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)متين غوزال(النائب خالد السلطان يطالع »األنباء« بانتظار بدء اجللسة أمس  رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي يتلقى التطعيم ضد إنفلونزا اخلنازير في املجلس أمس د. فيصل املسلم متحدثا عن قضية الشيكات خالل جلسة أمس

األنباء  االقتصاديـة

الوطنية«  »الخطوط 
تتسلم رابع طائراتها 
وتــبـدأ رحـالتها 
إلــى جدة  ص35

مصـارف  العمـر: 
تبـدي  عــالميـة 
بالعمل  اهـتمامـًا 
بمنتجـات التمويل 
ص41 اإلسـالمي 

الكويت تبدأ تشـغيل مصنع المركبات العطرية بتكلفة ملياري دوالر  ص42

مليار   24 دبـدوب: 
دوالر إجمالـي محفظة 
منها  للبنـوك  القـروض 
15 مليارًا مقابل رهونات 
أسـهم وعقـار  ص39

التلويح باستجواب المحمد يفتح الباب أمام كل االحتماالت
المسلم أكد مساءلة رئيس الوزراء  خالل أيام على خلفية قضية الشيكات.. والعدوة والصواغ والنمالن والصيفي ينضمون للطاحوس والحويلة وحماد في التهديد إذا لم ُتعالج مشكلة أم الهيمان

الزلزلة: من حق رئيس الوزراء تحرير شيك 
من أمواله وسـأكون أول المتصدين السـتجوابه

روال: نطالب بإحالة من سـّرب الشـيك 
إلى المسلم للنيابة ألن ما فعله اختراق للقانون

محمد العمر إبراهيم دبدوب

ولنا رأي

»فوز الكويت«
لم يكن فوز نادي الكويت بلقب االحتاد اآلس���يوي 
لكرة القدم مساء أمس األول مجرد مؤشر على أن شبابنا 
قادر دائم���ا على العودة بقوة إل���ى منصات التتويج 
وحتقيق االجنازات واأللقاب، بل كان أيضا مناس���بة 

رائعة للوحدة الوطنية الكويتية.
املشهد العام في نادي الكويت كان وطنيا بامتياز.. 
شباب من كل أنحاء البالد زحفوا إلى امللعب، نسوا روح 
املنافس���ة بني أنديتهم على املستوى احمللي، واحتدوا 
 وهتفوا بصوت واح���د ل� »الكوي���ت« فكانوا الالعب 
ال� 12 في صفوف »العميد« وأسهموا بفاعلية في اإلجناز 

الذي حتقق.
كان واضحا أنه في الليلة التي زالت فيها الفروقات 
واخلالفات واحتد فيها أبناء البلد وأس���رته الرياضية 
حتقق الفوز الكبير، وجتلى التضامن الوطني والرياضي 
بأحلى صوره، ولعلها مناسبة نتمنى فيها أن يكون الفوز 
الكبير بداية لعهد رياضي جديد تتراجع فيه التباينات 
وتتواصل خالله االجنازات التي تؤهل الكويت للوصول 
الى الس���احة العاملية كما وعد النائب مرزوق الغامن، 
الشاب الطموح الذي أثبت أنه باإلرادة والعزم يسهل 

حتويل األقوال إلى أفعال والوعود إلى إجنازات.
مبناس���بة الفوز وأجواء السعادة الغامرة، نتوجه 
بالتهنئة الى بلدنا قيادة وش���عبا والى أس���رة نادي 
الكويت بقيادة رئيس���ه عبدالعزيز املرزوق ورئيس 
جهاز الكرة النائب مرزوق الغامن وأعضاء إدارة النادي 
والعبيه، مع أمنياتنا القلبية مبزيد من الرفعة والتقدم 

واأللقاب الثمينة.

مريم بندق - حسين الرمضان 
موسى أبو طفرة - ماضي الهاجري 

سامح عبدالحفيظ  
النهاي����ة الرتيب����ة للجلس����ة 
التكميلية ملجلس األمة أمس التي 
ناق����ش خاللها الن����واب اخلطاب 
األميري بعد دمج����ه مع برنامج 
عمل احلكوم����ة، لم تكن كبدايتها 
الصاعقة بكل املقاييس والتي رمبا 
تؤدي إلى مآالت حتددها مجريات 

األحداث القريبة.
فقد اس����تهل د.فيصل املسلم 
اجللسة بإمهال سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد حتى 
نهايتها لتوضيح حقيقة »الشيك« 
الذي لوح به وعرضه على شاشة 
قاعة عبداهلل السالم ممهورا بتوقيع 
رئيس احلكومة ألحد النواب مببلغ 
200 ألف دينار أو تقدمي استجواب 
له خالل أيام، مستدركا أن من حرر 
باسمه الشيك كان نائبا في زمانه 
وليس عضوا باملجلس احلالي ورد 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الروضان بأن معلومات  روضان 
الشيك غير واضحة، وقال مخاطبا 
املس����لم: »إذا كان الش����يك رشوة 
وليس من حساب رئيس احلكومة 
الشخصي فسأقف معك«. بدوره 

أعلن النائب مب����ارك الوعالن ان 
استجوابه لوزير األشغال ووزير 
الدولة لش����ؤون البلدية د.فاضل 
صفر س����يقدم فور انتهاء جلسة 
القروض املقررة بتاريخ 17 اجلاري 
أو صباح اليوم الذي يليه، موضحا 
انه استجواب مستحق. وفي ذات 
الس����ياق، قالت مصادر من كتلة 
العمل الشعبي ل� »األنباء« ان الكتلة 
فضلت عدم حتدث جميع أعضائها 
وخصوصا مسلم البراك وم.خالد 
الطاح����وس على بن����د اخلطاب 
األميري وبرنامج عمل احلكومة 
النائب أحمد  واالكتفاء بحدي����ث 
السعدون بسبب توجهها إلعالن 
موقف مهم يتعلق بالشأن السياسي 
العام رجح انه استجواب مقبل. أما 
النائب د.ضيف اهلل بورمية فعاد 
وتوعد النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املبارك بالوقوف على املنصة.
وخالل جلسة أمس انتقد النواب 
تدني مستوى اخلدمات العامة في 
البالد والفارق الشاسع بني الكويت 
الدول املجاورة، مشددين  وباقي 
على ضرورة البحث عن مصادر 

بديلة للدخل بخالف النفط.

قال وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة د.محمد البصيري ان سمو 
رئيس احلكومة أحال تقرير ديوان 
احملاسبة حول قضية مصروفات 
ديوانه إلى النيابة العامة، ومادام 
األمر بح����وزة القضاء النزيه فال 
ميكن بأي حال أن نقبل بفتح هذا 
امللف وهو مبدأ عام لدى احلكومة.  
الزلزلة قال في  النائب د.يوسف 
تصري����ح ل� »األنباء« انه من حق 
سمو رئيس الوزراء حترير شيك 
من أمواله اخلاصة ملن يشاء مبا 

ال يتعارض مع القانون.
النواب  وأضاف: سأكون أول 
املتصدين ألي اس����تجواب يقدم 

لرئيس الوزراء.
أما النائب د.روال دشتي فطالبت 
د.فيصل املسلم بإحالة من سرب له 
الشيك الى النيابة العامة باعتبار 

ان ما قام به اختراق للقانون.
من زاوية أخرى، أعلن النواب 
خالد العدوة وفالح الصواغ وسالم 
النمالن والصيفي مبارك الصيفي 
انضمامهم للنواب م.خالد الطاحوس 
ود.محمد احلويلة وسعدون حماد 
في استجواب رئيس احلكومة ما 
لم تتم معاجلة مش����كلة التلوث 
في منطق����ة أم الهيم����ان. وأمس 

جابر المبارك أول عربي ُيمنح الوسام األعلى 
للشمس الساطعة من قبل إمبراطور اليابان

قّلد رئيس الوزراء اليابان���ي يوكيو هاتوياما النائب األول 
لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك الوس���ام 
األعلى للشمس الساطعة املمنوح له من قبل امبراطور اليابان 
اكيهيتو ليكون أول عربي يتس���لم هذا الوس���ام والذي مينحه 

اإلمبراطور مرتني كل عام.

60 مليون دينار للعدادات مسبقة الدفع

إعفاء أسرهم من رسوم التأمين الصحي وتحمل تكاليف عالج أبنائهم

مقترح لزيادة رواتب األطباء الوافدين بين 30 و%60
حنان عبدالمعبود

أعلن وكيل وزارة الصحة املس����اعد للش����ؤون الفنية والرعاية الصحية د.خالد 
السهالوي أنه مت رفع مذكرتني لوكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي لزيادة 
رواتب األطباء الوافدين، مش����يرا الى ان هذه الزيادات س����تتراوح بني 250 و1000 

دينار وبنسبة 30 الى %60.
ولفت الى أنه قدم مقترحات الى الوكيل بتقدمي مزايا أخرى لألطباء الوافدين من 
بينها إحلاق أبنائهم باملدارس على حساب الوزارة وإعفاء أسرهم من رسوم التأمني 

الصحي للحيلولة دون هجرة هذه الفئة الى اخلارج.
م����ن جانب آخر، تتجه وزارة الصحة إلنش����اء مكتب إلحص����اء أعداد املصابني 
بڤيروس إنفلونزا اخلنازير، وقالت مصادر صحية مطلعة ان الهدف من تأس����يس 
هذا املكتب هو معرفة أعداد وأسباب انتشار الڤيروس في مكان دون اآلخر، وكذلك 

حصر املناطق واحملافظات التي ترتفع فيها اإلصابة بالڤيروس دون غيرها.
التفاصيل ص4

سالمات بوسعود
الساير: إجهاد ال عالقة له  بالتطعيم ضد »الخنازير«

دارين العلي
علمت »األنباء« من مص����ادر مطلعة في وزارة 
الكهرباء واملاء ان مناقص����ة تركيب عدادات الدفع 
املسبق عبر لوحة املفاتيح في القطاعني االستثماري 
والتجاري على أبواب الطرح في األيام القليلة املقبلة. 
وقالت املصادر ان عدد العدادات لتغطية القطاعني 
االستثماري والتجاري يبلغ 300 ألف عداد في جميع 
احملافظات وتصل تكلفتها التقريبية الى 60 مليون 

دينار وفقا ألسعار السوق العاملية.

تعرض وزير الش���ؤون د.محمد العفاسي لوعكة 
صحية بسيطة نتيجة اإلرهاق.

من جهته، صرح وزير الصحة د.هالل الساير بعد 
اطمئنانه على صحة العفاس���ي بأن حالته مستقرة، 
مشيرا الى ان اعياءه كان نتيجة االجهاد وال عالقة له 

بالتطعيم ضد انفلونزا اخلنازير.
سالمات بوسعود وما تشوف شر.

المحامية سلوى الطراروة: المحاماة 
علمتنـي  قيـم المثابـرة والتحلـي 
ص32 والسـكينة   والهدوء  بالصبر 

سـالم القريني: الرقعي تعّج بالُحفر 
الصحي  والمركـز  والمسـتنقعات.. 
ال يغطـي حـاجة  السكان  ص31

إيران: مظاهرات مع وضد النظام في ذكرى احتالل 
السـفارة األميركيـة.. واعتقـال إصالحيين  ص44

صورة حصلت عليها )أ.پ( من مصادر مستقلة ملعارضني يحاولون 
الهرب من الشرطة اإليرانية أمس

مختارون ومناطق

أهل القانون

مسيرات الفرح طافت الشوارع احتفاالً بإنجاز األبيض 

سلوى الطراروة

د.محمد العفاسي

سالم القريني

التفاصيل ص 8 ـ 11التفاصيل ص14

تطرح  الجزيرة«  »طيران 
لعام  الصيفي  جدولهـا 
2010 للبيـع اعتبـارًا 
ص37 الـيـوم   مــن 

الوعـالن: اسـتجواب صفر سـُيقدم 
بعد جلسـة القروض أو في اليوم التالي لها

»الشعبي« تتوجه إلعالن »موقف مهم« 
استجواب أنه  ُيرجح  السياسي  الشأن  في 

ص48 و49


