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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

ولنا رأي

على النهج.. مستمرون
على مر السنني تواصل »األنباء« بزخم تقدمي رسالتها، 
وتبلغ اليوم احملطة الســــنوية الـ 34 وهي بنفس العزم 
واإلرادة وعلى نفس اخلط الذي رسمه لها مؤسسها العم 

خالد يوسف املرزوق.
تؤدي »األنباء« دورها في إطار مهني حددته لنفسها 
والتزمت به وعناوينه: املوضوعية واملصداقية وااللتزام 

بأخالقيات الصحافة.
رغم املنافسة املتزايدة والتحديات املتنامية التي جتعل 
معادلة احلرية واملسؤولية في الصحافة أصعب تطبيقا، 
تتمســــك »األنباء« مببادئها رافضة االجنراف أو التخلي 
عن ثوابتهــــا بحجة مواجهة املنافســــة، ونعتز بأن ذلك   
يعزز شعبية »األنباء« ويرسخ صورتها كصحيفة تنشد 
االعتدال والوسطية واحلقيقة وتقدم املصلحة الوطنية 

العامة على املصالح األضيق أيا كانت.
تنظر »األنباء« إلى مجتمعنا بكل أطيافه بالعيون نفسها 
وبالقلب نفســــه وبضمير حي ومحبة واحترام للجميع 
انطالقا من واجبنا في محاولة إرضاء كل مواطن يبحث 
عن احلقيقة ويترقب اخلبر والتحليل والتقرير والدراسة 

والتحقيق واملوضوع الذي يهمه في كل املجاالت.
رغــــم األزمــــة االقتصاديــــة العاملية وريــــاح التطور 
التكنولوجي الذي يتحدث كثيرون عن انه يقلل من وهج 
الصحافة الورقية، واصلت »األنباء« خاصة خالل السنوات 
الـ 3 األخيرة حتقيق نسب منو كبيرة على مستوى االنتشار 
ومؤشــــرات ثقة القارئ وهو ما أكدته الدراسات العلمية 
وتعززه باستمرار اآلراء اإليجابية التي نسمعها من خالل 
تواصلنــــا مع القراء واملجتمع والتي حتث »األنباء« على 

التمسك بنهجها ومواصلة عطائها.
وتفتخر »األنبــــاء« بأنها جزء من الصحافة الكويتية 
النابضة باحلياة والرائدة في حرية التعبير التي تشكل 
منوذجا لصحافــــات دول املنطقة وتقدم صورة حية عن 

فعالية دميوقراطية الكويت التي نعتز بها.
بهذه املناسبة، ال يســــعنا اال ان نشكر قراءنا األعزاء 
فهم أســــاس ومقياس جناحنا، ونتعهد مبزيد من اجلهد 

واملثابرة لنواصل التقدم.

إسقاط الفوائد أم سقوط »القروض«؟!
الشمالي يؤكد أن »المعسرين« ناجح بكل معاني الكلمة والباب مفتوح لمناقشة مقترح الحكومة..و الزلزلة: إقرار تعديلي إسقاط األحكام عن المستفيدين من القانون وعدم شموله بعض الفئات

الفهد: سنرّد القانون في حال إقراره لتضّمنه مثالب دستورية وصعوبة تطبيقهالخرافي: تعديل صندوق المعسرين الحالي هو األفضل بعد التنسيق مع الحكومة

فــــي عيدها الـــــ 34، انهالــــت على »األنبــــاء« برقيــــات التهاني، 
 وباقات الزهور، وكان من أول املهنئني كل من ســــمو رئيس الوزراء 
الشــــيخ ناصر احملمد، ووزير شؤون الديوان األميري الشيخ ناصر 
صباح األحمد، ومحافظ البنك املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ووكيل 
وزارة اإلعالم الشيخ فيصل املالك، وشيوخ ومحافظون وشخصيات، 

حيث متنوا جميعا لـ »األنباء« مزيدا من التقدم والتوفيق.

»األنباء« تنفرد بنش�ر مسودة 
تنظي�م  ق�رار  مش�روع 
الصنادي�ق  وإنش�اء  ت�داول 
ص34 بالبورصة   االستثمارية 

»الوطن�ي« يكافئ حاملي 
بط��اقاته االئتم�اني�ة 
بخصوم�ات حت�ى %50 
م�ن »كواليتي ن�ت« ص35

هب�وط ح�اّد غي�ر مب�رر 
للبورصة في أول يوم تداول 
ل���ع�ام 2010  ص 39

م�لي�ون   12.2
قصي�رة  رس�الة 
في   »زين«  سجلتها 
»رأس السنة«  ص33

األنباء االقتصادية
رسميًا.. الدقباسي عضوًا  في »الشعبي«

تغييرات بين رؤساء األقسام بالمستشفيات 
وزيادة رواتب األطباء الوافدين بين 30 و%60

حنان عبدالمعبود
علمت »األنباء« من مصادر موثوقة ان هناك حركة تغييرات واسعة 
لرؤساء األقسام باملستشفيات، وبّينت املصادر ان هذه اخلطوة تهدف 
الــــى ضخ دماء جديدة في هذا اجلانب، ورجحت املصادر كذلك ان هذه 
اخلطوة ستليها أخرى تتمثل في تغيير في اإلدارات املركزية. من جهة 
أخرى، علمت »األنباء« ان الزيادة التي وافق عليها مجلس اخلدمة املدنية 
لألطباء تتراوح بني 30 و60% وهي ما تقدمت الوزارة بطلبه للتقليل من 

استقاالت األطباء الوافدين واحلفاظ على الكوادر غير الكويتية.

أعلن النائب مسلم البراك عن انضمام النائب علي الدقباسي 
لكتلة العمل الشـــعبي بعد موافقة اعضاء »الشعبي« احلاليني 
والسابقني، وكشف البراك عن وجود طلبات نيابية باالنضمام 

للكتلة، سيتم النظر فيها في وقت آخر.

دبي  افتتحت »برج خليفة« 
مؤكدة أنها أقوى من األزمة.. واألمير يهنئ   ص40

الشيخ أحمد الفهد متوسطا مصطفى الشمالي والشيخ سالم العبدالعزيز

صاحب السمو األمير يحيي بناته املشاركات في مهرجان »شكرا معلمي« وفي اإلطار سموه ود.موضي 
احلمود خالل تكرمي شركة محمد عبداحملسن اخلرافي وأوالده ويتسلم الدرع بدر ناصر اخلرافي

الشمري لدى عودته مع محاميه قبل أن يسلم نفسه 

راعي العلم 
كّرم المعلمين

التفاصيل ص14 و 15

مريم بندق
في جتسيد ملعاني الوفاء والعطاء واالمتنان حرص صاحب 
الســـمو األمير على تكرمي العلم واملعلمني بتشـــريفه احتفال 
جمعيـــة املعلمني وتكرمي447 معلمـــا ومعلمة ضمن مهرجان 
»شكرا معلمي« السادس. االحتفال الذي تنحى فيه البروتوكول 
الرسمي جانبا مفسحا املجال للحظات اإلنسانية العميقة التي 
تتســـيد فيها مشـــاعر فياضة وصادقة ومتبادلة بني صاحب 
الســـمو األمير وأبنائه وبناته من املعلمني والتي ال يستطيع 
القلم ان يرصدها في كلمـــات تختزل كل هذه املعاني والقيم. 
كلمات صاحب السمو األمير راعي العلم واملعلمني جاءت ذات 
معـــان وقيم أصيلة وراســـخة وذات دروس مفيدة حيث أكد 
ســـموه على االمتنان والتقدير والعرفان بجهود املعلمني في 
بناء مســـتقبل الكويت علميا وإداريا وأخالقيا، وشدد سموه 
على تكرمي وتقدير واحتـــرام املعلمني باعتباره منهجا ومبدأ 
أساسيا نابعا من تراثنا وقيمنا وتقاليدنا وسياستنا املستمدة 

من الثقافة العربية واإلسالمية.

أسرة »األنباء«

رئيس الوزراء ووزير الديوان األميري 
ومحافظ »المركزي« وشخصيات 

هنأوا »األنباء« بالعيد ال� 34

التفاصيل ص3

يمني�ون تعاطفوا مع 
الحمي�دي  الضاب�ط 
الش�مري فأدخل�وه 
الكويت تسلاًل  ص 12

الكويت تدخل موسوعة »غينيس«
»VIVA« بمليون قلم رصاص.. برعاية

وسط احتفال تاريخي سيزاح اليوم الستار عن النصب التذكاري الذي 
اقامت��ه جمعية املعلم��ن الكويتية حتت رعاية ش��ركة »VIVA« لالتصاالت 
مبجمع 360 تكرميا للمعلمن في الكويت. والنصب التذكاري املقام عبارة 
عن مجس��م هندس��ي مت بناؤه من مليون قلم رصاص مبشاركة مجموعة 
من الطلبة ميثلون مدارس الكويت وقد حضر ممثل موس��وعة »غينيس« 
لالرقام القياس��ية ملعاينة النصب والتأكد من مطابقته للمقاييس واملعايير 
املطلوبة لتسجيل الرقم القياسي في املوسوعة ورفع اسم الكويت واملعلم 

التفاصيل ص38الكويتي عاليا.

)متين غوزال(كتلة العمل الشعبي مجتمعة في مكتب النائب احمد السعدون بحضور العضو اجلديد علي الدقباسي

مريم بندق � حسين الرمضان � موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ
من املتوقع ان تشـــهد جلسة مجلس األمة اليوم خالل مناقشته تعديالت 
املداولة الثانية لقانون معاجلة القروض جدال نيابيا حكوميا واســـعا على 

خلفية االختالف الواضح بني السلطتني حول مواد القانون.
ووسط التأكيدات النيابية بتوافر األغلبية الالزمة لتمرير القانون وإسقاط 
الفوائد وإعادة جدولة أصل الدين حذرت مصادر حكومية من التمادي النيابي 
نحو تأصيل النمط االستهالكي ما يهدد بسقوط القانون بكامله بعد رده إلى 
املجلس، وفي هذا االطار عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا آخر مساء 
امس اضافة الى االجتماع الذي عقد في الواحدة ظهرا لتحديد موقف احلكومة 

وكيفية التعامل مع جلسة القروض التي ستعقد اليوم.
رئيس مجلس األمة جاســـم اخلرافي جّدد دعوته إلـــى اعتماد صندوق 
املعسرين في معاجلة القضية بعد إدخال التعديالت التي يراها النواب الزمة 
مع التنسيق مع اجلانب احلكومي، مؤكدا انه اخليار األفضل. ورغم إبداء حالة 
التفاؤل بحســـم القانون اليوم فقد أملح إلـــى إمكان إعادته من قبل احلكومة 
واحتياجه إلى 44 صوتا إلقراره وهي غير متوافرة، ما يعني ترحيله للدورة 
املقبلة. نائـــب رئيس مجلس الوزراء للشـــؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان والتنمية الشـــيخ أحمد الفهد أكد ان قانون إسقاط الفوائد 
يتضمن العديد من املثالب الدســـتورية والقانونية إضافة لصعوبة تطبيقه 
وخلقـــه ألعراف غير حميدة في املجتمع وال يحقق أهدافه. وأضاف الفهد في 
تصريح صحافي ان احلكومة سترفع توصية برد القانون في حال إقراره من 
قبل املجلس.وناقشـــت احلكومة خالل اجتماعها مساء أمس التعديالت التي 
أوردها وزير املالية مصطفى الشمالي على صندوق املعسرين، حيث مت إقرارها 
لترفع إلى مجلس األمة اليوم. وأكد الشمالي ان صندوق املعسرين ناجح بكل 
معاني الكلمة والباب مفتوح ملناقشـــة املقترح الذي تقدمت به احلكومة. في 
املقابل، تتمسك أيضا اللجنة املالية واالقتصادية البرملانية التي عقدت اجتماعا 
أمس برئاسة النائب د.يوسف الزلزلة وأقرت خالله وبإجماع أعضائها خطة 
التنميـــة بتمرير القانون في مداولته الثانيةهذا، وأعلن النائب د.الزلزلة ان 
اللجنة أقرت تعديلني على املشروع األول يقضي بإسقاط األحكام القضائية 
عن املواطنني املستفيدين من القانون والذين سيتم إعادة جدولة قروضهم، 
والثاني عدم شمول القانون للوزراء والنواب والقيادات العليا في الوزارات 

التفاصيل ص6و7و9وأقاربهم من الدرجة األولى.

التفاصيل ص6


