
فلس
100

صفحة
48

ــل األردني ــا بالعاه ــاح األحمد مرحب ــيخ صب ــر الش ــمو األمي ــب الس  صاح
  امللك عبداهللا الثاني  لدى وصوله إلى مطار الكويت أمس 

 األميـر والعاهل األردنـي بحثا القضايا المشـتركة 
  وآخر المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية   ص٤

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يلقي كلمته مبناسبة العشر األواخر من رمضان  
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 ولنا رأي

 جناة السويدي 

 الحكومة ال تحمل العصا السـحرية 
لتمحـو مـا ارُتكـب مـن أخطـاء 
  دخول إدارات الشركات والبنوك 
ص٣٦و٣٧ المخاطر  مرتفعة  بمضاربات 

 رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لالستثمار نجاة السويدي في حوار مع «األنباء»:

 منهج الحكيم
 من جديد جاء خطاب حكيم الكويت وأميرها 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد إلخوانه 
وأبنائه املواطنني في العشر األواخر من رمضان 
راســـما منهج عمل واضحا ومستقيما وكفيال 
باحلفاظ على «الكويـــت الكيان الذي يجمعنا، 
وهي الوجود الثابت واملالذ اآلمن لنا جميعا على 
مر الزمان» مستذكرا سموه «تضحيات الشهداء 

الذين روت دماؤهم الزكية أرضها الطاهرة».
  املنهج احلكيم الذي رسمه حكيم الكويت ذّكر 
باملسؤوليات امللقاة على عاتق كل مواطن والتي 
في طليعتها التزامه بدينه واعتزازه بوطنيته 
والتمســـك مبكارم األخالق والبعد عن الفتنة 
والفاحش من القول واحترام القوانني، معيدا سموه 
«التذكير مبا شـــهده العالم حولنا من تطورات 
متسارعة وتغيرات مســـتجدة وأحداث مؤملة، 

علينا أن نكون صفا واحدا في مواجهتها».
  وأول ركائـــز الوقوف في وجه هذه األحداث 
املؤملـــة هي «وحدتنا الوطنية التي جمعت أهل 
الكويت في أحلـــك الظروف واحملن» والتي عّد 
سموه «احلفاظ عليها وصونها من كيد العابثني 

واحلاقدين واجبا وطنيا مقدسا».
  هذه الركيزة ما فتئ سمو األمير يشدد عليها 
في خطاباته وكلماته ويؤكد سموه انه لن يسمح 
«ألي كائن من كان باملساس أو العبث بنسيجنا 

الوطني».
  وألن وســـائل اإلعالم تعد أحد أهم مرتكزات 
هـــذه الوحدة ومقومـــات احلفـــاظ عليها فإن 
صاحب السمو األمير كرر دعوته لها باحلفاظ 
على املساحة املقبولة من احلرية والتزام حدود 
املسؤولية، محذرا من أن تكون أدوات ووسائل 
لبث الفتنة والفوضى والشـــقاق والصراع بني 

فئات املجتمع.
  املنهـــج احلكيم الذي رســـمه حكيم الكويت 
وأميرها أبرز احلاجة «الى كل جهد مخلص يزيد 
من تالحم مجتمعنا ويقوي أواصر احملبة»، فهل 

نعمل على تطبيق هذا املنهج احلكيم؟ 
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 األمير: لن أسمح لكائن من كان بالمساس أو العبث بنسيجنا الوطني
  والحرية المكفولة للجميع مدعاة لتوحيد الصفوف في مواجهة األخطار

 لجنة السوق مطمئنة إلجراءات صفقة  «زين»  

 إغالق المنهول الرئيسي لمعالجة مضخات مشرف

 محمود فاروق
  أعلن وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون اطمئنان جلنة الســـوق 
إلجراءات إمتام صفقة «زين». وقال الهارون ان إدارة السوق قامت مبتابعة 
موضوع «الصفقة» منذ بداية اإلعالن عنها في الصحف احمللية إلى ان قدمت 
يوم االربعاء املاضي شركة االستثمارات الوطنية كتابا يفيد بتوقيع شركة 
اخلير الوطنية لألســـهم والعقارات على اتفاق كمتعاقد رئيسي مسؤول 
عن توفير األسهم محل االتفاق للمشترين وااللتزام ببيع ٤٦٪ من أسهم 
«زين» لتجمع تقوده شركة فيفاسي الهندية، وهو جتمع يضم مجموعة 

البخاري املاليزية وشركتي MTNL وBSNL الهنديتني. 

 فرج ناصر
  ساهمت السدادات احلديدية (االقراص) ـ بحسب تأكيد وزير 
األشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ـ في اغالق 
املنهول الرئيسي في محطة مشـــرف وعزلها عن مياه الصرف. 
وأكد د.صفر اهمية هذه العملية التي استمرت طوال ليل أول من 
أمـــس في معاجلة اخللل املوجود. وأشـــار صفر الى ان التقارير 
والقرارات األوليـــة الصادرة عن الهيئة العامـــة للبيئة أظهرت 

مؤشرات منخفضة للتلوث البحري.   الزلزلة لـ «األنباء»: جدولة القروض االستهالكية 
والعقارية بحد أقصى ٧٠ ألف دينار

 مريم بندق
  كشــــف النائب د.يوســــف الزلزلة ان مقترح 
احلكومة بإعادة جدولة القروض وإلغاء الفوائد 
املضافة يشمل كل قروض املواطنني االستهالكية 
والعقارية بحيث ال تتجاوز ٧٠ ألف دينار. وأعلن 
النائب د.الزلزلة ردا على اتصال هاتفي أجرته معه 
«األنباء» السبت املاضي حيث يتواجد في األراضي 
املقدسة لتأدية العمرة، ان املقترح احلكومي سينفذ 

اما باألمر املباشــــر من احلكومة الى البنوك على 
ان تتحمل احلكومة فيما بعد أي التزامات مالية 
مرتبطة بإعادة اجلدولة أو بشراء احلكومة القروض 
وإعادة جدولتها مبعرفتها. وكشف د.الزلزلة عن 
ان اعالن القرار ســــيكون قبــــل ٢٧ أكتوبر املقبل 
وهو موعد بدء دور االنعقاد اجلديد. وأكد النائب 
د.الزلزلة ان نسبة األقساط اجلديدة على املواطنني 

ستكون ٢٥٪ فقط من الراتب. 

 سامح عبدالحفيظ
  بينما اكدت السفيرة االميركية ديبورا جونز 
قوة العالقـــات االميركية ـ الكويتية وموقف 
بالدها الداعم لتطبيق القرارات الدولية ذات 
الصلة باحلالة بـــني الكويت والعراق، اعرب 
رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي عن اعتقاده 
بوجود سوء فهم أو خلل في نقل احلدث الذي 
نشر في احدى الصحف حول حديث السفيرة 
والذي مت خالله تشبيه اعضاء مجلس االمة 
بتشبيهات ال تليق بهم. وقال للصحافيني: من 
خالل معرفتي الشخصية بالسفيرة االميركية 
اعرف حرصها على توثيق العالقات الكويتية 

ـ االميركيـــة، مؤكدا انه «مـــن خالل قراءتي 
للمحاضرة ال يوجد أي اســـاءة أو مساس»، 
مضيفا: وال ميكن ان يكون هناك مجال شـــك 
في ذلك أو الشك في اساءتها عبر تعليقات غير 
مسؤولة، مشيرا الى ان هناك سوء فهم. وحول 
ما اذا كان هذا التقرير يتطلب اعتذارا رسميا 
من وزارة اخلارجية االميركية قال اخلرافي: 
«اعتقد ان االعتذار يطلب عندما يكون هناك 
اســـاءة او صدور أي أمر عن السفيرة يسيء 
ولكن لم يصدر منها ما يسيء وكل ما هنالك 
هو ســـوء فهم ليس من قبلها وامنا من قبل 

من نقل اخلبر». 

 الحكومة تعلن قرارها قبل ٢٧ أكتوبر المقبل والمواطن يتحمل ٢٥٪ فقط من راتبه أقساطًا

 الخرافي: حديث السفيرة األميركية
  لم يتضمن إساءة أو مساساً بالكويت 

 استبـدلوا  الجـدل بالعمـل 
والتفرقة بالتكاتف والخالف بالتسامح 
فالكويت لم تبخل على أبنائها بشيء 

 نحتاج إلى كل جهد مخلص يزيد 
من تالحم مجتمعنا ويقوي أواصر المحبة 
والترابط ويبرز القيم الفاضلة والنبيلة له

وتابعـت  قـرأت  مـا   آلمـنـي 
وسـمعت من تصنيفات وتقسـيمات 
ألبناء الوطن وإثارة للنعرات الطائفية

 العالم من حولنا في سباق محموم 
ألخذ زمام المبادرة في كل المجاالت والبد 
لنا مـن مواكبة هذا الركـب دون تقاعس

 وحدتنـا الوطنيـة جمعت أهل 
الكويت في أحلـك الظروف والمحن 
والمحافظة عليها واجب وطني مقدس

 وطننا بحاجة إلى كل عمل دؤوب 
وليكن رائدنـا العمل المخلص والقول
لوطننـا الواضـح  واإليثـار    الصـادق 

 أكرر دعوتي لوسـائل اإلعالم 
مسـاحتـها  للحـرية  تحفــظ  أن 
المقبـولـة وأن تلتــزم بحــدود 
المسـؤوليــة الملـقـاة عليهـا 

 األجهـزة المختصـة اتخذت 
اإلجراءات الكفيلة لمواجهة إنفلونزا 
الخنازير ونحمد اهللا أن انتشـارها
  اليــزال فــي أدنــى حـدوده 

 حّذر صاحب الســـمو األمير 
الشيخ صباح األحمد من املساس 
بالوحدة الوطنية وإثارة النعرات 
الطائفية والقبلية وقال سموه 
في كلمة وجهها البنائه واخوانه 
املواطنني مساء أمس مبناسبة 
العشر األواخر من شهر رمضان 
الوطنية  املبارك «ان وحدتنـــا 
هي التي جمعـــت أهل الكويت 
فـــي أحلك الظروف واحملن وان 
احلفاظ عليها وصونها من كيد 
العابثني واحلاقدين واجب وطني 

مقدس».
  وأضاف ســـموه «لن أسمح 
لكائن من كان باملساس أو العبث 
بنسيجنا الوطني»، مشيرا إلى 
أنه «إذا كانت حرية القول والعمل 
مكفولة للجميع فإن ذلك ال يعني 
سوء استخدامها واإلساءة للوطن 
وثوابته بـــل الواجب أن يكون 
ذلك مدعاة لتوحيد الصفوف في 
مواجهة كل من يريد بهذا الوطن 
سوءا أو تفرقة بني أبنائه وتعكيرا 

لصفو أمنه واستقراره».

  وقال ســـموه: آملني ما قرأت 
وتابعت وسمعت من تصنيفات 
وتقسيمات ألبناء الوطن وإثارة 

للنعرات الطائفية والقبلية.
  وجدد صاحب السمو األمير 
ـ في كلمته ـ الدعوة إلى وسائل 
اإلعالم املسموع واملقروء واملرئي 
أن حتفـــظ للحرية مســـاحتها 
املقبولة وأن تلتزم في ممارسة 
امللقاة  دورها حدود املسؤولية 
عليها وأال تكون أدوات ووسائل 
لبث الفتنة والفوضى والشقاق 

والصراع بني فئات املجتمع.
  وقال سموه «إن الواجب ميلي 
على وسائل إعالمنا املختلفة أن 
تكون منارات هدى ووعي متارس 
نقدها برزانة وتبرز ما تريد إبرازه 
مبصداقية دون تهويل وأن تنتقد 

ما تريده دون تضليل».
  وأكد صاحب الســـمو األمير 
أن «من أهم أسباب تخلف األمم 
كثرة اجلدل وقلة العمل، داعيا 
سموه إلى استبدال اجلدل بالعمل 
والتفرقـــة بالتكاتف واخلالف 

بالتسامح»، مشددا سموه على أن  
«العمل عبادة وأن الوطن بحاجة 
إلى كل عمل دؤوب، وليكن رائدنا 
العمل املخلص  الوطن  في حب 
والقول الصادق واإليثار الواضح 
الذي لم يبخل  الكويت  لوطننا 

على أبنائه بشيء».
  وأوضح سموه أن «العالم من 
حولنا في ســـباق محموم ألخذ 
زمام املبادرة في كل املجاالت والبد 
لنـــا من مواكبة هذا الركب دون 
تقاعس»، كما أكد سموه أن «من 
طليعة املسؤوليات امللقاة على 
عاتق كل مواطن اعتزازه بوطنيته 
والتزامه بدينه والتمسك مبا يدعو 
إليه من مكارم األخالق والبعد عن 
الفتنة والفاحش من القول والعمل 
واحترام القوانني التي ارتضيناها 
ألنفسنا وشرعناها حلفظ احلقوق 
وبيان الواجبات وتنظيم شؤون 
املواطنني والتي علينا االلتزام 
بها وتطبيقها على اجلميع ومنها 
أيضا احترام ما ورثناه من قيم 
وتقاليد داعية للفضائل والتراحم 

والتواصل ووحدة الصف ونبذ 
اخلالفات». 

  وشدد سموه على احلاجة «إلى 
كل جهد مخلص يزيد من تالحم 
مجتمعنا ويقوي أواصر احملبة 
والترابط ويبرز القيم الفاضلة 

والنبيلة له».
  وتطرق صاحب السمو األمير 
في كلمته إلى إنفلونزا اخلنازير، 
مؤكدا أن «الوطن يعاني كغيره 
من دول العالم أجمع من مخاطر 
انتشـــار املـــرض وأن األجهزة 
املختصـــة في الدولـــة اتخذت 
اإلجراءات الكفيلة ملواجهة املرض 
وعملت علـــى تكثيف احلمالت 
التوعوية واالرشـــادية لتجنب 
اإلصابة به»، مؤكدا أن «انتشارها 
أدنـــى حدودها وفقا  مازال في 
لإلحصاءات العاملية، سائال اهللا 
الغالي  تعالى أن يحفظ وطننا 
وشـــعبنا الكرمي واملقيمني على 
أرضه من هذا املرض وأن ينعم 

على املصابني بعاجل الشفاء». 
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