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ميزانية حكومية مفتوحة لتعديل شروط »المعسرين«
جوهر يطرح مبادرة لجمع النواب حاملي بعض الملفات مع الوزراء المعنيين  بحضور رئيس الحكومة لتنقية األجواء السياسية .. واجتماع تنسيقي بديوان المطير .. واعتماد »الكشف عن الذمة المالية « و»هيئة الفتوى والتشريع«

الصدمة والذهول واإلحباط على وجوه املتداولني في البورصة أمس

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ أحمد الفهد أمس

ولنا رأي
جرعة تفاؤل.. فهل تستمر؟

يسّجل لعشاء السلطتني في ديوان اخلرافي أول من أمس 
أنه كان بنتائجه األجنح منذ س���نوات، فقد اس���تطاع اللقاء 
-مبدئيا- ان يحّول أجواء الشحن والتصعيد والتشاؤم قبيل 
دور االنعق���اد املقبل إلى أجواء تعاون وتفاؤل بني احلكومة 
والنواب، خاصة على مستوى قضية »القروض« التي شغلت 
البالد طويال واستهلكت الكثير من اجلدل واجلهد والوقت.

لقد بدا واضحا من تصريحات عدد من النواب املناصرين 
ألفكار معاجلة مديونيات املواطنني من بدايتها أن هناك عرضا 
جديا م���ن احلكومة حلل القضية عبر تعديالت جذرية على 

صندوق املعسرين.
وتأكد من انطباعات األعضاء الذين حضروا العش���اء أن 
هن���اك أجواء مختلف���ة هذه املرة في ظل انس���جام حكومي 
افتقدته التشكيالت احلكومية السابقة ووضوح في الرؤية 
بشأن املستقبل ورغبة في التنفيذ أكثر حماسا من أي وقت 

مضى.
إن جرعة التفاؤل التي شهدتها البالد أول من أمس مبساهمة 
فعالة تس���جل لرئيس مجلس األمة جاس���م اخلرافي جاءت 
ضرورية ومهمة في توقيتها، فالبلد يحتاج أن يدخل مرحلة 
جديدة يرى فيها السلطتني تسيران معا في اجتاه واحد وإلى 
األمام، ألن حالة »املراوحة« طالت جدا ويتحمل مسؤوليتها 

اجلميع.
وم���ع التحديات الكبرى التي يواجهها املواطن ينبغي أال 
تس���تهلك القضايا اخلالفية الكبرى التي ش���هدتها املرحلة 
املاضية � ومنه���ا موضوع القروض � م���ن الوقت أكثر مما 
اس���تهلكت، واملطلوب من اجلميع مواقف وسطية توافقية 
رأفة بالبل���د واملواطن، إلعطاء الفرصة للحكومة التي أكدت 
على لسان رئيسها الرغبة الصادقة في التعاون والعمل، ألن 
تنظر إلى الكثير من املشاكل األخرى التي تعصف باقتصاد 
البلد، ولعل ما يش���هده سوق املال من اضطراب واستنزاف 
مؤش���ر واضح على أن اقتصادنا ليس بخير، متاما كالعديد 

من امللفات األخرى.
احلكومة حتتاج فرصة ليس���ت م���ن أجلها.. بل من أجل 

الكويت.

األمير استقبل الرئيس الصومالي ص3
باقتا ورد لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والرئيس الصومالي

اختيار سعد كميل اإلداري العربي المبدع

الفهد يحصد جائزة محمد بن راشد
 لإلبداع الرياضي كأفضل شخصية عربية

إمارة دبي بدولة  أعلن في 
اإلمارات العربية املتحدة امس 
عن فوز نائب رئيس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية واإلسكان 
ورئيس اللجنة األوملبية الشيخ 
أحمد الفهد بجائزة محمد بن 
راشد لإلبداع الرياضي كأفضل 
شخصية رياضية عربية للدورة 
األولى للجائزة، كما فاز احلكم 
الدول���ي الكويتي س���عد كميل 
بجائزة اإلداري العربي املبدع، 
هذا وس���يتم تكرمي الرياضيني 
املبدعني وتتويجهم في احتفال 
كبي���ر يق�����ام ف���ي ديس���مبر 

املقبل. 

مريم بندق - حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ

أك����دت مص����ادر مطلعة في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« ان 
احلكومة ملتزمة بتوفير امليزانية 
املطلوبة لتغطية طلبات املتعثرين 
التعديالت  الس����داد وف����ق  عن 
اجلديدة على قان����ون صندوق 
املعسرين. من جانب آخر، أعلن 
النائب د.حسن جوهر عن مبادرة  
تهدف ال����ى جمع النواب حاملي 
بعض امللفات مع الوزراء املعنيني 
بتلك امللفات بحضور  سمو رئيس 
الش����يخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد لتنقية األجواء السياسية. 
وعلى صعيد التنسيق النيابي، 
عقد 8 نواب أمس اجتماعا بديوان 
النائب محمد املطير من ضمنهم 
التنمية واإلصالح  أعضاء كتلة 
النواب د.فيصل املسلم ود.وليد 
الطبطبائي ود.جمعان احلربش 
للتباحث حول بعض القضايا ومن 
ضمنها التنسيق حول بداية دور 
االنعقاد. من جهتها، أقرت جلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية 
أمس قانون الكش����ف عن الذمة 
املالية باإلضافة الى قانون الفتوى 

والتشريع.

يغطي طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية تدريجيًا .. ودوام رياض األطفال في موعده 23 نوفمبر

مريم بندق ـ حنان عبدالمعبود
اعلن���ت وزيرة التربي���ة ووزيرة 
التعلي���م العال���ي د.موضي احلمود 
ل���� »األنباء«  في تصريحات خاصة 
انه اعتبارا من بداية االسبوع املقبل 
ستبدأ حملة تطعيمات تالميذ املرحلة 
االبتدائية ضد وباء انفلونزا اخلنازير. 
وقالت احلمود: تس���لمت »الصحة«، 
االمص���ال، واتفق���ت ظه���ر امس مع 
وزير الصحة د.هالل الساير على ان 
نبدأ بتالميذ املرحلة االبتدائية وفق 

الترتيبات واالجراءات التي تراها »الصحة« مناسبة 
للتطبيق. واوضحت الوزيرة احلمود: أتوقع ان تتم 
التطعيمات في مدارس املرحلة االبتدائية تسهيال على 
التالميذ واولياء االمور ودعما خلطط وزارة التربية 
في اس���تمرارية الدراسة التي تس���ير اآلن بانتظام 
وهدوء. وكشفت الوزيرة احلمود ان تطعيمات طلبة 
املراحل التعليمية االخرى ستنفذ وفق اخلطط الزمنية 
لوص���ول االمصال. وأكدت احلم���ود ان موعد دوام 
رياض االطفال سيكون في موعده 23 نوفمبر املقبل. 
على الصعيد نفس���ه اعلنت وزارة التربية اكتشاف 
181 اصابة مؤكدة في مدارس التعليم احلكومي و76 
اصابة في مدارس التعليم اخلاص. الى ذلك اعلنت 
وزارة الصحة عن تس���جيل الوفاة ال� 12 بإنفلونزا 
اخلنازير لوافد مصري يدعى حس���ن محمد سعيد 
وهو معلم في مدرسة سيد بداح املطيري املتوسطة. 
من جهته اكد وزير الصحة د.هالل الس���اير وصول 
145 ألف طعم ضد انفلونزا اخلنازير االسبوع املقبل 

ستعطى للمحددين سلفا.
طفلة أميركية  تصرخ خالل حقنها بلقاح مضاد النفلونزا اخلنازير وفي اإلطار املعلم املصري حسن سعيد 

املتوفى بالڤيروس أمس

البورصة.. تترّنح
هشام أبوشادي

هوت أسعار األسهم في سوق الكويت لألوراق 
املالية أمس وسط أسباب متباينة بني ضغوط 
على الس���وق لتلبية مطالب بتأسيس صندوق 
لش���راء األصول املتعثرة لدى الشركات، وأزمة 
سيولة مالية استثنائية تعاني منها البورصة 
بسبب األوضاع املالية الصعبة لصناع السوق، 
وقد انخفض املؤش���ر العام 120.1 نقطة ليغلق 
على 7487.8 نقطة، كذلك انخفض املؤشر الوزني 

6.77 نقاط ليغلق على 441.15 نقطة.
وقالت مصادر في شركات استثمارية انه ان 
كان هناك اجتاه لشراء القروض وإسقاط الفوائد 
عبر صندوق املعس���رين أو غيره، فإنه من باب 
أولى تأسيس صندوق بقيمة 5 مليارات دينار 

لشراء األصول املتعثرة.

»الرقابة التجارية« تدين
بعض »التعاونيات« بسوء 

تخزين الدجاج
عاطف رمضان

علمت »األنباء« من مصادر 
مطلع���ة ان الرقابة التجارية 
بوزارة التجارة والصناعة أعدت 
تقريرها ورفعته للوزير احمد 
الوزارة  الهارون بشأن »دور 
جتاه بكتيريا الساملونيال التي 
الدجاج«، وكش���فت  أصابت 
املصادر ان التقرير ألقى اللوم 
على التعاونيات بسبب سوء 

تخزينها للدجاج املثلج.

العفاسي: ملتزمون بإنجاز
قانون االتجار بالبشر

قبل مايو 2010
بشرى شعبان

أكد وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاس���ي، ان 
احلكومة تقدمت بقانون االجتار 
بالبشر الى مجلس األمة، مشددا 
على ان الكويت ملتزمة بإجناز 
القانون قبل مايو 2010، موعد 
اجتماعات منظمة العمل الدولية 

السنوي.

 المخيزيم: »بيتك« يربح 
106.4 مالييـن دينـار 
في 9 أشهر رغم ظروف 
األسـواق الصعبة   ص42

 »األهلـي« يربح 
24 مليون دينار 

عـن الــ 9 أشـهر                ص49

 الـعقـاد: »الخـلـيج« 
يحقـق 42 مـلـيـون 
دينار أرباحًا تشـغيلية 
للربع الثالـث     ص45

اسبيته: 80% نسبة إنجاز 
الكويتية«  األعمال  »مدينة 
وجنـي العوائـد بالربـع 
الثالث من 2010      ص41

 الرهان الخاسر لشركات االستثمار  أفقدها األمل     
ص39

بدر املخيزمي

ميشال العقاد

م.خالد اسبيته

»الوطني« يعيد جدولة قرض
 لـ »كيبكو« بـ 80 مليون دينار

هشام أبوشادي
علمت »األنباء« 
أن بن����ك الكوي����ت 
الوطني وّقع اتفاقا 
إلعادة جدولة قرض 
ش����ركة  لصال����ح 
الكويت  مش����اريع 
»كيبك����و« بقيم����ة 

80مليون دينار. وأضافت املصادر ان هناك مفاوضات يجريها 
البنك مع عدد من الشركات إلعادة جدولة ديونها، وذلك في 
إطار اجلهود التي يقوم بها البنك لتخفيف أعباء األزمة املالية 

على الشركات الكويتية وبالتالي دعم االقتصاد الوطني.

»السكنية« تتسّلم 1476 بيتًا حكوميًا 
في »سعد العبداهلل« حتى يونيو 2011

حمد العنزي
أكد نائب املدير العام لش���ؤون الطلبات والتخصيص بالوكالة 
ومدير إدارة الطلبات والبحوث في املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
فؤاد مال اهلل ان املؤسسة بصدد تسلم 1476 بيتا حكوميا في مدينة 
سعد العبداهلل اإلسكانية على دفعتني منفصلتني األولى تشمل 652 
بيتا سيتم تس���لمها في مارس 2010 والثانية 824 بيتا في يونيو 
2011. وأوض���ح م���ال اهلل في تصريح خاص ل���� »األنباء« ان هذه 
الدفعة من البيوت احلكومية في مدينة س���عد العبداهلل ستتركز 
ف���ي القطعة رقم 8 وهي تعد األخي���رة التي على ضوئها يتم عمل 

جدول توزيعات خاص باملنطقة.

سرطان الثدي بين األسباب والحلول

د.شفيقة العوضي: سرطان الثدي 
أكثر السرطانات انتشارًا بين النساء

خطـــوات
على طريق محاربة

سرطان
الثـدي

ملف خاص

المـرض يهاجم النساء 
فوق الخمسين..
واألقل سنًا لديهن
 عوامل الخطورة
ص 32 ـ 35

األحد الدامي
 في بغداد  يحصد 

أكثر من 700 
قتيل وجريح 

ص52

االحتالل 
اإلسرائيلي
 يدّنس األقصى 
ويمنع األذان   
ص52

التفاصيل ص10و11

التفاصيل ص4

التفاصيل ص49

القراوي لـ »األنباء«: السفارة السعودية
ستبدأ منح تأشيرات الحج خالل أسبوع

أسامة أبو السعود
أعلن وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املساعد للعالقات 
اخلارجية واحلج د.مطلق القراوي أن التنسيق سيبدأ األسبوع 
املقبل مع س���فارة اململكة العربية السعودية إلصدار التأشيرات 

للراغبني في احلج هذا العام من الوافدين والبدون.
ولف���ت القراوي في تصريحات خاصة ل���� »األنباء« الى ورود 
تعليمات من وزارة احلج السعودية بااللتزام بكل اإلجراءات الصحية 
الالزمة ضد انفلونزا اخلنازير، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وزارة 
احلج السعودية أعلنت أن تطعيم احلجاج ليس إجباريا ويرجع 

إلى تقييم كل دولة وما تراه مناسبا في هذا الشأن.

أكد أن تطعيم الحجاج  ضد »الخنازير« ليس إجبارياً

الحمود: تطعيم »االبتدائي« األسبوع المقبل بالتزامن
 مع  وصول 145 ألف لقاح.. والوفاة الـ 12 لمدرس مصري

التفاصيل ص56


