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»صـوت ينعـق 
في خرابـة«

جولة في أرض 
الكنـانـة

»القروض« إلى 5 يناير.. »رُبّ ضارة نافعة«
الفهد: بحكـم خبرتي وليس طبقاً لقناعتي.. القانون سـيُقرّ في المداولة الثانيةالخرافي: ضرورة التوافق بين السلطتين على صيغة القانون حتى ال ترده الحكومة

البصيري: الحكومة ستردّ القانون.. ودميثير وصف الشمالي بـ »المعسر«.. والهاجري يؤكد: مجلس 2009 فاتحة مجالس اإلنجازات.. والحربش يعتبر أن القانون يعالج خلالً   كبيراً في منظومة اإلقراض 

»الصحة«: السماح لمزاولي 
المهن المعاونة للطب بالعمل 

في القطاع  األهلي

د.رشيد الحمد مستمر في منصبه 
وال صحة لتعيين فهد األمير

نفت مصادر 
مطلعة صحة ما 
نشــرته احدى 
الـصحف امس 
حـــول تــعيني 
رئيـــس أركـان 
اجليش السابق 

الفريق الركن املتقاعد فهد األمير 
سفيرا للكويت في جمهورية مصر 
العربية، واوضحت املصادر ان 
الســـفير احلالي د.رشيد احلمد 

مستمر في منصبه.

جلسة خاصة 29 الجاري 
إلقرار التعديالت الرياضية

السلطان: كنت  وراء القانون 
بنسبة 100٪  واآلن بنسبة ٪300

اليمن: غارة جوية تصرع 
قياديين في »القاعدة«

ندوة »ال للطائفية.. نعم للوحدة الوطنية«
تطالب الحكومة باإلسراع لوأد الفتنة في مهدها

حنان عبدالمعبود
سمحت وزارة الصحة لألطباء 
البشريني واألسنان ومزاولي املهن 
املعاونة ملهنة الطب البشري وطب 
الذين  الكويتيني  األســـنان غير 
تنتهي خدماتهم في الوزارة عند 
بلوغ السن القانونية بالعمل في 
القطاع الطبي األهلي )اخلاص(.

وجاء في القرار الذي أصدره 
الساير ان  وزير الصحة د.هالل 
هناك شروطًا للسماح لهم بالعمل 
وهي ان يكون طالب الترخيص 
الئقا طبيا، ويجب أيضا ان يكون 
تقدير الكفاءة لطالب الترخيص 
عن السنتني األخيرتني »جيد« على 
األقل، باإلضافة الى احلصول على 
املوافقة من اجلهة التي سيعمل بها 
في القطاع الطبي األهلي )اخلاص(. 
وتضمن القرار ان طلب الترخيص 
يعرض على جلنـــة التراخيص 
الطبية مرفقا به موافقة اجلهة التي 

سيعمل بها في القطاع األهلي.

اتفقت جلنة الشباب والرياضة 
البرملانية مع وزارة الشؤون وهيئة 
الشـــباب وممثل اللجنة األوملبية 
الكويتية واللجنة األوملبية اآلسيوية 
على إضافة مادتني للقانون 78/24 
الكويت بااللتزام  تقضيان بتعهد 
باملواثيق الدولية وإنشـــاء جلنة 
تنفيذية دولية، على ان يتم إقرار 
هذه التعديـــالت على القانون في 
جلسة خاصة تعقد الثالثاء املقبل 
اللجنة  29 اجلاري. وقال مقـــرر 
النائب صالح املال »ان التعديالت 
املقدمـــة تهدف للنـــأي بالرياضة 

الكويتية عن شبح التأزمي«.

أعلن النائب خالد السلطان انه لم يغير رأيه 
في القانون، بل يؤيده، مضيفا بالقول: »إذا كنت 
وراء القانون بنسبة 100% في السابق فإنني 
وراءه بنسبة 300% اآلن خصوصا بعدما أجرينا 
عليه التعديالت املطلوبة«، وتابع الســـلطان: 
»التأخير في إقرار القانون في مداولته الثانية 
جاء إلعطاء احلكومة فرصة لسماع رأيها حتى 

ال يكون لديها ذريعة لرد القانون إضافة إلى كسب تأييد العلماء 
ورجال الدين عندما يطلعون على تفاصيل القانون«. واكد السلطان 
ان القانون تضمن جعل جميـــع معامالت قروض املواطنني في 
املســـتقبل وفق احكام الشريعة االســـالمية وان متنح البنوك 

التقليدية ادوات شرعية العطاء القروض.

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
في مساع تبذلها أطراف عدة إليجاد مخرج وأرضية مشتركة تقف 
عليها الســـلطتان فيما يخص قضية معاجلة القروض وجتنبا »لرد 
قانون إســـقاط الفوائد وجدولة املديونيات« كمـــا صرح بذلك وزير 
الدولة لشـــؤون مجلس األمة د. محمد البصيري، شدد رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي على أهمية وجود توافق بني احلكومة واملجلس 
قبـــل التصويت على املداولة الثانية للقانون واملقررة في جلســـة 5 
يناير املقبل. وقال اخلرافي في تصريح صحافي: ان اخلاسر األكبر من 
دخول اجللسة دون توافق السلطتني هم املواطنون الذين من اجلهم مت 
اقرار القانون. وأضاف ان عدم التوافق يعطي احلكومة ذريعة التخاذ 
إجراءات من بينها إعادة القانون إلى املجلس ما يعني عمليا ترحيله الى 
دور االنعقاد املقبل وذلك لصعوبة توافر 44 صوتا يحتاجها القانون 
إلقـــراره. وقال: »رب ضارة نافعة« وبإمكان اللجنة املالية البحث عن 
صيغة توافقية مع احلكومة من خالل صندوق املعسرين عبر ادخال 
املالحظات النيابية حلل املشكلة بشكل جذري مستشهدا باملثل الشعبي 
»اللي بقلبه الصالة ما تفوته«. نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشـــؤون اإلســـكان ووزير الدولة لشؤون 
التنمية الشـــيخ أحمد الفهد قال في تصريح صحافي في مجلس األمة 
أمـــس: بحكم خبرتـــي وليس طبقا لقناعتي فأنا مؤمـــن بأن القانون 
سيقر في املداولة الثانية، مضيفا: إال اننا يجب ان ننأى عن أي شيء 
يعرقل القانون أو يرده للمجلس أو يحيله إلى جهات قانونية ملعرفة 
مدى دستوريته. وأضاف الفهد بعد خروجه من اجتماع جلنة الشباب 
والرياضة الذي دعـــا اليه رئيس اللجنة النائب مرزوق الغامن: علينا 
إيجاد احلل والتحاور بشكل أكبر للوصول الى احلل األمثل للقضية. 
وردا على سؤال حول موقف احلكومة من التلويح باالستجوابات على 
خلفية موضوع الوحدة الوطنية قال الفهد: ان التلويح باالستجوابات 
حق دســـتوري وهي أداة يتم استخدامها متى ما رأى النائب ضرورة 
لها ونحن نحترم وجهات النظر بشتى أشكالها والتعامل معها سيكون 
وفقا لألطر الدستورية. وعلى الصعيد النيابي، أكد النائب خلف دميثير 
ان قانون شراء مديونيات املواطنني سيقر في املداولة الثانية واصفا 
وزير املالية بأنه هو »املعسر« من خالل تصريحاته التي عكست املوقف 
احلكومي املبالغ فيه. من جانبه، قال أمني ســـر املجلس النائب دليهي 
الهاجري انه كما مرت املداولة األولى للقانون ستمر الثانية وسيكون 
مجلس 2009 هو فاحتة مجالس اإلجنازات. النائب د.جمعان احلربش 
أكد ان القانون ســـيمر بأغلبية نيابية عاديـــة ومبعارضة احلكومة، 

موضحا انه يعالج خلال كبيرا في منظومة اإلقراض.

ـ رويتـــرز: أعلنت  صنعاء 
صنعاء مقتل 30 متشددا ينتمون 
لتنظيم القاعدة بينهم قياديون 
بارزون في غارة شنها الطيران 
اليمني بينما كان املتشـــددون 
مجتمعني في محافظة شـــبوة 
الشـــرقية، وقال مسؤول امني 
ميني رفض نشر اسمه: تعتقد 
السلطات ان رجل الدين املتشدد 
انور العولقي الذي تتهمه اميركا 
بانه كان على صلة مبنفذ هجوم 
فورت هود الذي قضى فيه 13 

شخصا، قد قتل في الغارة. 
كما يعتقد ان زعيم القاعدة 
فـــي شـــبه اجلزيـــرة العربية 
اليمني ناصر الوحيشي ونائبه 
الســـعودي سعيد الشهري من 

بني القتلى.  أسامة أبوالسعود
استمرارا ملسلسل التجمعات األخيرة على خلفية قضية 
الوحدة الوطنية احتشد آالف املواطنني رجاال وأطفاال ونساء 
حيـــث أقيمت ندوة »ال للطائفية.. نعـــم للوحدة الوطنية« 
مبشاركة النواب صالح عاشـــور ود.حسن جوهر وعدنان 
املطوع وفيصل الدويسان بجانب مسجد مقامس في الرميثية 
مساء أمس، رافعني رايات سوداء وخضراء ورددوا شعارات 

منها: »ان الكويت كانت ومازالت بلدا محبا آلل محمد«.
ووجه احملتشدون بيانا إلى القيادة السياسية والشعب 
الكويتي قالوا فيه: »إننا معتصمون دفاعا عن القرآن واإلسالم 
العظيم« مؤكدين رفضهم بأن ميس أحد معتقداتهم مهما كانت 
أهدافه وطالبوا رئيس احلكومة ووزيري الداخلية واإلعالم 

بالتحرك سريعا لوأد الفتنة في مهدها.

الجويهل من باب الطائرة إلى »أمن الدولة«
مصدر أمني: لم يبدِ أي اعتراضات 

أمير زكي - هاني الظفيري 
أكد مصدر أمني ان املرشح السابق محمد 
اجلويهل اقتيد فور هبوط الطائرة القادمة من 
القاهرة إلى إدارة أمن الدولة في منطقة جنوب 
السرة للتحقيق معه في عبارات صدرت منه 
خالل برنامج تلفزيوني في قناة »الســــور« 
التي ميتلكها من شأنها أن تؤثر في النسيج 
املجتمعي وتهدد الوحدة الوطنية بحســــب 
الدعوى القضائية التي ُرفعت ضده على أن 
يحال إلى النيابة العامة الستكمال التحقيقات 
معه في الدعوى القضائية املرفوعة ضده من 

قبل شخصيات نيابية وشخصيات أخرى.

وقال املصدر األمني إن اجلويهل لم يبد أي 
اعتراض على إجراءات وزارة الداخلية التي 
اتــخذت بحقه، وأشـار املصدر إلى أن جهـاز أمن 
الدولة سيخــضع اجلويهل للتحقيق ملعرفة 
أقواله في العبارات الصادرة عنه، واألسباب 

التي دعته إلى مثل هذا احلديث.
ولفت املصــــدر إلى أن قيــــام أمن الدولة 
بالقبض على اجلـويهل مبجرد وصوله جاء 
لكون القـــضية التي اتهم فيها تتعلق بجرائم 
أمن الدولة والتسـبب في زعزعة االستقرار 
داخل الكويت والتأثير على الوحدة الوطنية 

والتالحم بني أبناء الشعب.

سيخضع للتحقيق لمعرفة أقواله فيما صدر منه من عبارات 

األنباء  االقتصادية

االستثمـار  دار  المســلم: 
أغلبية  تأييـد  علـى  تحصل 
والمسـتثمريـن  البـنـوك 
لخطة إعادة الهيكلة   ص27

تحتفل  »ڤـيڤا« 
عمـالئها  مـع 
على  عام  بمرور 
انطـالقها   ص31

بودي: 2010 عام مميز ونقطة 
»طيران  مسـيرة  فـي  تحول 
الجزيرة« وهي تدخل سـنتها 
التشـغيلية الخامسـة  ص27
لجنة السوق وافقت لـ »جلوبل« على نقل بعض 
موجوداتها لصندوقها في البحرين.. بشروط  ص29

عدنان املسلم

د.رشيد احلمد

شعار »ڤيڤا«

مروان بودي

الشيخ أحمد الفهد والنائب مرزوق الغامن قبل اجتماع جلنة الشباب والرياضة البرملانية أمس 

القادسية »صعق« العربي برباعية نظيفة  ص37
)هاني الشمري(مهاجم القادسية فراس اخلطيب متخطيا مدافع العربي روك

التفاصيل ص32

التفاصيل ص6 التفاصيل ص6 و 7

التداوالت  انتعـاش  اسـتمرار  »الوطني«: 
العقارية خالل شهر نوفمبر الماضي  ص30

خالد السلطان

)متين غوزال(

الزلزلة: التكتيك الحكومي 
سيفشل في 5 يناير

مريم بندق
أكـــد رئيس 
املالية  اللجـنـــة 
واالقتصاديـــة 
الـــــبرملـانيـــة 
د.يوسف الزلزلة 
»اســـقـــاط  ان 

الفـوائـــد« ســـيمر في جلســـة 5 
يناير املقبل، مشددا على أن »لدى 
اللجنـــة أغلبية نيابيـــة إلقراره 
وســـنلزم احلكومـــة بتنفيـــذه« 
 وتابـــع فـــي تصريحـــات خاصة

لـ »األنباء«: سيكون لدينا أكثر من 35 
نائبا، الفتا الى ان التكتيك احلكومي 
ادى الى عدم احلصول على األغلبية 
املطلوبة، لكن هذا التكتيك احلكومي 

التفاصيل ص7سيفشل في 5 يناير.

د.يوسف الزلزلة

المطوع: تعديل القانون 
مع مصلحة المقترضين

النائب عدنان املطوع  اوضح 
موقفه من التصويت على إسقاط 
الفوائد في جلسة األربعاء قائال: 
إن من مصلحة املقترضني ان يذهب 
القانون الـــى التعديل حتى يتم 
االنتهاء منه مبوافقة عامة، مبينا ان 
الفقرة األولى من القانون تشوبها 
مثالب تؤدي إلى تأجيل وتأخير 

التفاصيل ص6دراسة كل حالة.

المطوع: تعديل القانون 
مع مصلحة المقترضين

النائب عدنان املطوع  اوضح 
موقفه من التصويت على إسقاط 
الفوائد في جلسة األربعاء قائال: 
إن من مصلحة املقترضني ان يذهب 
القانون الـــى التعديل حتى يتم 
االنتهاء منه مبوافقة عامة، مبينا ان 
الفقرة األولى من القانون تشوبها 
مثالب تؤدي إلى تأجيل وتأخير 

التفاصيل ص6دراسة كل حالة.

إيران: حظر مراسم العزاء بمنتظري  ص32


