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عائلة عجيل �لح�شا�ش ��أبنا�ؤه

عائلتي �ملرز�ق ��لغامن �لكر�م

حممد، �أحمد، خالد �علي

�سائلــني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته، ويلهم اأهله  وذويه  ال�سرب وال�سلوان

�ليد خالد يو�شف �لمرز�ق
لوفاة فقيدهم املغفور له باإذن اهلل تعاىل

يتقدمون بخال�ص التعازي واأ�سدق املوا�ساة من

األنباء  االقتصادية

عل�ى  يس�تحوذ  العق�ار 
ت�داوالت  م���ن   %23
بقيمة   2009 في  السوق 
ص44 دين�ار   مليار   2.3

بروتوكول  تض�ع  »زين« 
تع��اون جدي�دًا م�ع 
موزعيه�ا المعتمدي�ن 
 2010 إل�ى  وتنظ�ر 
»االنتم�اء  بن���ظ�رة 
ص48 والتح���دي« 

»الم�ثن�ى لالستثمار« 
للتعمي�ر«  و»الخ�لي�ج 
اتفاقي�ة  توق���ع�ان 
لت�طوير  ش����راكة 
مش�روع للتخزين ص49

تنف�ي�ذ الش�م�الي: 
الخ�ط�ة مش��اريع 

م�فتوح  الت�نم�وي�ة 
أم��ام الجمي�ع بم�ا 
ال�ش�ركات  فيه��ا 
ص49 األجن��بي�ة 

الرومي: »الدولية للتمويل« 
تعي�ن  »أوف أميركا ميريل 
لين�ش« م�ست�ش�ارًا 
للدمج الث�الثي   ص47

طالبان شّنت حرب شوارع ضارية في كابول 
عواصم ـ وكاالت: ذهبت حركة طالبان 
بحربها ضد احلكومة االفغانية مذهبا خطيرا 
أمس، عندما استهدف نحو عشرين انتحاريا 
رموز الدولة وشنوا حرب شوارع ضارية 
ونفذوا هجمات انتحارية على القصر الرئاسي 
ووزارتي املالية والعدل في قلب العاصمة 
كابول واســــفرت عن اكثر من عشرة قتلى 
و40 جريحا بينهم 4 من املهاجمني. وتزامنت 
العملية االكبر في كابول منذ نحو عام، مع 
تسلم اعضاء حكومة الرئيس حامد كرزاي 
اجلديدة مهامهم امس. كرزاي واثر اعالنه 
استعادة الهدوء بعد نحو خمس ساعات من 
املعارك والقصف املتبادل، امر أجهزة األمن 
بتشديد إجراءاتها في كابول والتحرك بسرعة 

العتقال املسؤولني عن الهجمات.

محمد الصباح: لن نقبل بالطروحات الطائفية.. والكويت متماسكة
رفض قاطع لتعديالت الحكومة على »المرئي والمسموع« المؤدية لفرض المزيد من العقوبات وتوّجه لمقاطعة أي نائب يؤيدها

أسيل نقلت عن صاحب السمو ارتياحه لتجربة المرأة في مجلس األمة.. والحكومة ستطلب عقد جلسة خاصة إلقرار قوانين الحضانات والمساعدات العامة

»االستئناف« تؤيد صحة قرار حّل إدارة القادسية
والغانم: الحكم وسام آخر على صدر الجزاف

العفاسي يدعو »االنتقالية« لعقد عمومية لتعديل المادة 32

»الصحة« تتسلم مستشفى »الرعاية الصحية«

الوعالن يدعو إلى ميثاق لترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية

اشتراط مؤهل خاص لمرشحي »التعاونيات«
مبارك الخالدي

أيدت محكمة االســــتئناف 
أمس حكم محكمــــة أول درجة  
بشأن صحة قرار الهيئة العامة 
للشباب والرياضة بحل مجلس 
إدارة نادي القادسية الذي صدر 
في 14 نوفمبر املاضي، رافضة 
املقدم بهذا اخلصوص.  الطعن 
جاء ذلــــك فيما أرجــــأت جلنة 
فحص الطعون مبحكمة التمييز 
النظر في الطعن املقدم من الفهد 
ضد وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل األسبق الشيخ صباح 
اخلالد الذي أصدر قرارا باعتبار 
الفهد مستقيال من منصبه كنائب 
ملدير الهيئة العامة للـــشــــباب 
والرياضة جلمعه بني عضوية 

مجلس إحــــدى إدارات الهيئات 
الرياضية ووظيفة قيادية وذلك 
الى 27 اجلاري. من جهته، رأى 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي في قرار محكمة 
االســــتئناف حل األندية تأكيدا 
لـ »قرار احلــــل«، داعيا اللجنة 
الكرة لعقد  االنتقالية الحتــــاد 
جمعيــــة عمومية غيــــر عادية 
لتعديل املــــادة 32.  من جانبه، 
اعتبــــر رئيس جلنة الشــــباب 
والرياضــــة البرملانيــــة النائب 
مرزوق الغامن حكم االستئناف 
وســــاما آخر على صدر رئيس 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
اللواء فيصل اجلزاف وأعضاء 

مجلس اإلدارة. 

حنان عبد المعبود
اعلن وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون اخلدمات الطبية املساندة 
د.قيس الدويري عن تسلم الوزارة مستشفى الرعاية الصحية، حيث 
اكد ان االفتتاح سيكون خالل االشهر الثالثة املقبلة، وافاد الدويري في 
تصريح صحافي بأنه جار العمل على انشاء مركز اخلاليا اجلذعية في 
منطقة الصباح الطبية التخصصية، مشيرا الى ان تكلفة مبنى املركز 

تبلغ 4 ماليني دينار، وسيتم االنتهاء من العمل به خالل سنة.

طالب النائب مبارك الوعللالن بضرورة إصدار ميثاق أخالقي يدعو إلى 
ترسلليخ مبادئ الوحدة الوطنية درءا للفتنة التي قد تهدد املجتمع.وأشللار 
الوعللالن خالل افتتاحلله ديوانه مبنطقة اجلهراء مسللاء امس األول إلى ان 
األوضاع السللائدة في البللالد مقلقة ومثيرة للجدل وان القوى السياسللية 
عليها دور في إعادة الدميوقراطية إلى مسللارها الصحيح، مشللددا على أن 

الفشل في ترسيخ قيم الدميوقراطية تتحمله جميع األطراف.

أكد وزير الشللؤون د.محمد العفاسي ان الوزارة ستقدم تعديالت على 
قانون التعاونيات بحيث يحمل املرشح لعضوية اجلمعية التعاونية مؤهال 
خاصا ميكنه من ادارة اموال اجلمعية ويكون التصويت ملرشح واحد وال 

يجوز الترشح ألكثر من دورتني.

محكمة التمييز أرجأت طعن الفهد ضد وزير الشؤون األسبق
الشريعان: ال تراخيص ل� »الصناعية« 

قبل جهاز تحسين القدرة
دارين العلي

أصدر وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشـــريعان قرارا أمـــس يلزم فيه 
جميع املنشآت الصناعية بتركيب 
جهاز معامل حتسني القدرة »الباور 
فاكتور« بحيث لن مينح أي ترخيص 
بنـــاء اال بعد تعهد صاحب املصنع 
بتركيب اجلهاز املخصص. وأشار الى 
ان »املرحلة املقبلة ستتضمن أيضا 
إلزام جميع مالك وأصحاب املنشآت 
الصناعية والتجارية والسكنية، عدا 
السكن اخلاص الذي تقل مساحته 
عن 500 متر مربـــع، بتركيب هذا 

اجلهاز. 

تصنف  »إيميافايننس« 
بنك  كأفضل  »بيت�ك« 
الشرق  في  إس�المي 
األوس����ط ص49
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دارين العلي � بيان عاكوم - سامح عبدالحفيظ
على وقع ضجيج قضية العريفي 
الذي لـــم يهدأ بعد، جـــاء الصوت 
احلكومي حاســـما وقاطعا، وعلى 
لسان نائب رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
وردا على سؤال لـ »األنباء«: »املجتمع 
الكويتي متماسك ولن نقبل بأي طرح 
طائفي أو قبلي يخرق هذا التماسك«. 
واوضح الشيخ د.محمد الصباح انه 
»لن نقبل اطالقا بأي طرح طائفي او 
قبلي او فئوي« واصفا هذه احملاوالت 
بـ »اخلطيرة جدا«، وزاد: »نحن بلد 
الطائفية  صغير متآزر، وقضيـــة 
دخيلة علـــى مجتمعنا«، الفتا الى 
»ان خطاب صاحب الســـمو األمير 

كان واضحا في هذا األمر«.

على صعيد آخر اعتبرت النائبة 
د.اســـيل العوضي ان لقاء صاحب 
السمو االمير مع النائبات االربع كان 
مثمرا واستمعن فيه الى توجيهات 
األب البنائه. واضافت: ان النائبات 
نقلن لالمير رســـالة حول اوضاع 
املرأة واآلمال في متكينها من املناصب 
القيادية خصوصا بعد ان اثبتت املرأة 
جناحها في مختلف املجاالت، السيما 
في العمل القيادي، ونقلت اســـيل 
عن صاحب السمو االمير ارتياحه 
لتجربة املرأة داخل البرملان مبا فيه 
خير ومصلحة الكويت، مؤكدة ان 
سموه يدعم املرأة. من جانب آخر 
اكدت جمعية الصحافيني ورؤساء 
اليومية ورؤساء  حترير الصحف 
ومديرو القنوات الفضائية رفضهم 

ألي تعديالت مقترحة على قانون 
»املرئي واملسموع« تؤدي الى فرض 
املزيد من العقوبات والتشدد فيها 
حتـــت اي مبرر، داعـــني احلكومة 
للتراجـــع عن مشـــروعها ونواب 
مجلـــس االمة بعـــدم املوافقة على 
هذه التعديالت اذا اصرت احلكومة 
علـــى عرضها عليهـــم. وقال امني 
ســـر جمعية الصحافيـــني فيصل 
القناعي ان هنـــاك توجها ملقاطعة 
ثقافية من جميع الصحف واالجهزة 
االعالمية للنواب الذين سيؤيدون 
التعديالت احلكومية. الى ذلك اعلن 
وزير الشؤون د.محمد العفاسي ان 
احلكومة ستطلب عقد جلسة خاصة 
إلقرار قوانني احلضانات واملساعدات 

التفاصيل ص8 و21العامة.


