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Al-Anbaa Sunday 1st November 2009 - No 12072 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 13 من ذي القعدة 1430 ـ 1 من نوفمبر  2009 الـــعـدد:

 أكد لـ «األنباء» أنها ستناقش قبل جلسة القروض.. و«المالية» تبحث اليوم أولويات تنفيذ الخطة اإلستراتيجية التنموية للدولة

 الزلزلة: تعديالت «المعسرين» ُرفعت للخرافي بصفة االستعجال
 مريم بندق

اللجنة    كشـــف رئيـــس 
املالية واالقتصادية مبجلس 
األمة  د.يوســـف الزلزلة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
عن ان االقتراح بقانون حول 
تعديالت قانون املعســـرين 
رفع لرئيـــس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي، وذلك بصفة 

االســـتعجال. وأضـــاف د.الزلزلـــة في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» ان اللجنة 
ستنجز التقرير اخلاص بتلك التعديالت 
مبجرد حتويل االقتراح من رئيس املجلس 
لتتم مناقشته في جلسة تعقد قبل اجللسة 
القروض واحملددة في  احملددة ملناقشة 
١١/١٧. وأكـــد ان اللجنـــة ســـتناقش في 
اجتماعهـــا صباح اليوم األولويات التي 
تتماشـــى مع متطلبـــات تنفيذ اخلطة 

االستراتيجية التنموية 
للدولة واألخرى التي 
تتماشى مع أولويات 
األولويـــات  جلنـــة 
البرملانيـــة. وقال ان 
اللجنة ستعمل على 
إجناز التقرير املطلوب 
منها حول االقتراحات 

املقدمة من النواب حول قضية 
قروض املواطنني وسنطلب 
من اللجنة التشريعية حتويل 
كل االقتراحـــات املقدمة بهذا 
الشأن. وردا على سؤال هل 
يتضمـــن التقرير اقتراحات 
اســـقاط القروض أو اسقاط 
فوائدها؟ أوضح الزلزلة انه 
ستتم مناقشة كل تلك األمور 
في اللجنة، وســـيكون لألعضاء الرأي 
األخير. وحول مـــا أعلنه النائب مبارك 
الوعالن عن نيته تقدمي استجواب لوزير 
األشـــغال ووزير البلدية د.فاضل صفر 
عّقب د.الزلزلة بالقول «د.صفر من الوزراء 
أصحـــاب األداء املتميـــز وحادث توقف 
محطة مشرف نتيجة ألخطاء سابقة قبل 
دخول الوزير صفر احلكومة». وأضاف: 
يجب ان نكون منصفني في التعامل مع 
الوزراء في مثل هذه 
القضايـــا، مؤكدا ان 
اجلميع دون استثناء 
أقروا بأن د.صفر من 
الوزراء الذين أدوا أداء 
متميزا فـــي وزارتيه 
منذ تسلمه احلقيبة 
الوزارية وحتى اآلن. 

 د. صفر من الوزراء المتميزين وحادث «مشـرف» 
نتيجـة أخطـاء سـابقة قبـل دخـولـه الحكومـة

 بيان «الخارجية»: أمن الدولة في اليمن اسـتأنف حكم البراءة 
واإلفراج عن الشـمري تم بعـد التعهد بعدم تسـفيره إلى الكويت

 وفد من االسـتخبارات العسـكرية يتوجـه إلى اليمن 
اليوم لمتابعة تفاصيل القضية واستعجال جلسة االستئناف

 الوفاة الـ ١٧ بالمرض لمريضة في العقد السادس كانت تعاني أمراضًا مزمنة الحمود لـ «األنباء»: نبحث ترتيبات تطعيم أبنائنا الدارسين في الخارج

 محاميه السبيعي وأفراد أسرته عقدوا مؤتمرًا صحافيًا وناشدوا رئيس مجلس الوزراء التدخل إلعادته إلى البالد

 الضابط الحميدي الشمري لـ «األنباء»: قطريون ساعدوني في الهرب من المستشفى
همت ظلمًا بالتجسس والتزوير ودعم االنفصاليين الجنوبيين!   وقبل المخدرات اتُّ

 أمير زكي ـ بيان عاكوم ـ مؤمن المصري ـ محمد الدشيش
  «ساعدني قطريون في الهرب من املستشفى 
ولم تســـاعدني سفارة بالدي»، بهذه اجلملة بدأ 
الضابـــط الكويتي احلميدي الشـــمري حديثه
 لــــ «األنباء» بعد محاولة االغتيال التي تعرض 
لها في صنعاء مساء أول من أمس، موضحا انه 
اتهم ظلما بالتجسس والتزوير ودعم االنفصاليني 
اجلنوبيني في اليمن وأخيرا املخدرات فتمت تبرئته 
منها جميعا، مستغربا عدم تسليم سفارتنا في 
اليمن جواز سفره اليه. وقام محاميه احلميدي 

السبيعي خالل مؤمتر صحافي عقده مع أسرة الشمري في 
جمعيـــة احملامني امس بتوزيع صـــور اصابة موكله والتي 
تثبت ان اصابته عميقة وليست سطحية، مناشدين رئيس 
الوزراء التدخل إلعادة الشـــمري للبالد. من جهتها أصدرت 

وزارة اخلارجية بيانـــا أوضحت فيه أن احلكم 
ببراءة الشمري هو حكم ابتدائي وان نيابة أمن 
الدولة اليمنية استأنفته ورفضت االفراج عنه، وقد 
بذلت سفارتنا لدى صنعاء جهودا كبيرة أفضت 
الى تعهدها للسلطات اليمنية بأال تصدر وثيقة 
سفر للشمري مقابل اإلفراج عنه.  اما حادث اطالق 
النار فقد تعاملت معه الســـفارة بحرفية، حيث 
اسرعت لنقل الشمري الى افضل املستشفيات، 
وبعد خروجه من املستشـــفى بسرعة نظرا ألن 
إصابته سطحية أسكنته في احد الفنادق وطلبت 
من األمن اليمني تعزيز احلراسة األمنية عليه. ولفت البيان 
إلى أن وفدا من االستخبارات العسكرية الكويتية سيتوجه 
إلى اليمن اليوم لالطالع على تفاصيل القضية واستعجال 

 صورة اإلصابة التي تعرض لها الضابط الشمريجلسة االستئناف. 

 احلميدي الشمري 

 د. يوسف الزلزلة 

 الساير وقيادات «الصحة» أول من يتلقون لقاح إنفلونزا الخنازير و٥ فئات مستهدفة في الدفعة األولى 

 التطعيم اليوم.. والحجاج وطالب االبتدائي في المقدمة
 مريم بندق ـ حنان عبدالمعبود

  مع تدشني حملة التطعيم ضد ڤيروس إنفلونزا اخلنازير 
صباح اليوم، والتي سيكون وزير الصحة د.هالل الساير 
وقيـــادات الوزارة أول من يتلقونه، أعلنت وزارة الصحة 
عن تســـجيل حالة الوفاة الـ ١٧ باملرض ملريضة في العقد 
السادس من العمر كانت تعاني من ارتفاع في احلرارة وضيق 
في التنفس وزيادة في الوزن وضغط الدم والسكر. وقال 
وكيل الوزارة د.إبراهيم العبدالهادي ان فحص الڤيروس 
سيقتصر على األشخاص ذوي األمراض الشديدة والذين 
ســـيتم إدخالهم املستشفى فقط، الفتا الى ان «التاميفلو» 
سيعطى للمصابني باألمراض املزمنة كالربو والسكر والقلب 
وكبار الســـن فوق الـ ٦٥ عامـــا واألطفال أقل من ٥ أعوام 
وكذلك للمصابني بأمراض الرئة والدم والكلى والكبد واإليدز 
والسمنة املفرطة إضافة الى احلوامل، وقبل ذلك للحجاج 
واملعتمرين والعاملني في قطاع الصحة، ولألطفال خصوصا 

في املرحلة االبتدائية. هذا ويفتتح د.هالل الساير مختبرا 
لفحـــص الڤيروس في منطقة األحمدي الصحية غدا، كما 
أعلن عن االســـتعانة بطائرات اإلخالء الطبي (اإلسعاف 
اجلوي) بنظام التأجير إلجالء احلاالت احلرجة من املرضى. 
الى ذلك، أكد الوزير د.الساير منح صالحيات أكبر ملديري 
املكاتب الصحية في اخلارج للبت في احلاالت احلرجة. من 
جهتها، أوضحـــت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود في تصريحـــات خاصة لـ «األنباء» ان 
وزارة الصحة هي اجلهة املعنية باإلعالن عن إجراءات بدء 

حملة تطعيم تالميذ املرحلة االبتدائية.
  وقالت الوزيرة احلمود: سيتم التباحث أيضا مع وزير 
الصحة د.هالل الساير بخصوص ترتيبات حملة تطعيم 
ابنائنا الطلبة الكويتيني الدارســـني في اخلارج، مشيرة 
الى أنها تعطي هذه القضية أهمية كبرى وســـتكون على 

طاولة اجتماع اليوم. 

 بحث ضوابط الترخيص 
إلقامة أبراج االتصاالت

 

 .. والبلدية تتجه لتفعيل 
«دوريات التفتيش» 

 بداح العنزي
العامة    يترأس وزير األشغال 
البلدية  الدولة لشـــؤون  ووزير 
اليـــوم (األحد)  د.فاضـــل صفر 
العليا للتخطيط  اللجنة  اجتماع 
اقتراح  اللجنة  حيث ســـتناقش 
نائب املدير العام لشؤون بلديات 
محافظتـــي اجلهـــراء والعاصمة 
م.محمد احلريص املتضمن ضوابط 
التخصيـــص والترخيص إلقامة 
أبراج االتصاالت بعد ان أصبحت 
ظاهرة منتشرة في جميع املناطق. 
وسيطلع املجلس على كتاب وزارة 
التجارة بشأن إسناد اإلشراف على 
سوق حراج السيارات ليكون من 
اختصاص البلدية بدال من وزارة 
التجارة بحيث تقوم البلدية بإدارة 

ومراقبة املوقع. 

 اكد مصدر مطلع في «البلدية» 
  ان مقترحا بتســـيير دوريات 
تفتيش على جميع مناطق الكويت 
بشكل متواصل لرصد مخالفات 
احلمالت واملنشآت تعترضه كثير 
من املعوقات اهمها ان لوائح اخلدمة 
املدنية متنع ذلك وكذلك قيود وزارة 
املاليـــة في املراقبـــة على توفير 
الســـيارات واالحتياجات الالزمة 
لهذه العملية وكذلك توفير الكادر 
االداري املتميـــز لكـــي يتقاضوا 
مكافآت تشجيعية على الدور الذي 

سيقومون به. 

 األنباء  االقتصاديـة األنباء  االقتصاديـة

تــبدأ   «١  «إيكــويت 
الدمج  إجــراءات 
 «٢ «األوليفينـات  مـع 

لتكوين عمالق في صناعة البتروكيماويات   ص ٣١

البنوك  «األنباء» أعدت دراسة حول مخصصات 
   في الـ ٩ أشـهر األولى من٢٠٠٩   ص ٣٦ و٣٧

الحجاج  هديـة   العوضـي: 
واحدة  شـريحة  «ڤيڤا»    من 
تجمع فاليـو وSTC  ص ٣٥ 

 م. جنيب العوضي 

 التفاصيل ونص الحوار ص ١٢ و١٣ 

 رئيس الوزراء يستقبل 
رؤساء التحرير اليوم

  
ــمو رئيس الوزراء    يستقبل س
ــيخ ناصر احملمد ظهر اليوم  الش

رؤساء حترير الصحف اليومية. 

 عالم دين سعودي: ال تخوّف من االختالط «الجائز»  

 مبارك: االنتخابات التشريعية المقبلة ليست سهلة
 القاهرة ـ خديجة حمودة

  حتت شعار «من أجلك أنت» افتتح 
احلزب الوطني الدميوقراطي احلاكم 
في مصر امس مؤمتره السادس برعاية 
وحضور الرئيس محمد حسني مبارك، 
الذي أكد في كلمته على ان انتخابات 
مجلسي الشعب والشورى املقبلة لن 
تكون سهلة قائال: «العام املقبل سيكون 

حاسما في العمل احلزبي والوطني»، 
مشـــددا على أن االنتخابات ستكون 
حرة ونزيهة وتنافســـية. من جهته، 
أكد مفيد شهاب األمني العام املساعد 
باحلزب انه من املبكر طرح موضوع 
مرشح احلزب لرئاســـة اجلمهورية 
كونه ســـيتم عقـــد مؤمتـــر خاص 

ملناقشته. 

 دبـــيـ  العربيـــة: أكـــد القاضي 
بديوان املظالم في السعودية الشيخ 
عبداللطيف بن عبدالرحمن احلارثي ان 
كلمة «االختالط» بني الذكور واالناث 
هي كلمة حديثة، وذات مفهوم متسع، 
داعيا الى عدم التخوف من التساهل 
في االختـــالط اجلائز، العتباره ان 
«عادة املسلمني جارية على االجتماع 
العام بني النساء والرجال»، وتابع 
بان «اعتبار االختالط محرما اشـــد 
حترمي، من القول على اهللا بال علم، 
ومـــن االســـتعجال باالحـــكام بال 

 التفاصيل ص٤٦ دليل».

 .. والرشيد تدعو «الدستورية»
   للنظر في «منع االختالط» بالجامعة

 دعت رئيسة مؤسسة أداء برملاني متميز 
ــية عائشة الرشيد  ــطة السياس (منار) الناش
ــر في قانون  ــتورية الى النظ ــة الدس احملكم
ــة، مؤكدة أنه غير  ــع االختالط في اجلامع من
ــني  ــن القوان ــت ان ٨٠٪ م ــتوري. وقال دس
ــريعية تخالف  ــلطة التش التي وضعتها الس
ــى ان  ــيرة ال ــتورية، مش ــوص الدس النص
ــتورية أصدرت أحكاما نهائية  احملكمة الدس

 التفاصيل ص٣فيما يتعلق باملرأة. 

 إيقاف ٢٧ موظفة  في «الشؤون» 
يتلقين مساعدات دون وجه حق

 لجنة جديدة للمتابعة والرقابة
  والتفتيش على قطاعات «السكنية»

 بشرى شعبان
  كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون عن صدور 
قرار بوقف ٢٧ حالة تتلقى املساعدات االجتماعية من 
الوزارة دون وجه حق. وبني ان وزير الشؤون د.محمد 
العفاسي طلب إجراء حتقيق فوري باملوضوع، خصوصا 
ان هذه احلاالت ملوظفات في الوزارة ويتلقني املساعدات 
دون غطاء قانوني. وعلــــى صعيد آخر، طلب الوزير 
العفاســــي من قطاع التعاون سرعة النظر في شكوى 
مرفوعة من مساهمي جمعية العارضية التعاونية بشأن 
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة على ان يصدر 

قرار خالل أيام بفتح باب الترشيح لالنتخابات. 

 حمد العنزي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في املؤسســــة 
العامة للرعاية السكنية ان نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
والتنمية الشيخ أحمد الفهد أصدر قرارا بتشكيل جلنة 
فنية جديدة تكون مهمتها الرئيسية املتابعة والرقابة 
والتفتيش على جميع قطاعات وإدارات املؤسســــة. 
وأشارت املصادر الى ان اللجنة برئاسة فواز السمار 
مدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشــــؤون 
االقتصادية وعضوية عدد من مديري اإلدارات والعاملني 
باملؤسسة وخارجها، ومن املمكن االستعانة ببعض 

أعضاء اللجنة من خارج قطاعات املؤسسة.

 «األنباء» تنفرد بنشـر الئحة الترقيات الجديدة 
بــ «التطبيقـي» قبل اعتمادهـا  ص١٠ و١١ 

 د.هالل الساير وقياديو «الصحة» خالل جولة في منطقة الصباح الصحية أمس 

 التفاصيل ص٤٤ 

 محتّجون ضد الرقابة على الكتب: ال تعيدوا الكويت للوراء
 أسامة أبو السعود

  في احتجاج واضح على الرقابة على 
الفكرية واألدبية  الكتب واإلصدارات 
والفنية احتشد أكثر من ٢٠٠ شخص 
من سياســـيني ومثقفني وأدباء مساء 
أمـــس أمام املقهـــى الثقافي مبعرض 
الكويت الدولي للكتاب الـ ٣٤ بأرض 
املعارض معبرين عن اســـتيائهم من 

منع العديد من الكتـــب واإلصدارات 
من املشاركة باملعرض، وطالبوا بعدم 
إعادة الكويت إلـــى الوراء. وتضامنا 
مع املعتصمني أصـــدرت ٢٤ جهة من 
جمعيات النفع العام بيانا مشـــتركا 
عبرت فيه عن اســـتنكارها ألسلوب 
الرقابة املفـــروض، مؤكدة أنه يلغي 

 التفاصيل ص ٨ ويصادر حقوق اآلخرين.


