
Tel: 24816500 - 24817778 - 24837772

فلس
100

صفحة
48

Al-Anbaa Tuesday 6th October 2009 - No 12046 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 17 من شوال 1430 ـ 6 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

تمديد عمل لجنة «مشرف» إلى ١٩ الجاري .. و«الظواهر السلبية» تعتمد ضوابط جديدة على بعض المطاعم والمقاهي وتحدد أوقاتًا لتواجد النساء في حمامات السباحة

عودة «القروض» لجدول أولويات السلطتين
المحمد طلب من الوزراء اإلجابة عن األسـئلة البرلمانيـة  ومجلس الوزراء ناقش معالجة قضية البدون

ولنا رأي

«لو أنني ُخيرت بني أن تكون لدينا حكومة من دون 
صحافة أو صحافة من دون حكومة، ملا ترددت حلظة في 
تفضيل اخليار الثاني»، بهذه العبارة التاريخية للرئيس 
توماس جيفرسون ثالث رؤساء الواليات املتحدة وأحد 
اآلباء املؤسسني ألقوى دولة في العالم الدميوقراطي اليوم، 
نســــتهل كالمنا للتأكيد على متسك الصحافة الكويتية 
بكامل حقوقها، وأهمها حرية التعبير ورفض أي تهديد 

جسدي أو معنوي لهذه احلرية.
إن ما تعرض له اإلعالمي الزميل زايد الزيد أمس األول 
من اعتداء ســــافر وآثم هو حادث يستحق أشد عبارات 
التنديد واالستنكار، ألنه حادث غريب وال ينسجم إطالقا 
مع أجواء احلرية والدميوقراطية في البالد والتي تتبوأ 
مبوجبها البالد املرتبة األولى عربيا على مستوى حرية 
الصحافة. إن أخشــــى ما نخشــــاه أن يكون هذا احلادث 
بداية لسلســــلة اعتداءات أخرى على األصوات واألقالم 
التيـ  بغض النظر عما إذا كنا نشاركها الرأي أو نختلف 
معها - متارس حقها فــــي التعبير وتؤدي دورها على 

الساحة اإلعالمية.
إن تأكيد ســــمو رئيس الوزراء على أن االعتداء على 
الزميل الزيد «لن مير مرور الكرام وسيتم ضبط اجلناة» 
هو مؤشر يبعث على االطمئنان بشأن مساندة احلكومة 
لإلعالم وسعة صدرها وإميانها بحرية التعبير والتزامها 
بدورها في حماية كل أركان املجتمع وتوفير األمن ووضع 

حد لكل من تسول له نفسه العبث به.
ونحن في «األنباء» إذ نعبر عن اســــتنكارنا الشديد 
حلادثة االعتداء وتضامننا مع الزميل الزيد وأمنياتنا له 
بالشفاء العاجل والعودة إلى الكتابة بأسرع وقت، جندد 
الدعوة إلى ضرورة إعادة النظر في التشريعات اإلعالمية 
مبا يعزز النصوص اخلاصة بحماية الصحافيني، خاصة 

خالل فترة أدائهم لعملهم.
فــــي اخلتام، لعله من املفيــــد أن نذّكر بأنه في وقت 
استطاعت فيه كل دول املنطقة أن تلحق بركب الكويت في 
التقدم العمراني والتجاري وبعضها سبقنا بأشواط، لم 
يستطع أي من جيراننا أن ينافس دميوقراطيتنا أو يجاري 

صحافتنا.. فهل يجوز أن نفرط في نعمة كهذه؟!

اعتداء آثم

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يطمئن على صحة الزميل زايد الزيد (التفاصيل ص١٠)

اللواء انور الياسنياللواء د.مصطفى الزعابي اللواء عبداحلميد العوضياللواء عيد أبو صليب

توفيق الزايد

د.محمد سيد طنطاويشيخ األزهر يعتبر النقاب مجرد عادة ال عبادة

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
أسفرت التحركات التي قامت بها أطراف 
نيابية عن عودة قضية معاجلة القروض 
إلى جدول أولويات السلطتني. مصدر نيابي 
مطلـــع أبلغ «األنباء» بأن املســـاعي التي 
قام بها بعـــض النواب بعد اجتماع جلنة 
األولويات باجلانب احلكومي األســـبوع 
املاضي أوجدت توافقا على ضرورة إدراج 
قضية القروض واملديونيات ضمن جدول  
األولويـــات خصوصا  مع وجود أكثر من 
٣٠ نائبـــا يؤيدونها. وأشـــار املصدر إلى 
أن قضيتي القـــروض والبدون كانتا من 
ضمن األمور التـــي بحثت خالل اجتماع 
جلنة األولويات وكان التوجه إلدراجهما في 
اجلدول إال أن بعض النواب فضل تقدمي طلب 
عقد جلسة خاصة ملناقشة قضية البدون. 
من جانب آخر أقرت جلنة الظواهر السلبية 
أمس اقتراحا بوضع ضوابط جديدة على 
بعض املطاعم واملقاهي كما عدلت اقتراح 
النائب محمـــد هايف الذي كان يدعو إلى 
ارتداء النساء زيا محتشما أثناء ممارسة 
رياضة السباحة بأن حددت أوقاتا معينة 
للنساء في حمامات السباحة فقط. من جهة 
ثانية اعتمد مجلس الوزراء في جلسة أمس 

للدولة إلى اللجنة املالية البرملانية كما سبق 
ان وعدت بذلك. وطلب سمو رئيس الوزراء 
الشـــيخ ناصر احملمد من الوزراء سرعة 
االنتهاء من اإلجابة عن األسئلة البرملانية 
التي حتتم اللوائح الدســـتورية املنظمة 
اإلجابـــة عنها مع احلـــرص على حضور 
اللجان. البرملانية واجتماعات  اجللسات 

مسودة برنامج عمل احلكومة والتعديالت 
التي مت إدخالها مؤخرا وستتم املصادقة على 
البرنامج بشكل نهائي خالل جلسة خاصة 
يعقدها املجلس خالل هذا األسبوع ليتم 
رفعه إلى مجلس األمة في املوعد الذي حددته 
احلكومة. وقالـــت مصادر لـ «األنباء» إن 
احلكومة سترفع اخلطة اخلمسية التنموية 

وكشفت املصادر عن أن املجلس ناقش خطة 
التصور التي قدمها وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد املتعلقة مبعاجلة قضية غير 
محددي اجلنسية، مشيرة الى ان التصور 
يتضمن أن تكون هناك أولوية في التجنيس 
ملن يحمل إحصاء ٦٥ وألصحاب اخلدمات 
اجلليلة والعسكريني املشاركني في احلروب 
العربية وحرب حترير الكويت. واستطردت 
املصادر: ان الضوابط التي ســـتراعى في 
هذه النقطة ان لم تشمل البعض، فسيتم 
منحهم اإلقامة الدائمة وكفالة حقوق التعليم 
والطبابة والتوظيف واستخراج األوراق 
الرسمية مثل شهادات امليالد وعقود الزواج 
على أن ينظر في أي تعديالت لهم مستقبال. 
وتطرقت املصادر إلى ان التصور يتضمن 
من ال يحملون إحصاء ٦٥ ولديهم أقرباء 
كويتيون من الدرجة األولى موضحة أنه سيتم 
تعديل أوضاعهـــم ومنحهم اإلقامة الدائمة.  
هذا ومدد املجلس عمل جلنة محطة مشرف 
اســـبوعني على ان تقدم تقريرها في موعد 
اقصاه ١٩ اجلاري، كما اعتمد قرارا بإنشاء 
جلنه لتفعيل املضامني التي اشـــتمل عليها 
النطق السامي في افتتاح دور االنعقاد السابق 

ملجلس االمة.

الزعابي والعوضي والياسين وأبو صليب وكالء مساعدون في «الداخلية»

 أمير زكي
اعتمد مجلس الوزراء يوم امس تعيني كل من 
اللواءات: د.مصطفى الزعابي وعبداحلميد العوضي 
وانور الياسني وعيد أبو صليب كوكالء مساعدين 
في الداخلية على ان يقوم وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد تســـكني الوكالء اجلدد في مناصب 

يراها مناسبة وطبيعة عملهم وخبراتهم.
ورجـــح مصدر لـ «األنبـــاء» ان تقوم وزارة 
الداخلية برفع اســـماء بعض العمـــداء متهيدا 
لترقيتهم الى رتبة لواء ومن ثم تعيينهم كوكالء 
مساعدين خصوصا في ظل وجود شواغر تزيد عن 

الوكالء الذين اعتمدهم مجلس الوزراء امس.

.. والزايد وكيًال مساعدًا في «التجارة»
أعلن وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان مجلس الوزراء 
وافق على مشروع مرسوم بتعيني توفيق الزايد وكيال مساعدا في 
وزارة التجارة والصناعة. ويشغل الزايد حاليا منصب مدير مركز 

نظم املعلومات بوزارة التجارة والصناعة.

المسجلون في «المدنية» حتى ٤ أكتوبر 
يستفيدون من أسهم «وربة»

إصابة ٦ طالب وطالبات من المدارس 
الحكومية بإنفلونزا الخنازير

الحكيم يدعو لمسامحة البعثيين 
«المكرهين» ومحاسبة «بعثيي صّدام»

عمر راشد وكونا
أكد رئيس اللجنة التأسيسية لبنك وربة مطلق الصانع ان الدولة 
ستتحمل قيمة االكتتاب في اسهم البنك نيابة عن املواطنني االحياء 
املقيدين في ســـجل هيئة املعلومات املدنية حتى ٤ اكتوبر اجلاري. 
وافادت مصادر مطلعة لـ «األنباء» ان اللجنة التأسيســـية ستنعقد 
اخلميس املقبل ملناقشـــة تطورات تزويد الهيئة لشركة اخلليجية 
حلفظ االوراق بالبيانات املطلوبة متوقعة حتديد موعد يتراوح بني 

اسبوعني وشهر لتسجيل املواليد باخلارج.

مريم بندق
فيما تعد املرة االولى لتســــجيل اصابــــات بني الطلبة 
بانفلونزا اخلنازير في املدارس احلكومية وتتكتم وزارة 
التربية عن اعالنه بالرغم من ان بعض االصابات حدثت في 
االسبوع املاضي. علمت «األنباء» اكتشاف ٦ حاالت اصابة 
بانفلونزا اخلنازير بني طالب وطالبات املدارس احلكومية 
منهم ٣ من املرحلتني املتوسطة والثانوية مبنطقة القيروان 
التابعة ملنطقة العاصمة التعليمية، و٣ من املرحلة املتوسطة 

مبنطقة اجلهراء التعليمية.

بغدادـ  وكاالت: نفى مكتب رئيس املجلس االعلى االسالمي 
العراقي عمار احلكيم ما نسب اليه من دعوته لعودة الصداميني 
الى الساحة العراقية قائال: ان احلكيم امنا دعا لعودة البعثيني 
ممـــن لم يرتكبوا جرائم بحق العراقيني ومن اضطر لالنتماء 

الى هذا احلزب.
غير ان احلكيم شدد على استثناء من وصفهم بالصداميني 
والوالغني بالدم العراقي ودعا الى تقدميهم الى احملاكم لينالوا 

جزاءهم العادل.

شيخ األزهر يجبر طالبة على خلع نقابها:
 «أنا أفهم الدين أكتر منك ومن اللي خلفوكي!»

دبي ـ العربية: أجبر شيخ األزهر د.محمد سيد طنطاوي إحدى الطالبات املنتقبات 
فـــي الصف الثاني اإلعدادي، على خلع نقابها، العتباره «مجرد عادة ال عبادة»، مؤكدا 
نيته إصدار قرار رســـمي مبنع دخول املنتقبات إلى املعاهد األزهرية. وقعت احلادثة 
خالل جولة تفقدية لطنطاوي لالطالع على استعدادات املعاهد األزهرية ملواجهة انتشار 
ڤيروس إنفلونزا اخلنازير. ولم جتد الطالبة أمامها وسيلة أخرى في مواجهة إصرار 
شـــيخ األزهر على خلع النقاب سوى تنفيذ األمر بخلعه وكشف وجهها. وطلب شيخ 
األزهر من الفتاة عدم ارتداء النقاب مرة أخرى طوال حياتها، فقالت إنها تقوم بارتدائه 
حتى ال يراها أحد، فرد طنطاوي منفعال: «قلت لك إن النقاب ال عالقة له باإلسالم وهو 

مجرد عادة، وأنا أفهم الدين أكتر منك ومن اللي خلفوكي».

في الماضي
كان العالج األول والوحيد ملرض السرطان 

هو االستئصال والتشبث باألمل وانتظار النتائج
العالج باإلشعاع والعالج الكيميائي هو السائد

واملريض معرض للعديد من اآلثار اجلانبية
عالج جديد يدعم نظام املناعة في معركته مع السرطان.. العالج 

يبدأ بعد اجلراحة والعالج الكيميائي لتجنب اإلصابة باملرض

في المستقبل في الحاضر ١١٢٢٣٣

لقاح ضد السرطان.. واقع قريب المنال ص ٢٤ و ٢٥

ثالثة أميركيين يفوزون بجائزة نوبل للطب   ص٤٢
كارولإليزابيثزوستاك

التفاصيل ص ٤٢

التفاصيل ص ٤٠ التفاصيل ص٣٥

حمد املرزوق

بدر السعد

محمد العمر

المرزوق: «فيتش» تؤكد 
تصنيفها لبنك الكويت 
والشرق األوسـط عند 
مستـوى  –A     ص ٣٢

هـيئـة  السعـد: 
االستثمـار تدرس 
حصـتهـا  بيــع 
بالسعـر  «زين»  في 
٣٣ ص  المناسـب 

العـمـر: «بيتــك» 
إعادة  مـن  انتهى 
هيكلـة مديونيـة 
٣٧ ص  شركات   ٣

«زين» أوقفت محادثات بيع أصولها األفريقية
أحمد يوسف ورويترز

قال الرئيس التنفيذي لشــــركة «زين» سعد البراك إن الشركة 
أوقفت احملادثات بشأن بيع أصولها األفريقية إلغراء األطراف املهتمة 

بشراء حصة في «زين».
وأوضــــح البراك في كلمة مبؤمتر صحافي أمس ان األرباح قبل 
خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالســــتهالك عن العام بالكامل 
سترتفع بنسبة ٣٠٪ هذه الســــنة، وأشار الى انها ارتفعت بنسبة 

٣٣٪ في األشهر الـ ٨ األولى من ٢٠٠٩.
 وقال ان خسائر الشركة من التغيير في أسعار العمالت بلغت 

٦٠٠ مليون دوالر في ٢٤ دولة تعمل فيها الشركة. 

التفاصيل ص١١

التفاصيل ص٣ و٦ و٧

التفاصيل ص ٣


