
 حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري
التنميـــة    أبـــدت كتلـــة 
واإلصالح استياءها الشديد 
من عدم إجابـــة الوزراء عن 
األسئلة البرملانية التي قدمت 
لهم من اعضاء الكتلة واصفة 
هذا النهج بأنه تقويض ملبدأ 
التعاون بني السلطتني ودعوة 

إلى التصعيد واستفزاز لتفعيل األدوات الدستورية.
  نائب من الكتلة ابلـــغ «األنباء» أن الكتلة عقدت اجتماعا 
خالل عطلة العيد حضره اعضاؤها الثالثة د.فيصل املسلم 
ود.وليد الطبطبائي ود.جمعان احلربش أقرت خالله مجموعة 

من األولويات التشريعية والرقابية (انظر اجلدول).
  وجرى االتفاق على عقد اجتماع آخر نهاية األسبوع الستكمال 

جدول األعمال.

  وأضاف ان الكتلة اتفقت 
على تشكيل جلنة حتقيق 
برملانيـــة فيمـــا يخص 
قضيـــة محطة مشـــرف 
كما انها بانتظار اإلجابة 
عـــن أســـئلتها اخلاصة 
بطوارئ كهربـــاء ٢٠٠٧ 
لتحدد موقفها السياسي 
سواء بتشـــكيل جلنة حتقيق من عدمه. وزاد النائب بقوله 
اما في شـــأن وزارتي الدفاع واخلارجية فإن الكتلة لم تبت 
في قضاياهما وانه سبق لها ان وجهت أسئلة وهي بانتظار 
اإلجابات لتحديد موقفها وما اخلطوة الالحقة ســـواء كانت 
تشـــكيل جلنة حتقيق برملانية أو تكليف ديوان احملاســـبة 
بالنظر في تلك القضايا أو اللجوء الى املدى األبعد واإلجراء 

األكبر بحسب األدوات الدستورية.
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 (هاني الشمري)  رئيس وزراء إثيوبيا في لقطة تذكارية مع نائب رئيس التحرير عدنان الراشد ومدير التحرير محمد احلسيني 

 الوزير أحمد الهارون

 د.جمعان احلربش  د.وليد الطبطبائي  د.فيصل املسلم 

 الهارون لـ «األنباء»: تسهيالت جديدة للمستثمرين وفرص عمل للكويتيين
 ١١٠ قسائم صناعية بأمغرة ومثلها في صبحان واالتصال على الفائزين بـ ٦٥ قسيمة أخرى قريبًا

 مريم بندق
  أعلن وزير التجارة والصناعة احمد الهارون في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» ان وزارة التجارة 
أجابت عن كل املالحظات الواردة من اللجنة املالية 
البرملانية بخصوص مشروع قانون هيئة سوق 
املال. وشدد الوزير الهارون على ضرورة إعطاء 
مشروع القانون األولوية امللحة، معربا عن األمل 
في أن تقوم اللجنة املالية باالنتهاء من التقرير 
املطلـــوب لرفعه إلى مجلس األمة مع بداية دور 

االنعقاد اجلديد. وكشـــف وزير التجارة عن أن 
عمال كبيرا تقوم به الوزارة اآلن لتبسيط إجراءات 
إصدار التراخيص التجارية لتتم خالل يوم واحد 
أو أقل، مشيرا الى أن تبسيط اإلجراءات يتطلب 
مراجعة اخلطوات واألوراق املطلوبة وارتباط هذه 
التراخيص بجهات أخرى مثل البلدية واملعلومات 
املدنية ووزارة العدل وغيرها. ولفت إلى أن قانون 
املستثمر األجنبي أخضع مجددا إلعادة املراجعة 
جلذب املستثمرين االستراتيجيني األجانب لفتح 

أســـواق جديدة ذات تكنولوجيا حديثة مطورة 
لتوفير فرص عمل جديدة للشـــباب، مشيرا الى 
ان الوزارة تعمل على توفير املزيد من التسهيالت 
في قانون املســـتثمر األجنبي. وقال: سيتم في 
القريـــب العاجل طرح قســـائم صناعية جديدة 
في أمغرة بواقع ١١٠ قسائم وعدد مقارب لها في 
صبحان، موضحا انه ســـيتم االتصال على من 
وقع عليهم االختيار لـ ٦٥ قســـيمة في صبحان 

أعلن عنها سابقا.  

 «التنمية واإلصالح» تهدد بالذهاب في المساءلة السياسية للمدى األبعد
 عقدت اجتماعًا خالل عطلة العيد وتنتظر ردود «الدفاع» و«الخارجية» إلقرار الخطوة الالحقة سواء بتشكيل لجان تحقيق أو تكليف ديوان المحاسبة

 أجبنا عن كل المالحظات الواردة من اللجنة المالية حول قانون سوق المال ونأمل أن تنتهي من رفعه للمجلس مع بدء دور االنعقاد .. وتبسيط إجراءات إصدار وتجديد التراخيص التجارية لتتم في يوم واحد

 ١٠٠ ألف طالب يبدأون الدراسة وسط ضبابية الرؤية
  حول مسؤولية توفير اإلجراءات االحترازية ضد إنفلونزا الخنازير

 «الدفاع»: جلب أطباء كوريين للحّد من العالج بالخارج
 

 طهران ستسمح لـ «الذرية» بتفتيش «منشأتها الجديدة»
  وأوباما «ال يستبعد» الخيار العسكري معها

 خطاب القذافي أصاب المترجم بـ «االنهيار» 

 مريم بندق
  فيما كررت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود في كلمتها 
املعممة مبناســـبة بدء العام الدراســـي اجلديـــد ٢٠١٠/٢٠٠٩ صباح اليوم لطلبة 
املرحلة الثانوية وجلميع املراحل في املدارس اخلاصة من انه مت جتهيز ١٢٠ عيادة 
مدرسية مبعدل ٢٠ عيادة لكل منطقة تعليمية وإعداد خطة لتعويض الطلبة عما 
يفوتهم من املناهج الدراســـية، يبدأ اليوم ١٠٠ الف طالب وطالبة الدراسة وسط 
رؤية ضبابية فيما يتعلق مبن تقع عليه مسؤولية توفير اإلجراءات االحترازية 
مـــن مواد معقمة ومطهرات وأجهزة قياس احلرارة في املدارس. ففي حني أعلنت 
الوزارة عن اتفاق مع أصحاب املدارس اخلاصة لتســـلم احتياجات املدارس من 
مخازن وزارة الصحة بصبحان أصدر أصحاب هذه املدارس نشـــرات الى أولياء 
األمور بإلزامهم بتوفير متطلبات حماية ابنائهم من اإلصابة بالوباء، معلنني عن 

عدم مسؤوليتهم إال عن حماية املرافق املدرسية.  

 عبدالهادي العجمي
  كشفت مصادر عسكرية في وزارة الدفاع لـ «األنباء» عن اجتاه الوزارة لتطوير 
اخلدمات الصحية في مستشـــفى جابر للقوات املســـلحة جلميع التخصصات، 
باإلضافة الى تطوير أجهزة املختبرات الطبية. وأشارت املصادر الى ان الوزارة 
وجهـــت الدعوة الى أطباء متخصصني من كوريـــا اجلنوبية لزيارة البالد خالل 
األيام القليلة املقبلة لعالج احلاالت احلرجة واملســـتعصية التي يصعب عالجها 
في الكويت. وأوضحت املصادر ان ذلك وفق السياسة اجلديدة للوزارة للحد من 
ارسال املرضى للعالج باخلارج وتوفير تلك املبالغ الطائلة من خالل مستشفى 

متخصص لعالج احلاالت التي حتتاج للعالج باخلارج. 

 عواصمـ  وكاالت: في الوقت الذي أعلنت فيه طهران عن قرب تشـــغيل املوقع 
اإليراني الثاني لتخصيب اليورانيوم، أكد الرئيس األميركي باراك أوباما أنه فيما 
يتعلق باخليار العســـكري لطاملا قلت اننا ال نستبعد أي خيارات عندما يتعلق 
األمر مبصالح األمن األميركي،  وقد أعلنت طهران أنها ستحدد مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية موعدا لزيارة مفتشي الوكالة ملوقعها اجلديد لتخصيب اليورانيوم 

ليقوموا بتفتيشه في الوقت املناسب. 

 نيويــــورك ـ أ.ف.پ: أصاب اخلطاب 
الذي جتاوز الوقت املمنوح للزعيم الليبي 
معمر القذافي أمام اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة املترجم املكلف بالترجمة الفورية 
باالنهيار من شدة التعب األربعاء املاضي. 
ومتكن املترجــــم الليبي من ترجمة ٧٥ 
دقيقة من خطاب القذافي الطويل املليء 

بالتكرار، لكنه في النهاية ألقى بالسماعتني 
قائال «لم اعد قادرا على االستمرار» كما 
ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» أمس 
االول. وعلى الفور، هبت املسؤولة عن 
قســــم املترجمني العرب في القاعة الى 
جندته وتولــــت الترجمة خالل الدقائق 

العشرين املتبقية من اخلطاب. 

 عدنان املسلم

 محمد العمر 

 إبراهيم دبدوب

 «األنباء» في أرض الحبشة بعد  ١٨ عامًا
  من حكم الجبهة الثورية الديموقراطية

 إثيوبيا تتطلع لمستقبل أفضل يعيد ولو جزءًا من وهج الماضي

 رئيـس وزراء إثيوبيا ملـس زيناوي لــ «األنباء»: 
مشـكلة الحكومة اإلريترية أنها تطلق النار  

ثم تفّكر وذلك ينفع في الغابات والجبال 
وليس فـي العالقات بين الدول!     

   ص٢٢ - ٢٥

 دار االسـتثمــار 
تعلن إبرام اتفاقيـة 
تجميـد األوضاع مع 
لجنة الدائنين    ص٣٠ 

 العمر: «بيتـك» يعيد 

هيكلـة مديونيـة 

«عارف» البالغة ١٣٢ 

مليـون دينار ص٣٤

يشارك   «الوطني» 
اجتمـاعـات  في 
الصنـدوق والبنك 
الدولييـن ويطلق 

صندوق اإلجارة الثالث بالدينار     ص٣١ 

 األولويات التشريعية التي أقرتها  
كتلة التنمية واإلصالح

 ـ قانون الذمة املالية.
  ـ تضارب املصالح.

  ـ شروط الوظائف القيادية.
  ـ هيئة سوق املال.

  ـ احلقوق االجتماعية واملدنية للمرأة.

  ـ جترمي الدعوة للحل غير الدستوري.
  ـ تعديل قانون ديوان احملاسـبة للسماح له باإلشراف 

على املصروفات اخلاصة للوزارات.
  ـ اإلفصاح من قبل احلكومة عن املشـاريع التي تتعدى 

قيمتها ٢٥ مليون دوالر.
  ـ مجموعة من القوانني التي تعنى بتحسني مستوى دخل 

األسرة الكويتية. 

 التفاصيل ص٣٣ 

 التفاصيل ص١٢ 

 التفاصيل ص٤٠ 

 الكويت تتسلم ١٤٥ ألف لقاح ضد إنفلونزا الخنازير الشهر المقبل   ص٤ 

 «الشؤون»: إدارات العمل  في «ربكة» 
  بشرى شعبان

  اليوم اول يوم عمل بعد انقضاء املدة التي حددها 
القرار الوزاري القاضي بتأجيل العمل بالنسب اجلديدة 
للعمالة الوطنية في القطاع االهلي ملدة اربعة اشهر 
انتهت في ١٩ اجلاري. مصدر مطلع في وزارة الشؤون 
كشـــف لـ «األنباء» عن غياب أي قرار بشأنها بل ان 
شهر رمضان شهد العديد من االجتماعات مع اجلهات 
املعنية بالقرار التخاذ االجراء الالزم بشـــأنها إال أن 
شيئا رســـميا لم يصدر ومازالت هناك توصيات او 
اقتراحات ما بني متديد العمل بقرار ايقاف التنفيذ الى 
٤ شهور اضافية او الغاء النسب واعادة النظر بها من 
جديد اال ان شيئا لم يحسم بشأنها، وبالتالي ادارات 
العمل في وزارة الشؤون ســـتواجه اليوم اشكالية 
العمل سواء لناحية االلتزام بالنسب او عدمه، األمر 
الذي سيؤدي دون شك وفق املصدر الى ارباك داخل 
االدارات مع تأكيد على االستمرار في تسلم معامالت 

الشركات واملؤسسات كما هو معمول به حاليا. 

 االشتباه بإصابة ٨ موقوفين بمخفر 
أبوحليفة بإنفلونزا الخنازير

  محمد الجالهمة
  نقل ٨ موقوفني من مخفر أبوحليفة الى مستشفى 
األمراض السارية مساء أمس بعد االشتباه بإصابتهم 
بإنفلونـــزا اخلنازير، فيما متت معاجلة وتطعيم ١٦ 

موقوفا آخرين في النظارة. 


