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مروان بودي

وفد »بيتك« مع الرئيس التركي

في »األنباء« اليوم
ندوة »األنباء« حول االستجوابات ومرحلة ما بعد 

صعود رئيس الوزراء المنصة والمطلوب 
من السلطتين في ظل التطورات األخيرة )1 ـ  2(

الكويـت على فوهة بـركان ويجـب التصدي 
للفتنة وتعزيز الوحـدة الوطنية وهناك عمليات 
تحريـض للكويتييـن ليكـره بعضهـم بعضًا

ال الحكومة الحاليـة وال أي حكومة أخرى 
خطـة  إقـرار  دون  إنجـازات  سـتحقق 
واضحـة يمكـن تقييمهـا على أساسـها

رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق ومدير التحرير الزميل محمد احلسيني 
)متين غوزال(والزميلة آالء خليفة وضيوف الندوة

إجراءات حكومية جديدة ضد المسيئين للوحدة الوطنية
مجلس الوزراء ُيصدر اليوم بيانًا شاماًل حول ما قامت به وزارات الداخلية واإلعالم والمواصالت والتدابير المستقبلية لمنع تكرار األحداث األخيرة  

األنباء  االقتصادية

والشـركات  البنوك  ُيلزم  »المركزي« 
بنموذج جديد لميزانية 2009  ص33

المقبلـة وإجراء اسـتحواذات في 2010  
ص36

ص39

العمر: التعاون االقتصادي بيـن تركيا والكويت 
سيشهد مرحلة جديدة بعد زيارة الرئيس غول

بــودي:  مـروان 
الجزيرة«  »طـيران 
 82 إلـى  تتجـه 
وجـهة جـديدة 
 5 الـ  بالسـنوات 

السلطان لـ »األنباء«: لدي حجج دامغة تبدد شبهات القانون سأعلنها  في 5 يناير.. وال داعي  لالستجواباتالزلزلة لـ »األنباء«: »شراء الفوائد« يمكن تطبيقه.. ونستند لحكمة رئيس الوزراء في معالجته 

السفير البريطاني يقلد محمد الشايع الوسام

السلطان قابوس

<<<<<

طالل الفهد »مرتاح« لقرار المحكمة الرياضية

»االنتقالية« تدعو األندية لمناقشة كتاب »فيفا«

لبنان: تفجير في الضاحية يخرق هدنة األعياد

السلطان قابوس يبدأ غدًا اإلثنين
زيارة رسمية للكويت

»11 سبتمبر« فاشل على متن 
طائرة أميركية في ديترويت

»األنباء« تشهد االجتماع الوزاري  
لـ »الناتو«  في بروكسل )1 ـ 2(

ص26 و 27

ميشال  الكولونيل 
نـدعو  كرسانـزي: 
الكويت لتعزيز تعاونها 
»الناتو« مع  العسكري 

عبدالعزيز  محمد 
الشـايع يتقّلد أعلى 
بريطانيا  في  وسـام 
لجهوده  تقديـرًا 
تنمية  فـي  المميزة  
التجارية  العالقـات 
العربية ـ البريطانية

ص14

مبارك الخالدي
دعت اللجن��ة االنتقالية املؤقتة إلدارة ش��ؤون احتاد الكرة 
األندية لعقد اجتماع اليوم في مقر االحتاد ملناقشة الكتاب الذي 
أرس��له »فيفا« أمس ومرفق معه قرار احملكمة الرياضية الدولية 
)الكاس(. من جهته، أعرب الشيخ طالل الفهد عن ارتياحه لتطابق 
قرار احملكمة مع املبادئ والقيم التي أعلنتها ومتسكت بها أندية 

التكتل العشرة املنحلة.

بيروت � وكاالت: فيما ميثل خرقا ألجواء األعياد التي خيمت 
على لبنان، وقع انفجار بضاحية بيروت اجلنوبية مس��اء أمس 
على بعد مئات األمتار من مجمع سيد الشهداء حيث يحيي حزب 
اهلل أمس��يات عاشوراء، وقد اس��تهدف االنفجار أحد مسؤولي 

حركة )حماس( وأدى الى وقوع جرحى.

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
بعثت احلكومة برس����ائل واضح����ة ومحددة 
الى الفريق النيابي العازم على تفعيل املس����اءلة 
السياس����ية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري 
»الداخلية« و»اإلعالم« مفادها: املضي قدما باتخاذ 
جميع اإلجراءات القانونية للمحافظة على الوحدة 
الوطنية ومحاس����بة املسيئني لها. مصادر مطلعة 
أبلغت »األنباء« أن احلكومة أوصلت رسالتها للنواب 
عن طريق الفريق النيابي الداعي الى التهدئة لتؤكد 
من خاللها استمرارها في متابعة هذا امللف ومعاقبة 
جميع من تطوله اجراءات التحقيق ولكن حسب 
القوانني املعمول بها والنصوص الدستورية. إلى ذلك، 
كشفت مصادر وزارية ل� »األنباء« أن مجلس الوزراء 
سيصدر مساء اليوم بيانا شامال حول اإلجراءات 
التي مت تنفيذها لتطويق تداعيات محاوالت التأثير 
على الوح����دة الوطنية. وقالت املصادر إن البيان 
سيشمل اإلجراءات التي اعتمدها املجلس واملتخذة 
من قبل وزراء »الداخلية« و»اإلعالم« و»املواصالت« 
إضافة الى االجراءات التي يطمح املجلس إلى اتخاذها 

مستقبال بالتعاون مع مجلس األمة ملنع تكرار ما 
حدث. هذا وعلمت »األنباء« أن احلكومة ستبحث 
حيثيات جلسة القروض التي عقدت األربعاء املاضي 
واالستعداد جللسة 5 يناير في الوقت الذي اكدت 
فيه مصادر نيابية ان احلكومة ستحضر اجللسة 
كما وعدت بذلك. من جانب����ه، قال رئيس اللجنة 
الزلزلة  النائب د.يوس����ف   املالي����ة واالقتصادية 
ل� »األنباء«: إن قانون القروض ميكن تنفيذه عمليا 
من خالل املؤسسات احلكومية، مشيرا الى ان من 
حق وزير املالية أن يقول باستحالة ذلك ليقنع من 
يريد إقناعه بعدم التصويت. وبشأن ما يتردد اآلن 
حول توجه تقدمي استجوابات جديدة قال د.الزلزلة: 
أمتنى بعد االنتهاء من قضيتي القروض والبدون 
ان يتفرغ زمالئي الن����واب للدفع باجتاه التنمية 
وأن يؤجل تقدمي اس����تجوابات جديدة. وأضاف: 
استند إلى حكمة رئيس الوزراء مبعاجلة قضيتي 
القروض والبدون حتى ال ندخل في أزمة أخرى. 
وأعلن الزلزلة ان اللجنة س����تجتمع غدا بحضور 
نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 

اإلسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد إلمتام النقاش 
حول اخلطة االستراتيجية للدولة وذلك في لقاء 
رابع إلجناز التقرير املطلوب الذي يحظى مبوافقة 
مبدئية من أغلبية اعضاء اللجنة على ان يتم رفعه 
للمجل����س للتصويت عليه لبدء مناقش����ة قانون 
اخلصخصة في إطار الهدف الرئيسي للجنة وهو 
إجن����از كل ما طلب منها من قبل فريق األولويات. 
من جانبه، قال النائب خالد السلطان إن الشبهات 
الش����رعية املوجودة في صندوق املعسرين أكبر 
وأكثر من الش����بهات في قانون إس����قاط الفوائد. 
وأضاف الس����لطان خالل تصريحه ل����� »األنباء«: 
لدي حجج دامغة س����أعلنها في جلس����ة 5 يناير 
املقبل تنجلي معها الشبهات ولن أعلن عنها إال في 
حينه وأعتقد أن قانون القروض شبه محسوم في 

اجللسة املخصصة إلقراره.
وحول قضية االس����تجوابات قال الس����لطان: 
لنكتف باإلجراءات احلكومية التي اتخذت وال داعي 
لالستجوابات مع انني من ضمن النواب املوقعني 

على بيان ال� 17.

واشنطن � وكاالت : في 
غمرة انشغالهم باحتفاالت 
أعياد امليالد، كاد األميركيون 
 11 يس����ترجعون كابوس 
س����بتمبر بعدم����ا حاول 
النيجيري عبد الفاروق عبد 
املطلب الذي ادعى انه على 
اتص����ال بالقاعدة، تفجير 
أميركية  عبوة في طائرة 
متجهة من أمستردام الى 
ديتروي����ت ام����س األول، 
 إال ان ع����ددا م����ن ركابها 
ال� 278 متكنوا من منعه ما 

أدى إلى إصابة بعضهم.

الب����الد غدًا  ال����ى  يصل 
)االثن����ني( صاحب اجلاللة 
السلطان قابوس بن سعيد 
س����لطان س����لطنة عم����ان 
الرسمي  الش����قيقة والوفد 
املراف����ق جلاللته في زيارة 
رسمية إلى البالد تستغرق 
يومني يجري جاللته خاللها 
مباحثات رسمية مع أخيه 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.
التفاصيل ص3

ص22 - 24

»أسنان كلينك« 
صرح طبي يجّسد القدرة  

على تحويل الحلم إلى حقيقة

الصّفار: عياداتنا متخصصة 
لعالج الفم تعتمد على 

التوعية بالدرجة األولى
ص28 و 29

التفاصيل ص44

التفاصيل ص7

التفاصيل ص49

التفاصيل ص45


