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ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

»الصحة«: وقف الفحوصات 
الڤيروسية بما فيها »الخنازير« 

في المختبرات األهلية

»السكنية«: توزيع 800 قسيمة 
في مدينتي  صباح األحمد 

وغرب الصليبخات بعد العيد

حنان عبدالمعبود
الرقابة  في خط����وة إلح����كام 
والوقوف عل����ى األعداد احلقيقية 
للمصابني بإنفلون����زا اخلنازير، 
أعلنت وزارة الصحة منع إجراء 
الڤيروسية مبا فيها  الفحوصات 
فحص إنفلونزا اخلنازير باملختبرات 
الطبية األهلية، على ان تتم هذه 
الفحوصات في الوزارة. وتضمن 
التعميم الذي أص����دره د.ابراهيم 
العبدالهادي بهذا اخلصوص اإلشارة 
الى ان وقف الفحوصات الڤيروسية 
في املختبرات األهلية سيستمر الى 
حني دراس����ة املوضوع من جلنة 
استش����ارية تخصصي����ة لوضع 

ضوابط لهذه الفحوصات. 

حمد العنزي
فيما يحمل بشرى لطالبي القسائم 
الس����كنية في مدينت����ي صباح االحمد 
وغرب الصليبخات، قالت مصادر مطلعة 
 في املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
ل� »األنباء« ان املؤسسة قررت توزيع 
800 قسيمة في املدينتني بعد عطلة عيد 
االضحى املبارك، بواقع 500 قسيمة في 
مدينة صباح االحمد و300 قسيمة في 
مدينة غرب الصليبخ����ات.  واضافت 
انه متت املصادقة عل����ى اعداد جدول 
التوزيعات اجلديد لهذا العام في املدينتني 
باالضافة الى مدينة س����عد العبداهلل، 
مشيرة الى ان التوزيع الفعلي للقسائم 

سيكون خالل العام القادم 2010.

األنباء  االقتصادي�ة

»الوطن�ي«: 656 ملي�ون دينار 
إجمال�ي ارتف�اع الودائع لدى 
البنوك المحلية في أكتوبر  ص35

مس�توى  يس�جل  الذهب 
قياسيًا جديدًا فوق 1170 
دوالراً لألوق��ي��ة   ص42

الع�م�ر: »بي�تك � تركي�ا« 
يحصل  على رخصة إنش�اء  
بنك إسالمي في دبي ص38

الحكومة: نعم للمواجهة.. ال للتعّسف
»الوزارية« رفعت تقريرًا أوليًا.. ومصادر نيابية ل�»األنباء«: ردود »الدستورية« والنيابة على المصروفات والشيكات البد أن تسبق صعود المحمد للمنصة.. والخرافي أبلغ مقدمي طلب جلسة 6 ديسمبر باستحالة عقدها

بابا الڤاتيكان بنديكتوس السادس عشر يطلع على نسخة نادرة من القرآن الكرمي أهداها له سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد )التفاصيل ص5(

الفهد من غرفة التجارة: الحكومة تسعى 
لتنفيذ مشروعات تنموية ب� 2.5 مليار دينار

ديوان الخدمة يرفض منح 5 سنوات
للمسجلين كأسرى خالل االحتالل

ال تجنيس لغير األرامل والمطلقات وأبناء المتجنسين

موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري
اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان ان اضافة مدد خدمة اعتبارية عند احتساب 
مدة التقاعد تخضع للسلطة التقديرية ملجلس الوزراء 
وفق����ا للمادة 80 من قان����ون التأمينات االجتماعية. 
توضيح وزير الدولة ج����اء نقال عن ديوان اخلدمة 
املدنية الذي رد على اقتراح النائب د.وليد الطبطبائي 

الذي يطالب فيه مبنح جميع املسجلني كأسرى سابقني 
والذين مت اس����رهم لدى االحتالل العراقي الغاشم 5 
سنوات تضاف الى مدة اخلدمة املدنية والعسكرية 
وتكون معتبرة عند احتس����اب م����دة التقاعد. وقال 
الروضان: ان هذه االضافة ايضا تعتمد على التكلفة 
املالية التي يجب حس����ابها من قبل املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية وفقا لكل حالة على حدة.

أمير زكي
اكد مصدر امني ان كشوفات التجنيس املرفوعة 
الى مجلس الوزراء واملنتظر اعتمادها هي الرامل 
ومطلقات وابناء متجنسني فقط، وان اعدادهم تتراوح 
ب���ني 900 و 1100. وقال املصدر ان ملف التجنيس 
يكاد يكون ش���به مجمد حلني االنتهاء من حتديد 
املتسبب في حصول البعض على اجلنسية الكويتية 
دون وجه حق، الفتا الى انه حتى اآلن يوجد لدى 
االدارة العامة للجنس���ية ووثائق السفر 9جوزات 
كويتية ألش���خاص حتصلوا عليها دون وجه حق 
ولم يتسلموا اجلنسية ومن هؤالء 3 اشخاص توفوا 
و5 اشخاص يقيمون في دولة خليجية وشخص 
احيل للتحقيق التهامه بتزوير مستندات ولكونه 

متورط���ا في اجليش الش���عبي. وحول ما اوصت 
به جلنة الدفاع والداخلية بتجنيس 2000 سنويا 
ق���ال املصدر ان من غير املمكن جتنيس هذا العدد 
لعدة اسباب منها ان ملف التجنيس ينتظر حتديد 
املتسببني في الكشوفات اجلاهزة لدى »الداخلية« 
والتي تضم اسماء تصل الى 4000، وهي بحاجة الى 
اعادة حتديث خاصة من ناحية جزئيات معرفة ما 
إذا كان اصحابها قد وقعت عليهم عقوبات جنائية 
او توفي منهم أحد وان مثل هذا االجراء يحتاج الى 
فترة تتراوح بني 3 و 4 اشهر بحيث ال تقع وزارة 
الداخلية في مش���كلة جديدة اس���وة مبا حدث في 
كش���ف التجنيس االخير والذي ضم العشرات من 

غير املستحقني لنيل شرف اجلنسية الكويتية.

إضافة مدد خدمة اعتبارية للموظف تخضع لتقدير مجلس الوزراء

الملف شبه مجّمد واستحالة تنفيذ اقتراح »الداخلية والدفاع« بتجنيس 2000 سنويًا

الشيخ أحمد الفهد وعلي الغامن في غرفة التجارة أمس األول

 اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد 
الفهد ان احلكومة تسعى جاهدة نحو تنفيذ 
مشروعات تنموية تصل تكلفتها الى 2.5 

مليار دينار. 
وذكر الفهد خالل لقاء جمعه مع رئيس 
واعضاء غرفة التجارة والصناعة أمس األول 
ان هذه املش����روعات تأتي ضمن مجموعة 
من املناقصات سيتم طرحها من اآلن وحتى 
شهر ابريل املقبل. وأضاف ان من أهم تلك 
املشروعات: جسر جابر ومستشفى جابر 
واملراسي الثالثة مليناء بوبيان  التي يبلغ 
االنفاق الرأسمالي لها نحو ملياري دينار. 
واوضح انه من ضمن املشروعات انشاء 3 
مدن تبلغ كلفتها ما بني 500 و600 مليون 

دينار.

»التأمينات«: معاش تقاعدي كامل 
لمن تبلغ 40 عامًا مع 15 سنة عمل

صرح نائب املدير العام للشؤون التأمينية باملؤسسة 
العام���ة للتأمينات االجتماعي���ة حمد احلميضي بأنه 
مبناسبة قرب انتهاء فترة االستثناء املنصوص عليها 
بالفقرة الرابعة من البند )5( من املادة )17( من قانون 
التأمينات االجتماعية، فإن املؤمن عليها املتزوجة أو 
املطلقة أو األرملة ولديها أوالد، وكذلك املرأة املتزوجة 
وليس لديها أوالد، إذا بلغت سن األربعني واستكملت 
مدة اشتراك مقدارها )15( سنة حتى 2009/12/31 فإنها 
تستحق معاشا تقاعديا يصرف لها دون تخفيض وذلك 
عند انتهاء خدمتها بعد هذا التاريخ أيا كانت س���نها، 
ومن ثم فإنه ال يشترط لالستفادة من هذا االستثناء 

أن تنتهي اخلدمة قبل 2010/1/1.

دون اشتراط انتهاء خدمتها قبل بداية يناير 2010
ألو  صحة 

مريم بندق - حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ
في ظ���ل التكهنات والتوقعات 
املتباينة ملوق���ف احلكومة جتاه 
االستجوابات، علمت »األنباء« ان 
اللجن���ة الوزارية املكلفة مبتابعة 
االستجوابات األربعة رفعت تقريرا 
أوليا الى مجلس الوزراء مساء أمس. 
وقالت مصادر مطلعة ان احلكومة 
تعكف اآلن على دراسة عدة خيارات 
للتعامل مع االستجوابات في إطار 
مبدأين أساس���يني هم���ا املواجهة 
الدس���تورية. وأوضحت  واألطر 
املصادر ان احلكومة لن تتهرب من 
املواجهة لكنها سترفض التعسف 
أداة االس���تجواب  في اس���تخدام 
الدستورية. وقالت املصادر بإيجاز 
ودون الدخول في التفاصيل: هناك 
عدة حتفظات دستورية على أكثر 
من استجواب، رافضة اإلفصاح عن 
ماهية هذه التحفظات التي أكدت 
أنها تعني شبهات دستورية لكن 
هذا ال يعني ع���دم املواجهة التي 
وصفتها بالضرورة. في مقابل ذلك، 
قالت مص���ادر نيابية ل� »األنباء« 
ان مواجهة س���مو رئيس الوزراء 
لالس���تجواب املقدم م���ن النائب 

شأن آلية التعامل مع االستجوابات 
ال� 4 املقدمة من النواب.  وأوضحت 
املصادر أنه في ح���ال عدم متكن 
السلطة التنفيذية من التوصل إلى 
اتف���اق نيابي � حكومي حول آلية 
محددة فإنها ستسعى إلفشال انعقاد 
اجللسة لكسب املزيد من الوقت في 
التفاوض، وأمس قال رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي انه أبلغ مقدمي 
طلب عقد جلسة 6 ديسمبر املقبل 
والتي كانت مخصصة الستكمال 
الثانية  املداولة  مناقشة تعديالت 
لقانون العم���ل في القطاع األهلي 
وقانون هيئة سوق املال، باستحالة 
عقدها. من جانبه، دعا النائب د.وليد 
التحلي  إلى  الطبطبائي احلكومة 
بالروح الدميوقراطية وتقبل النقد 
السياس���ي والرأي املخالف وعدم 
طرق أبواب احملاكم ليل نهار ورفع 
الدعاوى ضد منتقديها واملعارضني 
السياسيني. وقال ان كثرة الدعاوى 
املرفوعة من قبل سمو الشيخ ناصر 
احملمد ضد صحافيني وكتاب ونواب 
»ال تعكس ثقة السيد الرئيس في 
سياس���ة حكومته واالجتاه الذي 

تسير فيه.

الطبطبائي: كثرة دع�اوى رئيس الحكومة ضد منتقديه ال تعكس ثقته بسياس�ات حكومتهعدم تأمين األغلبية النيابية الداعمة لتوجهات الحكومة يهدد نصاب جلسة 8 ديسمبر

التفاصيل ص10 � 12

التفاصيل ص35

د.فيصل املس���لم البد ان يسبقها 
الدس���تورية  وصول رد احملكمة 
على احمل���ور املتعلق مبصروفات 
ديوان الرئيس، فضال عن رد النيابة 
العامة حول الشيكات والذي مازال 
معروضا أمامها حتى اآلن، مشيرة 
الى احتمال وارد بأن تتقدم احلكومة 
بطلب في جلسة الثامن من ديسمبر 

املقبل لرفع استجواب رئيس الوزراء 
من جدول األعمال حلني وصول رد 
احملكمة والنيابة. وأضافت املصادر 
ان طبيعة عمل املؤسسة العسكرية 
تف���رض على أعضاء الس���لطتني 
القبول مببدأ س���رية اس���تجواب 
النائب األول لرئيس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك. وعلى 

صعيد مجلس األمة، شككت مصادر 
نيابية مطلعة في امكانية انعقاد 
جلسة 8 ديسمبر املقبل بسبب عدم 
اكتمال النص���اب أو عدم حضور 
احلكومة. وقالت املصادر ل� »األنباء« 
ان احلكومة التزال في طور السعي 
لتأمني األغلبي���ة النيابية الالزمة 
لتدعيم أي قرار تتوصل إليه في 

الشيخ سالم العلي 
في ألمانيا

ُنقل سمو رئيس 
احلرس الوطني الشيخ 
سالم العلي إلى أملانيا 

ملواصلة العالج.
و»األنباء« تتمنى 
لسموه الشفاء العاجل 
وعودته ساملا معافى 

إلى أرض الوطن.

سمو الشيخ سالم العلي 

بنك نومورا يتلقى رسميًا خطاب 
طلب تمويل  صفقة شراء 46% من »زين«

ذكرت مصادر مطلعة لشبكة CNBC عربية أمس 
ان مجموعة اخلرافي تلقت خطابا رس���ميا من بنك 
نومورا يفيد ببدء دراسته لطلب متويل صفقة شراء 
حصة 46% من أسهم »زين« لصالح الطرف املشتري. 
من جهة أخرى، ق���ال رئيس مجلس إدارة »بهارات 
سانشار« كولديب جويال ان الشركة ستبدأ مفاوضات 

مباشرة مع زين لشراء احلصة إذا أخفقت محادثات 
الكونسورتيوم. وكان وزير الدولة الهندي لالتصاالت 
جوروداس كام���اث قد أبلغ برملان ب���الده امس أن 
شركتي االتصاالت احلكوميتني به���ارات سانشار 
نيجام ليمتد وماهاجنار تليفون نيج����ام ليمتد لم 

تنضما إلى كونسورتيوم شراء »زين«.

ملك األردن يأمر بحّل البرلمان 
وإجراء انتخابات مبكرة ص44

مصرع كويتي اقتحم مركز شرطة 
عراقيًا بشاحنة مفخخة

أمير زكي و الوكاالت
أعلنت وزارة الدفاع العراقية 
في بيان لها أمس مقتل انتحاري 
كويتي عل��ى يد أف��راد حماية 
القائم مبحافظة  مركز ش��رطة 
األنبار عندما أطلقوا عليه النار 
اقتح��ام مركز  أثن��اء محاولته 
القائم بشاحنة مفخخة،  شرطة 
االنتح��اري  أن  البي��ان  وأورد 
هوية  ويحمل  اجلنسية  كويتي 
مزورة صادرة من دائرة نفوس 
قضاء بيج��ي مبحافظة صالح 
الدي��ن ف��ي الع��راق، وأضاف 
البيان أن الشاحنة كانت حتوي 
بداخله��ا 3 أطن��ان م��ن مادة 
الكلور وكمية من مادة السي 4 
املتفجرة ومواد كيماوية أخرى. 
وقال مصدر أمني كويتي تعليقا 
عل��ى احلادثة بأنه لم تصل بعد 

إلى الس��لطات األمني��ة ما من 
شأنه كش��ف هوية االنتحاري 
الذي أعلنت مقتله وزارة الدفاع 
العراقي��ة. وأش��ار املصدر الى 
أن��ه من الصعب اجل��زم بهوية 
االنتح��اري املفت��رض، متمنيا 
أن تق��وم »الداخلي��ة« العراقية 
أجل  ببصمت��ه من  بتزويده��ا 
مضاهاته��ا بامللف��ات املوجودة 
لديها ألشخاص كويتيني غادروا 
الكويت يت��راوح عددهم بني 7 
و8 أش��خاص، ويعتقد أنهم في 
الع��راق. واوضح املصدر أنه ال 
يستبعد أن يكون االنتحاري من 
غير محددي اجلنس��ية خاصة 
أن العشرات من البدون غادروا 
الكويت بج��وازات مادة 17 ولم 
يعودوا إلى البالد واليزال مقر 

اقامتهم مجهوال.


