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األنباء  االقتصادية

دينار  مليون   118.74 يرب�ح  »بيتك« 
في 2009 بواقع 52 فلس�ًا للس�هم 
و192.584 ملي�ون دين�ار أدرجت 
ب�الح�سابات ف�ور إع�النها   ص 37

تكش�ف  »توي�وت�ا« 
ع�ن تفاصي�ل عالج 
الب�نزي�ن  دواس��ة 
وإص�الح 2.3 مليون 
س�ي��ارة ف�ي 90 

»أب���ي�ات« 
مل�تقى  تدعم 
وأفتخر«    »كويتي 

حمد المرزوق رئيسًا 
المص�ارف   التح�اد 
للسنوات الثالث المقبلة

يوم�ًا بمع�دل 30 دقيقة ل�كل س�يارة   ص 40

البال�ول: »الوطن�ية« تط�ل�ق 
»Click N' Send« خ�دم�ة
 برسوم تش�غيلية اقتصادية  ص 32

نسوة إيرانيات خالل تشييع بقايا جنود إيرانيني سقطوا خالل حرب السنوات الـ 8 مع العراق مت تسلمها     )أ.پ(

النائب شعيب املويزري يحمل ملفاته ممازحا وزير الشؤون د. محمد العفاسي خالل اجللسة أمس

بدر املخيزمي

حمد املرزوق

عبدالعزيز البالول

الكويت: لن نسمح باستغالل أراضينا لضرب جيراننا
الريجاني: »مس�رح دم�ى« .. واألميركيون ال يفهمون أنهم هم المش�كلةنجاد منددًا ب� »مؤامرة األعداء«: الغرب ال يريد أن يسود األمن واالستقرار المنطقة

طهران تؤكد عزمها إعدام تس�عة آخرين م�ن المعارضة »قريبًا«

مصدر في »الدفاع« نفى القيام بنشر بطاريات »باتريوت« .. وفشل تجربة أميركية العتراض صواريخ مهاجمة

خاتمي يتهم حكومة نجاد بممارسة العنف األعمى ويحّذر من عواقبه »غير الواضحة«

موسوي ينتقد الديكتاتورية في النظام اإليراني 
ويدعو لتغيير الدستور لضمان حقوق الشعب 

عواص���م � وكاالت: فيما تتصاعد األزم���ة اإليرانية مع 
الغرب على خلفي���ة برنامجها الن���ووي، تتفاقم مواجهة 
النظام اإليراني مع املعارضة حيث تعهد زعيمها مير حسني 
موسوي مبواصلة معركته »من أجل حقوق الشعب« داعيا 

الى تغيير الدستور لضمان هذه احلقوق.
 ووجه موس���وي انتق���ادات الذعة للنظ���ام معتبرا ان 
»جذور الظل���م والديكتاتورية مازالت موجودة« في إيران 
وان الثورة اإلس���امية »لم حتقق أهدافها« وفش���لت في 
إلغاء »االس���تبداد« وش���كك زعيم املعارضة اخلضراء في 
قدرة الثورة على القضاء »عل���ى كل البنى التي تقود الى 

االستبداد والديكتاتورية«.
وعلى غرار موس���وي اتهم الرئيس االيراني الس���ابق 
محمد خامتي احلكومة بارتكاب ما أسماه »العنف األعمى«  

محذرا من انه ستكون له »عواقب غير واضحة«.
ومم���ا يزيد طني األزم���ة الداخلية بل���ة، إعان مصادر 
قضائية أن طهران س���تعدم قريبا تسعة آخرين من الذين 
أدينوا في أحداث الشغب التي أعقبت االنتخابات اإليرانية 

في يونيو املاضي.

عبدالهادي العجمي ووكاالت
فيما شجبت ايران ما اعلنته 
الوالي����ات املتحدة االميركية من 
نشر انظمة مضادة للصواريخ في 
منطقة اخلليج ملواجهة ما أسمته 
اخلطر احملتم����ل ازاء اندالع أي 
نزاع مسلح على خلفية البرنامج 
النووي االيراني، ابلغت مصادر 
رفيعة املستوى في وزارة الدفاع 
»األنباء« بان الكويت لن تسمح 
باستغال اراضيها لضرب جيرانها، 
ونفت املصادر ما اوردته وكاالت 
األنب����اء من موافقة الكويت على 
نشر أنظمة مضادة للصواريخ 

على ارضها.
وانتقد الرئيس االيراني محمود 
الغربية  احمدي جناد السياسة 
في املنطقة وقال: الدول الغربية 
ال تريد ان يسود األمن وان تكون 
العاقات بني دول املنطقة جيدة، 
واضاف لقد حاولوا دائما ابقاء دول 
املنطقة ضعيفة، من�ددا ب� »مؤامرة 
األعداء« الذين يريدون االستفادة 
من االنقسام وعدم االستقرار في 

دول اخلليج.
من جهته، اعتبر رئيس البرملان 
االيراني علي الريجاني نشر انظمة 
اميركية مضادة للصواريخ في 
اخلليج بأنه »مسرح دمى« واضاف: 
ان املس����ؤولني  من املس����تغرب 
االميركي����ني اجلدد ال يفهمون ان 
الواليات  مشاكل املنطقة سببها 
املزيد من  التي ترس����ل  املتحدة 
التجهيزات العسكرية الى املنطقة، 

مذكرا بأن ايران لم تهاجم ايا من 
الثورة االسامية،  جيرانها منذ 
وزاد ب����أن دول املنطقة يجب ان 
تعلم ان سيناريو نشر الصواريخ 
ف����ي املنطقة بذريعة  االميركية 
احلفاظ على األمن واالستقرار يعد 

نوعا من االحتيال السياسي.
هذا واتفق محللون عسكريون 
على ان نشر الصواريخ االميركية 
يزيد من التوتر في املنطقة، وقالوا 
ان ذلك يذّك����ر اجلميع بأن خيار 

احلرب اليزال قائما.
على الصعيد نفسه قال قائد 
القوات االميركية الوسطى التي 
تدير عمليات عسكرية متتد بني 
اخلليج وآسيا الوسطى ان تسريع 
البطاريات املضادة  عملية نشر 
للصواريخ يشمل نشر 8 بطاريات 
مبعدل اثنتني في كل من البحرين 

والكويت وقطر واالمارات.
الى ذل����ك قالت وزارة الدفاع 
األميركي����ة )الپنتاغون( ان أول 
محاولة أميركية إلسقاط صاروخ 
طويل املدى في محاكاة لهجوم 
قادم من ايران باءت بالفشل بعد 
عطل في رادار صنعته ش����ركة 
الدفاع  ريثيون. وقال����ت وكالة 
الصاروخي ان كا من الصاروخ 
املستهدف الذي اطلق من كواجالني 
في ج����زر مارش�����ال وصاروخ 
االعتراض الذي اطلق من قاعدة 
فاندنبرج اجلوية في كاليفورنيا 
سارا بشكل طبيعي بعد اطاقهما 

االحد املاضي.

ديوان المحاسبة يفتش على مكاتب العالج بالخارج

»الشؤون«: السماح بجمع التبرعات بال� »كي.نت«
تصرف مع راتب فبراير الجاري

يتراوح بين 80 و120 دينارًا

االنتهاء من إعداد كشوفات 7000 ضابط وفرد 
في الحرس الوطني مستحقين لألعمال الممتازة

حنان عبدالمعبودصرف بدل الخطر لمنتسبي »الدفاع« مع رواتب أبريل
علم����ت »األنباء« من مص����ادر مطلعة بوزارة الصح����ة ان ديوان 
احملاسبة س����يقوم بجوالت تفتيشية مالية على املكاتب الصحية في 
املانيا وفرنسا ولندن وباريس وفرانكفورت وواشنطن للتدقيق على 
احلسابات اخلاصة بالسنوات املالية 2007 و2008 و2009. من جانب 
آخر نفى وكيل وزارة الصح����ة د.ابراهيم العبدالهادي نفيا قاطعا ما 
نشر باحدى الصحف امس عن اعتماد رؤساء االقسام باملستشفيات 

مؤكدا ان القرار لم يصدر بعد، وال توجد له مسودة.

بشرى شعبان
وافقت جلنة العمل اخليرية على استخدام نظام ال� »كي.نت« كبديل 

جلمع التبرعات النقدية من قبل اجلمعيات اخليرية.
واوضح مدير ادارة اجلمعيات اخليرية واملبرات ناصر العمار انه 
مت رفع املقترح الى اللجنة العليا العتماده كبديل عن جمع التبرعات 
في االكشاك والذي اوقفت الشؤون العمل به قبل سنوات، كما سيتم 
التباحث مع البنك املركزي للوصول الى آلية الستخدام اجلهاز املصرفي 

واالستفادة منه.

مريم بندق
وافق مجلس األمة باألغلبية 
أمس على قانون هيئة سوق املال 
)48 نائبا من أصل احلضور 49( 
واخلطة اإلمنائي���ة للدولة )52 
نائب���ا وعدم موافق���ة 3( خال 
الثانيتني امس ومتت  املداولتني 
إحالتهما الى احلكومة. وتعهدت 
احلكومة على لسان وزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون مبناقشة 
بند اإلفصاح ع���ن املزايا املادية 
ملجالس إدارات الشركات واملديرين 
التنفيذيني واملديرين في مشروع 

قانون الشركات التجارية.
م���ن جانب���ه، أعل���ن رئيس 
النائب  البرملانية  املالية  اللجنة 
د.يوسف الزلزلة ان املجلس أجرى 
تعديلني على قانون هيئة سوق 
املال يقضي األول بأال تقل نسبة 
الكويتيني العاملني في هيئة سوق 
املال والبورصة ووكاالت املقاصة 
عن 75% م���ن إجمالي العاملني، 
والثاني احلف���اظ على املوظفني 
الكويتي���ني العامل���ني حاليا مع 
املمي���زات الوظيفية املقررة لهم 
واستمرارية احلقوق والواجبات 
القائمة اآلن وان تقدم لهم جميع 
املزايا اخلاصة باملوظفني الكويتيني 

في مؤسسات الدولة األخرى.
وأوضح د.الزلزلة: أما التعديل 
عل���ى قانون اخلط���ة اإلمنائية 
فبحس���ب طل���ب احلكوم���ة مت 

عبدالهادي العجمي
وّجه س���مو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ سالم العلي بإحلاق 12 عسكريا 
في احلرس من حملة الشهادة اجلامعية 
بدورة ضابط ملدة 6 اش���هر الى معسكر 

الصمود وذلك بعد مناشدتهم سموه. 

من جهة ثانية اكدت مصادر في احلرس 
الوطن���ي ل� »األنباء« انه مت االنتهاء من 
اعداد كشوفات ل� 7000 ضابط وفرد من 
املس���تح���قني ملك���افأة االعمال املمتازة 
والتي س���يتم صرفها مع راتب فبراير 

اجلاري.

عبدالهادي العجمي
علمت »األنباء« ان وزارة الدفاع س����تبدأ 
في صرف بدل اخلطر ملنتسبيها من الضباط 

واألفراد مع رواتب أبري����ل املقبل، وأوضح 
مصدر مطلع ان قيمة البدل تتراوح بني 80 

و120 دينارا كل حسب رتبته.

إلغاء موافقة املجلس املس���بقة 
عل���ى امليزانيات التكميلية التي 
حتتاجه���ا، وه���ذا يعني إطاق 
يد احلكوم���ة في احلصول على 
امليزانيات التكميلية دون الرجوع 
الى مجلس األمة الستصدار قانون 

بذلك.
الزلزل���ة ان اجن���از  وق���ال 
مشروعني بهذا احلجم واألهمية 
يعتب���ر بداي���ة حقيقية لطريق 
أخضر بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية إلجناز مشاريع قوانني 
اخرى خاصة ان لدينا في اللجنة 
املالية 3 مش���اريع بقوانني هي: 
التخصيص، الشركات، واملناقصات 

سنعمل على إجنازها خال العطلة 
الربيعية للبرملان.

وأكد د.الزلزلة انه بإجناز هذه 
املشاريع من قبل اللجنة وحتويلها 
الى املجل���س للتصويت عليها 
ستصبح لدينا قاعدة تشريعية 
واضحة لتنفيذ اخلطة اإلمنائية 
االستراتيجية للكويت وبالفعل 
وقتها نس���تطيع الق���ول مبلء 
الفم ان قطار التنمية قد انطلق 
لتحقيق املشاريع التنموية على 
أرض الواقع لتحويل الكويت الى 
مركز مالي وجتاري حتقيقا لرغبة 
صاحب الس���مو األمير الش���يخ 

صباح األحمد.

باراك يحّذر من حرب شاملة بين سورية وإسرائيل:
ال مكان للضعفاء في الشرق األوسط وال فرصة ثانية 

عواصم � هدى العبود والوكاالت
في تصريحات غير مسبوقة ملسؤول 
إسرائيلي على هذا املستوى حذر وزير 
الدفاع اإلسرائيلي ايهود باراك من نشوب 
حرب شاملة بني إسرائيل وسورية ما لم 

تتوصا إلى تسوية سياسية.
وتوقع »ان اجلانبني سيعودان بعد 
حرب كهذه إلى طاولة املفاوضات مرة 
أخرى وسيبحثان املواضيع نفسها التي 
يبحثانها منذ 15 سنة«. واعتبر وزير 
الدفاع اإلسرائيلي ان »الشرق األوسط 
هو مكان صعب ال رأفة فيه بالضعفاء 
وال فرصة ثانية، ولن يتم حتقيق اتفاق 
سياسي ما دام اجلانب الثاني يعتقد أن 

إسرائيل ضعيفة وباإلمكان استنزافها 
أو اإليقاع بها في فخ الديبلوماس���ية«. 
تصريح���ات باراك ج���اءت قبيل تلقي 
الرئيس الس���وري بش���ار األسد أمس 
رس���الة من نظيره الفرنس���ي نيكوال 
س���اركوزي نقلها إلي���ه عضو مجلس 
الشيوخ الفرنسي فيليب ماريني. وقال 
بيان سوري ان األسد بحث مع ماريني 
»تطورات األوضاع في الشرق األوسط 
وخصوصا على الساحة الفلسطينية«. 
وأضاف ان األس���د قدم رؤية »منهجية 
لعملية السام وأهمية الدور التركي في 
هذه العملية وأهمية وجود دور فرنسي 

مكمل للدور التركي«.

األسد لمبعوث ساركوزي: الدور الفرنسي مكمل للدور التركي 

أكوام األدوية والمعدات الطبية في »النهضة« اختفت!

الحربش يشيد بمكرمة الشيخ سالم العلي

حنان عبدالمعبود - مفرح الشمري
تابعت »األنباء« مس���اء امس ما اثارت���ه االثنني املاضي حول 
اكتشافها الكوام »االدوية« واملعدات الطبية امللقاة في مكان مهجور 
مبنطقة النهضة حيث اكتش���فت في جولتها اجلديدة اختفاء هذه 
االدوية واملعدات وما تبقى اال انقاض املبنى الذي هدمته جرافات 
البلدية ولكن ورغ���م اختفاء تلك الكمية الكبي���رة فإن »األنباء« 
اكتش���فت باملكان ذاته معدات جديدة وعل���ب اغذية طبية التزال 
صاحلة لاس���تهاك اآلدمي، وبهذا الصدد اس���تجاب وكيل وزارة 
الصحة د.ابراهيم العبدالهادي ملا نشرته »األنباء« وامر بتشكيل 

جلنة حتقيق للوقوف على حقيقة هذه االدوية.

اشاد النائب د.جمعان احلربش مببادرة سمو رئيس احلرس 
ــبي  ــملت جميع منتس ــالم العلي والتي ش ــيخ س الوطني الش

ومتقاعدي احلرس الوطني.
ــى مناقب ومكارم  ــال احلربش ان هذه املكرمة تضاف ال وق
سموه املتكررة والتي شملت في السابق جميع شرائح املجتمع 
ــادرة الكرمية  ــي ان تدفع هذه املب ــا عن امله ف ــي، معرب الكويت
ــؤولي املؤسسات العسكرية والهيئات املدنية  بتشجيع بقية مس
ــرار حقوقهم وكذلك صرف البدالت  ــبيها باق الى انصاف منتس
ــتحقة ملنتسبي وزارة الدفاع واحلرس الوطني التي حرموا  املس

منها لسنوات.

وكيل »الصحة« أمر بتشكيل لجنة تحقيق

الزلزلة ل� »األنباء«: إنجاز »الخصخصة« و»الشركات« و»المناقصات« خالل العطلة 
واعتماد سوق المال والخطة اإلنمائية يعتبر بداية طريق أخضر بين السلطتين

إلغاء موافقة المجلس المسبقة على الميزانيات التكميلية واعتماد تعديلين على سوق المال بأال تقل نسبة الكويتيين عن 75% مع الحفاظ على العناصر الوطنية الحالية

)متين غوزال(
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أوباما: الحرب  على اإلرهاب يجب 
أن تكون على كل الجبهات

واش���نطن � كونا: قال الرئيس 
األميركي باراك أوباما إن احلرب على 
تنظيم القاعدة وحلفائه ليست معركة 
عسكرية فقط وإمنا يجب أن تكون 
أيض���ا معركة في األفكار.  وأضاف 
أوباما أمس األول ان »احلرب على 
اإلره���اب يجب أن تك���ون على كل 
اجلبهات« قائا »لقد انتش���روا في 
أماكن مثل اليمن والصومال ونحن 
نعمل مع ش���ركاء دوليني للحد من 
نطاق عملياتهم وتفكيك اإلرهاب في 
تلك املناطق«، مؤكدا »نحن نعمل مع 
األغلبية الساحقة من املسلمني الذين 
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)سعود سالم(الزميل مفرح الشمري في املكان الذي شهد القاء معدات طبية قبل ايام وذلك بعد تنظيفه!


