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 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والرئيس التركي عبداهللا غول في طريقهما إلى مقر انعقاد القمة االقتصادية 

 األمير: الكويت لم ولن تدخر جهدًا 
  في سبيل دعم العمل المشترك عربيًا وإسالميًا

 صاحب السمو ألقى كلمته أمام القمة االقتصادية في تركيا واستذكر جهود الكويت في دعم التعاون العربي واإلسالمي

 اســـطنبول - كونا: أكد صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ان «الكويت لم ولن تدخر جهدا في سبيل 
دعم العمل املشترك سواء في اإلطار العربي أو في اإلطار 
اإلســـالمي». وقال صاحب السمو األمير، في كلمته أمام 
القمة االقتصادية لرؤساء الدول األعضاء في منظمة املؤمتر 
اإلسالمي في دورتها الـ ٢٥، ان مما يدعو للتفاؤل بخصوص 
األزمة املالية العاملية ان هناك مؤشرات إيجابية بدأت تلوح 

في األفق توحي بأن أسواق العالم شرعت في الدخول الى 
مرحلة التعافي ولو مبعدالت بطيئة. واستذكر صاحب 
الســـمو األمير دور الكويت في دعم التعاون االقتصادي 
العربي واإلسالمي، مستشهدا في ذلك باستضافتها للقمة 
االقتصادية واالجتماعية بداية العام احلالي ومبادرتها 
بإنشـــاء صندوق دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
برأسمال قدره مليارا دوالر ساهمت فيه مببلغ ٥٠٠ مليون 

دوالر حتقيقا للتكامل فيما بني الدول العربية، الى جانب 
زيادة مساهمتها في ميزانية البنك اإلسالمي للتنمية الى 
١٢٪ ودعمها الصنـــدوق الدولي املخصص للقضاء على 
الفقر والتابع للبنك اإلســـالمي للتنمية وأيضا مبادرتها 
بالدعوة الى إنشاء صندوق يوفر احلياة الكرمية للدول 
احملتاجة برأسمال قدره ١٠٠ مليون دوالر ومشاركتها في 

متويل هذا الصندوق.

 المحمد: سنواجه االستجوابات «في إطار الدستور» والمجلس سُيكمل ٤ سنوات
 التقى مجاميع نيابية أكد لها إصراره على حسم الموضوع بينه وبين المسلم من خالل القضاء وكشف عن رفضه وساطة نيابية بينه وبين النائب

 «المالية» تتجه لرفض اقتراحات القروض

 د.روال: شراء مديونيات من ال تزيد أقساطه 
  على ٣٥٪ وإعادة جدولتها دون فوائد 

 «التحالف»: على رئيس الوزراء االعتذار للقيادة والشـعب واالستقالة.. 
المنصـب «أصبح في خطر» وصرف الشـيك لنائب ال يقبلـه منطق أو عقل 

 مؤشرات إيجابية تؤكد شروع أسواق العالم في التعافي من األزمة المالية ولو بمعدالت بطيئة

 «الحركة السـلفية»: يجب إحالة الملف لمحكمة الوزراء وتفعيل المادتين  ١٠٠و١٠٢ 
باسـتجواب الرئيس وعدم التعاون .. وما حصل من شأنه اإلخالل بالنظام العام 

 أبلغت مصادر نيابية من اللجنة املالية ان اللجنة تتجه لرفض 
جميع املقترحات النيابية إلسقاط فوائد القروض وإعادة جدولة 
أصل الدين على املواطنني. وأشارت املصادر لـ «األنباء» الى ان 
اللجنة تتجه للموافقة على زيادة رأســـمال صندوق املعسرين 
وتعديل بعض شـــروط االســـتفادة منه، مؤكدة أنه لن تتوافر 
األغلبيـــة النيابية إلقرار االقتراحـــات األخرى إذا ُعرضت على 
مجلس األمة. وفي هذا اإلطار، قالت د.روال دشـــتي في تصريح 
صحافـــي: نحن عازمون على حل قضيـــة القروض مبا يحقق 
مصلحة الوطن واملواطنني وذلك من خالل شراء الدولة ملديونيات 
املتعثرين ممن ال تزيد أقساطهم عن ٣٥٪ دون احتساب التزامات 

الدولة وإعادة جدولتها عليهم دون فوائد. 

 مريم بندق ـ حسين الرمضان 
  موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ

  وسط أجواء اجلدل الدائر حول كيفية مواجهة 
احلكومة للتطورات السياسية املتمثلة في تهديد 
عدد من النواب بسيل من االستجوابات أبرزها 
املرتقب  النائب د.فيصل املســـلم  اســـتجواب 
حول قضية الشـــيكات، أكدت مصادر برملانية 
ان ســـمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
حسم املوقف باجتاه «مواجهة االستجوابات في 
إطار الدستور». وتزامن ذلك مع إصدار التحالف 
الوطني الدميوقراطي واحلركة السلفية بيانني 
شديدي اللهجة ال يقالن حدة عن بياني «الشعبي» 
و«حدس» أول من أمس، مطالبني رئيس الوزراء 

بـ «االعتذار واالستقالة». 
  بدايـــة نقلت مصادر نيابيـــة التقت رئيس 
الوزراء لـ «األنباء» أنه أكد استمراره في تقدمي 
أعمال اخلير للمحتاجني واألسر املتعففة وهو 
غير مضطر للحديث عن املساعدات التي يقدمها. 
وأكدت مصادر أخرى ان اللقاء شهد حديثا مطوال 
عن موضوع الشيك النيابي، وجدد رئيس الوزراء 
خالله تأكيده ان الشيك شخصي ومن ماله اخلاص 
وليس من األموال العامة، مشددا على ان األموال 
ذهبت ملساعدة احلاالت اإلنسانية. ونقلت املصادر 

عن رئيس الوزراء قوله ان وفدين نيابيني حاوال 
التوســـط إليجاد حل ودي ووسط بينه وبني 
د.املسلم، إال ان سموه أبى إال ان حتسم القضية 
من خالل القضاء. وذكرت ان احملمد أكد ان املجلس 
احلالي سيستمر ملدة ٤ سنوات، نافيا ما يتردد عن 
حل قريب للمجلس. وأضافت املصادر ان سموه 
أمل أال يكون هناك تسابق نيابيـ  نيابي للتصعيد 
حول هذه القضية، مبديا اســـتعداده ملواجهة 
االستجوابات مهما كان عددها في إطار الدستور، 
ومطالبا بالتعاون في ظل وجود خطة التنمية 
وبرنامج العمل ومحاســـبة الوزراء املقصرين 
«وأنا أولهم»، مؤكدا إميانه بالدميوقراطية كنهج 

للحياة في ظل مواد الدستور.
   وعودة الى البيانات السياســـية، فقد أكد 
التحالف الوطني دهشـــته من عـــدم اعتراض 
احلكومة على عرض الشيك خالل اجللسة األخيرة 
وعدم نفيها لواقعة صدوره لنائب سابق خالل 
واليتـــه باإلضافة الى نفي وكيل ديوان ســـمو 
رئيس الوزراء في وقت ســـابق إصدار سموه 
أي شيكات للنواب. وحتدث التحالف في بيانه 

عن «ضعف إدارة سمو الشـــيخ ناصر احملمد 
لشؤون مجلس الوزراء وعقد احلكومة للصفقات 
السياسية للهروب من منصة االستجواب، حتى 
بات التخبط اإلداري احلكومي سمة من سمات 
احلياة اليومية للمواطنني». وأضاف التحالف: 
القضية ليســـت ان كانت األموال من حســـاب 
رئيس الوزراء الشخصي أو من املال العام وال 
أوجه الصرف، بل منح رئيس السلطة التنفيذية 
أمواال ألحد أعضاء مجلس األمة وهو أمر ال يقبله 
عقل وال منطق وال أخالق. وبينما دعا التحالف 
الى أهمية االلتفاف حول وثيقة الدستور، وجه 
دعوة لرئيس الوزراء لالعتذار للقيادة والشعب 
واالستقالة ألن منصب رئيس الوزراء، وليس 

شخصه، «أصبح في خطر». 
  من ناحيتها، اعتبرت احلركة السلفية ما أثير 
حول مصروفات رئيس الوزراء وقضية الشيكات 
املقدمة لبعض أعضاء السلطة التشريعية أمرا 
يدل على استشراء الفساد وتغلغله بني أجهزة 
الدولة وأروقة السلطتني، داعية بدورها رئيس 
الوزراء لالســـتقالة، ومطالبة بإحالة امللف الى 
محكمة الوزراء، داعية النواب لتفعيل املادة ١٠٠ 
باســـتجواب رئيس الوزراء واملادة ١٠٢ بشأن 

عدم التعاون.

 مريم بندق
  يعقد مجلس الوزراء اجتماعا 
ــاء اليوم كبديل عن اجتماع  مس
أول من أمس، والذي تعذر لعدم 
ــاب ووجود بعض  اكتمال النص
ــد املرافق  ــن الوف ــوزراء ضم ال

لصاحب السمو األمير. 

ــيل  ــر ود.أس ــي العمـي  د.عل
ـــــتي  دش ود.روال  العـــوضي 
ــلوى  ــة املبارك ود.س ود.معصوم
العنجري  وعبدالرحمن  ــار  اجلس
ــن جوهر وخلف دميثير  ود.حس
ــعد اخلنفور  وصالح عاشور وس
ــعيب  وش ــج  اخلرين ــارك  ومب
املويزري وعسكر العنزي ودليهي 

الهاجري. 

 األنباء  االقتصادية األنباء  االقتصادية

 األنباء  الطبية

بدأت  العالم   اقتصـادات 
النسـبي  االنتعاش  فـي 
والكويـت فـي طريقهـا 
إلى الركود !  ص٣٨ و٣٩

 د.عبدالرحمـن لطفـي: لقاح 
تمامًا  آمن  الخنازير  إنفلونزا 
حوله  المثارة  األقاويل  وغالبية 
ال تستند ألي أساس ص٢٨

 

 العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لشركة الرتاج لالستثمار 

  جهاد القبندي لـ  «األنباء»:

 جهاد القبندي

 اجتماع مجلس الوزراء الليلة 

 نواب حضروا اللقاء

 التفاصيل ص٣ 

 التفاصيل ص٨و٩ 

 المحكمة تطلب  رفع الحصانة 
عن المسلم.. واستجوابه 

  ُيقّدم نهاية األسبوع الجاري

 مؤمن المصري
  كلفت دائـــرة اجلنح 
باحملكمـــة الكليـــة أمس 
برئاســـة املستشار فهد 
العامة  النيابة  العصفور 
مبخاطبـــة مجلس األمة 
لرفع احلصانة عن النائب 
فيصل املسلم على خلفية 
قضية جنحة سب وقذف 
متهم فيها املسلم باإلساءة 
الـــوزراء في  إلى رئيس 
قضية الشـــيكات. وفيما 
يخص االستجواب أوردت 
قناة العربية مساء أمس 
ان د.املسلم يتجه لتقدمي 
استجوابه لرئيس الوزراء 

نهاية االسبوع اجلاري.   لبنان:  والدة أول حكومة برئاسة الحريري في عهد  سليمان   ص٤٥  الخرافي ألعضاء «البلدي»: لنجعل الكويت بلداً تجارياً ص٩ 

 د.علي جمال:  «اللومينيرز» 
يمنـح مظهـرًا طبيعيـًا 
تثبيتـه  بعـد  لألسـنان 
و٢٥  ص٢٤  مـبـاشرة  

 د.علي جمال 


