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9696 وحدة سكنية منخفضة التكاليف بإيجار شهري 50 دينارًا
»السكنية« تقترح محفظة مالية ب� 250 مليون دينار لحل مشكلة بيوت التركيبالحريت�ي: انعقاد الجلس�ات دون حض�ور الحكومة يتطلب تفس�ير المادة 116

تقع على بعد 7 كيلومترات من مركز الجهراء على طريق السالمي كبديل عن منطقتي تيماء والصليبية.. و»اإلسكانية« تحيل تقريرها للمجلس بدور االنعقاد المقبل

)سعود سالم - محمد ماهر(جثة أحد الضحايا مغطاة قبل نقلها إلى الطب الشرعي ويبدو عدد من رجال األمن وفي اإلطار دماء وعلبة سجائر ألحد الضحايا  

دماء على »وصلة الدوحة«

أمير زكي � هاني الظفيري � محمد الدشيش � عبدالهادي العجمي
انتهى سباق سيارات شبابي مبصرع 5 شبان متفرجني 
وإصابة 8 آخرين في واحد من اكثر احلوادث التي شهدتها 
البالد مأس����اوية، وذلك بعد ان انحرفت احدى سيارتني 
كان صاحباها يتسابقان على طريق وصلة الدوحة في 
وقت متأخر من مس����اء ام����س االول لتصطدم بعدد من 
املتجمهرين الذين يتجاوز عددهم ال� 200 شخص لتقتل 

5 متفرجني وتصيب 8 آخرين بينهم 4 في حالة حرجة 
للغاية. وفيما طالب عدد من النواب وزارة الداخلية بفتح 
حتقيق ملعرفة اس����باب احلادثة والعمل على احليلولة 
دون وقوع حوادث مش����ابهة كشف النائب محمد هايف 
ان مواطنا تقدم مس����اء امس الى مجلس االمة بشكوى 
يفي����د فيها بأنه اتصل على عمليات الداخلية مبلغا عن 
التجمع الشبابي قبل وقوع احلادثة بدقائق وقام موظف 

العمليات باحالة اتصاله الى مخفر الصليبخات لتلقي 
الش����كوى فكان الرد كالتالي: »اذا صارت مشكلة اتصل 

وبعدها نحضر«.
 هذا وكشف مصدر أمني ل� »األنباء« ان وزير الداخلية 
الش����يخ جابر اخلالد أمر بفتح حتقيق فوري حملاسبة 
املقصرين في عدم االستجابة الفورية للبالغ الذي تقدم 

به املواطن.

حسين الرمضان � موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري  - حمد العنزي  � سامح عبدالحفيظ

في الوقت الذي أكد فيه النائب 
د.فيصل املسلم ان عدم تقدمي احلكومة 
أي معلومات أو أرقام للجنة البرملانية 
املشتركة لدراسة الكلفة املالية لقانون 
اخلبراء يكشف عدم جدية احلكومة 
في حل القضية وان النواب سيطلبون 
حس����م القانون في اجللسة املقبلة، 
أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب 
حسني احلريتي ان اللجنة املشتركة 
وافقت على طلب وزارة املالية تأجيل 
مناقشة الكلفة املالية لقانون تنظيم 
اخلبرة حتى االثنني املقبل حتى تعد 
تقريرا حول الكلفة املالية. من جانب 
آخر، أكد احلريتي ان حس����م اجلدل 
حول مسألة وجوب حضور احلكومة 
جللسات مجلس األمة لضمان صحة 
انعقادها يتطلب تقدمي طلب للمحكمة 
الدستورية لتفس����ير املادة 116 من 
الدس����تور التي تتحدث عن متثيل 
احلكومة في اجللسات برئيسها أو 
أحد أعضائها التضاح الصورة حول 

ان كان حضور الوزراء للجلس����ات 
وجوبيا أم ال.  وفي موضوع آخر، قال 
عضو اللجنة اإلسكانية النائب ناجي 
العبدالهادي ان اللجنة تدارست أمس 
قانون إنشاء الشركة اخلاصة ببناء 
البيوت منخفضة التكاليف، مشيرا الى 
ان احلكومة قدمت تعديال على القانون 
رقم 2006/45 حيث أجل املوضوع 
لالجتماع املقبل، وقال العبدالهادي ان 
اللجنة طلبت من احلكومة إحصائية 
بأعداد النساء الكويتيات املستحقات 
للرعاية الس����كنية. من جانبه، أكد 
عضو اللجنة النائب عدنان املطوع ان 
البيوت منخفضة التكاليف ستقع على 
طريق الساملي على بعد 7 كيلومترات 
من مركز اجلهراء وعددها 9696 وحدة 
سكنية مبساحة 150 مترا للقسيمة 
ومبس����احة بناء 180 مترا لطابقني  
بقيمة ايجاري����ة مقدارها 50 دينارا 
شهريا، وستتم إرالة مدينتي تيماء 
 والصليبي����ة لقدمهما. وقال املطوع 
ل� »األنباء« إن األسهم ستوزع بنسبة 
50% للقطاع اخلاص وحصة الشركة 

26% و24% للحكومة، ال فتا إلى أن 
القانون أعدته اللجنة وس����يعرض 
على املجلس إلقراره في دور االنعقاد 

املقبل. 
من جهة أخرى، اقترحت املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية إنشاء محفظة 
مالي����ة قيمتها 250 ملي����ون دينار 
تخصص حلل مشكلة بيوت التركيب 
في الصليبخ����ات وعدد من مناطق 
الكويت بحيث يستطيع كل صاحب 
بيت من بيوت التركيب أخذ قرض 
سكني جديد من احملفظة قيمته 70 
ألف دينار إلعادة بناء بيته. وعن هذا 
املقترح قال النائب د.جمعان احلربش: 
ان إقراره يحتاج إلى تشريع نيابي 
جديد والبد م����ن وضع حل جذري 

لهذه املشكلة.
وأمس أقرت جلنة املرافق العامة 
3 اقتراحات بقوانني لتأسيس شركات 
مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات 
الق����وى الكهربائي����ة وحتلية املياه 
وأخرى لتحسني األداء وتوزيع الثروة 

على املواطنني.

»مقاوم سيارات« يودي بحياة 5 متفرجين ويصيب 8 آخرين في حادث مأساوي

»المعاقين« تجتمع األحد 
بحضور 5 وزراء

قال رئيس جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة 
النائب مسلم البراك ان اللجنة وجهت الدعوة 
ــاع اللجنة املقرر  ـــ 5 وزراء حلضور اجتم ل
األحد املقبل الستكمال مناقشة قانون املعاقني 
ــات املقدمة عليه باإلضافة إلى الكلفة  والتعدي
ــراك في تصريح صحافي  املالية. وأوضح الب
ان الوزراء الذين وجهت لهم الدعوة هم وزراء 
ــة والتربية ووزير  ــؤون والصحة واملالي الش

الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

عبدالصمد ل� »األنباء«: على الدول العربية 
االستفادة من خبرات إيران »النووية«

دعا النائب عدنان عبدالصمد جميع الدول العربية إلى 
التعاون مع إيران فيما يخص امللف النووي اإليراني، مشيرا 
إلى ضرورة استفادة جميع البلدان العربية من اخلبرات 
املشتركة في هذا الشأن السيما ان جميع الدول العربية 
تتجه نحو اس����تخدام الطاقة النووية. وقال عبدالصمد 
ل� »األنباء« ان زيارة رئيس مجلس الش����ورى اإليراني 
إلى الكويت قد تس����اعد على إعطاء مزيد من الطمأنينة 
ل����كل دول اجلوار، الفتا إلى ان هناك تأكيدا إيرانيا على 
االس����تخدام السلمي للطاقة النووية وذلك بغض النظر 
عن إثارة اجله����ات الغربية التي لها مقاصد من حرمان 

دول املنطقة من استخدام حقها النووي السلمي.
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العبدالرحيم: نرفض تحركات الحكومة الفلبينية
للحصول على عفو عن قاتلة دالل النقي

لبنان: هول فاجعة الطائرة اإلثيوبية يطغى على السياسة

دعا  السلطات في الكويت إلى عدم قبول أي وساطة 

سر السقوط في الصندوق األسود ونصر اهلل ينعى الضحايا

شبح »الظالم« هدد  الجهراء من جديد
 وفرق الطوارئ احتوت األزمة

محمد الصباح: عدم تعاون إيران 
مع الوكالة الذرية همٌّ وننصحها بإزالته

بيان عاكوم وكونا 
فيما ترأس سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
قصر بيان امس اجتماع اللجنة 
الطاقة  الوطنية الس���تخدامات 
النووية لالغراض السلمية رأى 
نائ���ب رئيس مجل���س الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ان عدم تعاون ايران مع 
الوك�الة الدولية للط��اقة الذرية 
هّم، مق���دم���ا نصيحة اخ�وية 
اليران ب���أن تتعاون مع الوكالة 
حت���ى يزال هذا الهم الس������ائد 
بعدم التعاون، مش���يرا الى انه 
عندها لن يكون هناك مبرر لفرض 
عقوبات، ومتنى الشيخ د.محمد 

الصباح عدم فرض عقوبات على 
ايران، الفت�ا الى ان اي عقوبات 
املن�طقة  ف���ي  عل���ى اي دول��ة 
ستؤدي الى مزيد من االحتقان 

والتوتر.
وقال: نري���د ان تثبت ايران 
انها متعاونة مع الوكالة النووية 
ولذلك لن يكون هناك مبرر الي 

عقوبات.
وحول اعتراض النواب على 
بناء مساكن للمزارعني العراقيني 
قال الشيخ د.محمد الصباح »درء 
املخاطر اولى من جلب املصالح«، 
مشيرا الى ان ما يحكم السياسة 
اخلارجية هو مصلحة امن الكويت 

بالدرجة االولى.

بيروت: تعددت التنبؤات ويبقى السبب 
احلقيقي وراء حتطم الطائرة االثيوبية قبالة 
سواحل لبنان في بطن الصندوق االسود الذي 
توسع امس نطاق عمليات البحث عنه، وعن 

بقايا الطائرة املنكوبة واشالء باقي ركابها.
التحقيقات حول مالبسات احلادث صرفت 
اللبنانيني عن ملفاتهم السياسية احملتدمة، 
حتى ان االم����ني العام حلزب اهلل حتدث عن 
هول الفاجعة معزيا ذوي الضحايا وبينهم 
شخصيات مناصرة حلزب اهلل، فيما اجتهت 
اصابع االتهام األولية الى الطقس العاصف 
والى سوء التنسيق بني برج املراقبة وقائد 

الطائرة.

فرج ناصر
مع حت����ركات احلكومة 
الفلبينية عبر إرسال مبعوث 
رفيع املستوى إلى الكويت 
في محاولة للحصول على 
القاتلة  الفلبينية  عفو عن 
الت����ي حكم عليها  جكاتايا 
باإلعدام بع����د قيامها بقتل 
النقي  ابنة مخدومتها دالل 
قال خ����ال الضحية فاروق 
العبدالرحيم في حوار خاص 
ل� »األنباء« انه وعائلة القتيلة 
يرفضون متاما التنازل عن 
اعدام القاتلة داعيا السلطات 
إلى عدم قبول  الكويت  في 
أنهم  إلى  الوساطة، مشيرا 
يريدون حق دم ابنتهم وال 

يريدون أكثر من حقهم.
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فرج ناصر � دارين العلي
من جديد ولليل����ة الثانية على التوالي، وجدت فرق طوارئ الكهرباء 
في اجلهراء نفس����ها أمام أمر ال حتسد عليه، حيث عاد انقطاع التيار عن 
 ،w مساحات واسعة من احملافظة بسبب نفس اخللل في محطة اجلهراء
إال ان جه����ود فرق الطوارئ أعادت التيار خالل وقت قياس����ي، وواصلت 
معاجلة السبب الرئيسي لالنقطاع، مع وعود من مسؤولي الوزارة بعدم 
عودة »الظالم«. من جهة أخرى، تنتظر الوزارة موافقة جلنة املناقصات 
املركزية على توقيع عقد بقيمة 8 ماليني و397 ألف دينار لتزويد محطات 

الكهرباء بخطوط هوائية في إطار تقوية وتوسعة الشبكة.

عقد بنحو  8.4 ماليين دينار لتقوية وتوسعة الشبكة

رئيس الوزراء ترأس اجتماع اللجنة الوطنية للطاقة النووية

العفاسي يشهر اتحاد المحامين الكويتيينطارق عزيز ب� » 7 أرواح«!
عمان � وكاالت: عقب معلومات 
عن إصابته بجلطة دماغية أفقدته 
النطق، وأخرى حتدثت عن وفاته 
س����ريريا، أعل����ن احملامي بديع 
عارف ان موكل����ه نائب رئيس 
ال����وزراء العراقي ع����راب اإلفك 
ط����ارق عزيز غادر املستش����فى 
العسكري األميركي في العراق بعد 
حتسن حالته الصحية. وأضاف 
ان »عزي����ز مثل أمس األول أمام 
احملكمة اجلنائية العراقية العليا 
في قضية األحداث التي تلت عام 
1991 في محافظة ديالى حتديدا، 
حتى انه متكن من مخاطبة قاضي 

احملكمة«.

مؤمن المصري
أصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 
أمس قرارا مت مبوجبه إش���هار احتاد احملامني الكويتيني. 
ويهدف االحتاد إلى رعاية شؤون أصحاب مكاتب احملاماة 
والدفاع عن مصاحلهم وحقوقهم وتنظيم املهنة وضمان حسن 
أدائها والتعاون مع االحتادات املماثلة في الدول العربية. 
وبهذه املناسبة أكد سكرتير العالقات اخلارجية والنقابية 
ورئيس دائرة الدراس���ات القانونية وتطوير القوانني في 
االحتاد احملامي رائد الوهيب ان االحتاد بدأ باكورة أعماله 
بإع���داد برنامج حول حقوق احملام���ي وورثته في أعماله 
املهنية، نظرا للمعاناة التي يالقيها احملامون ما يضطرهم 
إل���ى الغياب عن املكتب أو العجز بأي صورة من الصور، 
وبني ان مهنة احملاماة فردية وال متارس عبر الشركات كما 
هو معمول به في العديد من الدول وهذا مس���عى يدرسه 

االحتاد ليخرج إلى النور قريبا.

 تكتيكات »خالقة« تهدد االنتخابات العراقية
وهجوم انتحاري يدمر »األدلة الجنائية«

بغ���داد � وكاالت: تصاعدت وتيرة الهجمات في العاصمة العراقية 
بغداد مع دنو موعد االنتخابات التش���ريعية في مارس املقبل بشكل 
يضع قدرة قوات األمن على حماية العملية االنتخابية على احملك. ولم 
يكد دخان تفجيرات االثنني األس���ود ينجلي، حتى اهتزت بغداد امس 
على وقع هجوم انتحاري بسيارة مفخخة أسفر عن مقتل أكثر من 19 
شخصا بينهم خمسة من الشرطة، وأوقع 80 جريحا. كما دمر الهجوم 

مقر »األدلة اجلنائية« في ساحة احلريات ببغداد.
وليس عدد الهجمات وأهداف��ها الذي تطور فقط، وإمنا التكتيكات 
التي يس���ت���خدمها املسل����حون، بحس���ب قائد القوات االميركية في 
الع���راق اجلن���رال راي اوديرنو الذي قال ان جهاز االس���ت����خبارات 
األميركية ابلغ قبل حوالي الش���هر به���ذه التكتيكات اجلديدة، واصفا 

إياها ب� »اخلالقة«.
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ب�ن طعزة ل� »األنب�اء«: أس�رة 
آل الصب�اح حكامنا وش�يوخنا 
نكنّ لهم الوالء والوفاء  ص23

د.الهارون: لك�ي ينجح أي وزير 
البد أن يمنح  الفترة الكافية ويجد 
الدعم من السلطة التشريعية ص27
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مواطن أبلغ عن التجمع قبل الحادث�ة والعمليات ترد: »إذا صار حادث دق علينا«
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دوالر  تريلي�ون   1.8
أصول أفضل 30 صندوقًا سياديًا 
بالعالم وهيئة االستثمار السابعة 
ب�� 202.8 م�لي�ار  ص33

»الجناي�ات« تس�دل 
الستار بتأييدها قرار النيابة 
بحف�ظ قضية مش�تقات 
ص33 الخل�يج   بن��ك 

بنك الكوي�ت المركزي يصدر س�ندات 
خزانة جديدة  بقيمة  60  ملي�ون دينار   ص 32

ترتف�ع  الكويت�ي  المس�تهلك  تف�اؤل   ثق�ة 
ل� 70.9 نقط�ة بالنصف األول م�ن 2009 مقارنة 
ب� 49.5 لن�ف��س الف�ترة م��ن 2008     ص36

طرازات 2010 من »جي إم سي«.. 
ت�أدي�ة وت��رف واحترافي�ة   ص40


