د س��اع��ات قليلة م��ن تنفيذ ح�ك��م امل�ح�ك�م��ة وال �ق��اء القبض
على الكاتب محمد عبد ال�ق��ادر الجاسم ال��ذي قضت املحكمة
بسجنه عاما ..صعدت كتلة العمل الشعبي من وتيرة انتقادها
للحكومة ،حيث كشفت تصريحات أعضاء اللجنة عن وجود

كتب عبدالرسول راضي

هزة بقوة  46.4نقطة
ضربت البورصة ..و«الدولي»
تصدر التداوالت
كتب عمرو األشموني

بعد تنفيذ حكم السجن ضد محمد عبدالقادر

كتب الفي النبهان

الفايز :توقيف الوافدين
على الحدود حق أصيل للمملكة

مخطط يستهدف زيادة حدة التوتر في العالقة بني السلطتني.
وب �ل �غ��ت ذروة ال�ت�ص�ع�ي��د أم ��س ح�ي�ن�م��ا ط��ال��ب ع �ض��و التكتل
النائب مسلم البراك سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر املحمد
بالتنحي إذا لم يكن ق��ادرًا على ادارة البلد على حد تعبيره.
وأشار البراك في تصريحات غاضبة الى ان هناك من يستطيع
ذلك ..دون ان يحدد أسماء.

س ��ار ال �س ��وق أم ��س ف ��ي ط��ري��ق م �ت �ع��رج ب��ات�ج��اه
ن� ��زول� ��ي ص� �ع ��ب ح� �ي ��ث ت �خ �ل��ت ال� �ق� �ط ��اع ��ات ع��ن
م�ك��اس�ب�ه��ا ف��ي ظ��ل خ �ل��و االج � ��واء م��ن امل �ح �ف��زات
الداخلية ،وتعرض السوق إلى هزة عنيفة افقدته
 46.4نقطة ليقف عند مستوى  6918نقطة مواكبًا
االتجاه العام في أسواق املنطقة ،وذلك بعد فترة
م��ن ال �ح ��راك امل �ض��ارب��ي ع�ل��ى االس �ه��م ال�ص�غ�ي��رة
وال �ت��اب �ع��ة مل �ج �م��وع��ات اس �ت �ث �م��اري��ة ك�م�ج�م��وع��ة
الخير وغيرها.
وع � ��اد امل ��ؤش ��ر ال �س �ع��ري ل �ل �س��وق ل�ي�ت�ك�ب��د اك �ب��ر
خسائره اليومية عقب انتهاء ف�ت��رة عطلة عيد
االضحى خاسرا ،في ظل افتقاد السوق املحفزات
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البلدية تضبط  40طنًا
من املواد الغذائية
منتهية الصالحية

تعادل البحرين وعمان في «خليجي »20
أسعار النهار

السعودية ( )2ريال

قطر ( )2ريال

االمارات ( )2درهم

إضافة إلى مدارس ومستشفيات

ً
الكويت تبني  50منزال للعراقيني
قبل صيانة العالمات الحدودية
كتب عبدالرسول راضي

أعلن مدير عام بلدية الكويت م .أحمد الصبيح
أم��س عن ضبط ف��رع بلدية العاصمة أكبر كمية
م � ��واد غ��ذائ �ي��ة م�ن�ت�ه�ي��ة ال �ص��الح �ي��ة ف ��ي ت��اري��خ
املحافظة تقدر ب�  40طنا.
وقال الصبيح ل�«كونا» إن فريق طوارئ العاصمة
ضبط هذه الكمية أثناء مداهمة عدة مخازن وتم
اح�ب��اط م�ح��اول��ة تصريفها ال��ى املستهلكني عن
ط��ري��ق األس ��واق الشعبية أو ال�ب�ق��االت املنتشرة
ب ��ني خ �ي��ام م ��رت ��ادي ال �ب��ر وق �ب��ل ت��وزي �ع �ه��ا على
امل�ط��اع��م وم �ح��ال ال�ح�ل��وي��ات علما ان امل�ت��ورط��ني
لجأوا الى تبديل تواريخ صالحيتها وعرضها
بأسعار زهيدة وخلطها بمواد صالحة.
وأكد الصبيح قيام البلدية بتفعيل أقصى أدوات

أعلن مدير ادارة ال��وط��ن العربي ف��ي وزارة الخارجية
السفير جاسم امل�ب��ارك��ي ات�ف��اق الكويت وال �ع��راق على
ت��رك م�س��اف��ة  500م�ت��ر ع�ل��ى ج��ان�ب��ي خ��ط ال �ح��دود بني
البلدين ،على أن تقوم الكويت ببناء  50منزال ملواطنني
عراقيني تقع منازلهم على خط الحدود.
وق��ال امل�ب��ارك��ي ف��ي تصريح للصحافيني م�س��اء أمس
على هامش مشاركته في حفل السفارة اللبنانية في
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ص  27

البحرين ( )150فلسًا

أكد السفير السعودي لدى الكويت د .عبدالعزيز الفايز ان توقيف الوافدين
على ال�ح��دود السعودية  -الكويتية أم��ر طبيعي وح��ق اصيل للمملكة ال
ينازعها فيه احد.
وق ��ال ال �ف��اي��ز ع�ل��ى ه��ام��ش ح �ض��وره اح �ت �ف��االت ال �س �ف��ارة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة بعيد
االس �ت �ق��الل :ان ال �ح �ج��اج ال��واف��دي��ن ال��ذي��ن ح�ص�ل��وا ع�ل��ى ت��أش �ي��رات م��رور
م��ن االراض ��ي السعودية ومختوم عليها انها غير صالحة ألداء فريضة
الحج اال انهم خالفوا التأشيرة املمنوحة لهم ،وهؤالء ال يسمح لهم بأداء
ال�ف��ري�ض��ة .وأوض ��ح ي�ج��ب اال ي�ت��وق��ع اح��د ان ي�ك��اف��أ ع�ل��ى ذل��ك واال يعامل
معاملة الحج النظامي ،الفتا الى ان املخالف للتأشيرات ال يسبب مشاكل
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لبنان ( )1000ليرة

سورية ( )20ليرة

الكويت بمناسبة عيدها الوطني ان مساكن العراقيني
ت�ح�ج��ب ال �ع��الم��ات ال �ح��دودي��ة وع�ل�ي��ه ط�ل�ب��ت ال�ك��وي��ت
ترحيل املساكن الى داخل العراق ،الفتا الى أن الكويت
تعهدت بان تعمر بيوتا للعراقيني الى جانب مدارس
ومستشفيات وبالتالي ت�ك��ون املنطقة خالية بحيث
يسهل مراقبة الحدود.
وع �م��ا اذا ك ��ان ت ��م ت �ح��دي��د م��وع��د ل �ت��رم �ي��م ال �ع��الم��ات
الحدودية ق��ال املباركي ان موعد الصيانة عند االمم
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ً
أعلنت وزارة الخارجية أم��س ان الكويت ستبني  50م�ن��زال ملواطنني عراقيني على
الحدود بني البلدين.
جماعتنا صايرين مثل عني عذاري ..ما تبنون بيوت حق أهل األحمدي اللي انخنقوا
من الغاز بدال محكرات الحمام اللي سكنتوهم فيها.

االردن ( )200فلس

مصر ( )3جنيهات

بريطانيا ( )1جنيه

