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الطاحوس: تصريحات وزي�ري الداخلية والمالية متضاربة وعلى رئيس الحكومة إجراء تعديل طفيف على التش�كيل الوزاري

أذان الفجر 3:58

 أذان املغرب 6:18

الخرافي عن »الخطة«: إجراءات التنفيذ اختصاص الحكومة وليس المجلس
رئيس المجلس أعرب عن سعادته بالتنسيق بين الوزراء المعنيين لمتابعة تنفيذ الخطة وإقرار آلية مناسبة لتمويل المشاريع

الصحافي اإلسرائيلي إلديد بيك ل� »األنباء«:
نعم دخلت الكويت ولكن بجواز سفر أوروبي

وصف ردة الفعل تجاه دخوله البالد ب� »المبالغة«

الصحافي االسرائيلي إلديد بيك بالزي الكويتي كامال »بالغترة والعقال«  

العراقي والوقوف مجددا كبلد 
له حضوره يستحق االحترام، 
وهذا كل ما أردت قوله من خالل 
حتقيقي املوسع عن زيارتي الى 
الكويت. واضاف: البد علينا 
كصحافيني ان نساهم في بناء 
جسور التواصل بني شعوب 

املنطقة لتأصيل السالم.
واختتم بي���ك حديثه مع 
»األنباء« بأنه س���يعيد نشر 
حتقيقه عن الكويت في مجلة 
»جيرمان انترناشونال بولتيك« 
وكذلك صحيفة »الفاينانشال 

تاميز« األملانية.

ذعار الرشيدي
نفى الصحافي االسرائيلي 
إلدي���د بي���ك ان يك���ون قد 
الكويت بجواز سفره  دخل 
االسرائيلي وقال ل� »األنباء« 
ان���ه ميتلك جوازي س���فر 
احدهما إس���رائيلي واآلخر 
أوروب���ي وان���ه عندما قرر 
السفر الى الكويت استخدم 
جواز سفره األوروبي، قائال: 
كنت اعلم انه سيتم منعي من 
الدخول فيما لو استخدمت 
جواز سفري االسرائيلي بل 
ان شركة الطيران التي اقلتني 
الى الكويت كانت سترفض 
الطائرة،  من األصل ركوبي 
كم���ا نفى ان يكون قد عرف 
اي ممن التقاهم في الكويت 

انه اسرائيلي.
واستغرب بيك ردة الفعل 
التي وصفها ب���� »املبالغة« 
جتاه دخوله الكويت وقيامه 
بعمل حتقيق موسع عنها، 
نشره في صحيفة »يديعوت 
احرونوت« االسرائيلية التي 
يعمل مراس���ال له���ا، وقال: 
الكويت وجدتها بلدا مذهال 
رغ���م كل م���ا يواجه���ه من 
حتديات في منطقة مضطربة، 
وخروجها من جتربة الغزو 

حمد بن جاسم: »بوشهر« »السلمية« حق شرعي إليران
الجاراهلل: صفقة صواريخ باتريوت تدخل ضمن شبكة حماية الكويت

صرف بدالت الصيادلة مع رواتب سبتمبر

رسوم على الخدمات الصحية للزائرين
حنان عبدالمعبود

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة بوزارة الصحة ان الوزارة تدرس 
في الوقت احلالي اقتراحا بتحصيل رس���وم من الزائرين مقابل تغطية 
اخلدمات الصحية الطارئة. من جانب آخر، صرحت مصادر قيادية في 
الوزارة ل� »األنباء« بأن الزيادات والبدالت اخلاصة بالصيادلة ستصرف 
لهم مع رواتب سبتمبر املقبل، موضحة  ان هذه البدالت ستشمل الصيادلة 

بوزارتي الدفاع والشؤون.

مجزرة برلمانية � حكومية في مقديشو 
»شباب المجاهدين«: بدء المرحلة النهائية لدحر الغزاة

»الحراك الجنوبي« في اليمن يدعو 
لعدم المشاركة في »خليجي 20«

»الداخلية« تشترط عدم وجود 
قضايا أو تغّيب لنقل الكفاالت

مقديشو � وكاالت: شهدت دوامة العنف في الصومال أمس تطورا 
خطيرا، إذ استهدف مسلحون من حركة شباب املجاهدين فندق منى 
القريب من مقر الرئاسة وقتلوا ما يزيد على 33 شخصا بينهم ستة 
برملانيني وعدد من املوظفني احلكوميني واجلنود إضافة الى مدنيني. 
االعتداء جاء في اليوم الثاني من الهجمات التي بدأتها احلركة مساء 
أول من أمس وأوقعت م����ا يزيد على 30 قتيال و90 جريحا، معلنة 
بدء املرحلة األخيرة من احلرب التي تشنها ضد »الغزاة«، في إشارة 
الى القوة األفريقية، بحس����ب املتحدث باسم املسلحني علي ديري 
الذي قال: ندش����ن حربا نهائية لدحر الغزاة الكفرة من مقديش����و، 
وجميع القوات من األقاليم اإلس����المية ستشارك فيها حملو األعداء 

خارج مقديشو.

دب����ي � أ.ف.پ: دعا املجلس األعلى للحراك الس����لمي في جنوب 
اليمن دول مجلس التعاون إلى عدم املش����اركة في دورة »خليجي 
20« لك����رة القدم املقررة في اليمن »بس����بب األحداث اجلارية فيه، 
وسقوط العديد من األبرياء بني قتيل وجريح«. ويستضيف اليمن 
ف����ي عدن وأبني اجلنوبيت����ني كأس اخلليج م����ن 22 نوفمبر إلى 4 
ديس����مبر املقبلني. وجاء في البي����ان »ان مديرية لودر في محافظة 
ابني تتعرض إلى حرب إبادة جماعية أدت إلى س����قوط العديد من 
الضحايا، ونحن نناشد اإلخوة في مجلس التعاون اخلليجي بعدم 
املش����اركة فيما يس����مى خليجي 20، وكيف لهم ان يشاركوا ودماء 
اجلنوبيني تنزف ف����ي ارض اجلنوب وما يجري اليوم في لودر ما 

هو إال إلجناح خليجي 20 والتهيئة له«.

محمد الدشيش
علمت »األنباء« من مصدر مطلع ان وزارة الداخلية اخطرت وزارة 
الش����ؤون قبل ايام بضرورة ان يقدم اي وافد يرغب في نقل كفالته 
دون موافقة الكفيل االول كتابا صادرا من االدارة العامة للهجرة يفيد 

بعدم وجود قضايا جنائية أو مدنية او تغيب مسجلة عليه.
واشار املصدر الى ان هذا االجراء اجلديد جاء في اعقاب موافقة 
الشؤون على حتويل وافدين من على كفاالت اخرى ولكن حال اجناز 

املعاملة يتم اكتشاف وجود قضايا على الوافد.

حسين الرمضان � موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ

ألق���ى رئيس مجل���س األمة 
جاس���م اخلرافي ك���رة متابعة 
وتنفيذ خطة التنمية في ملعب 
احلكوم���ة آم���ال أال يكون هناك 
التنفيذية  تأخير في اإلجراءات 
الالزمة لذل���ك. وأعرب اخلرافي 
في تصري���ح للصحافيني قبيل 
خروجه م���ن املجلس أمس عن 
سعادته بالتنسيق بني الوزراء 
املعنيني ملتابع���ة تنفيذ اخلطة 
وإقرار اآللية املناسبة للتمويل 
»واإلجراءات التنفيذية للخطة هي 
من اختصاص احلكومة وليس 
مجلس األمة«. وأضاف: انا على 
يقني بأننا سنرى النتيجة املأمولة 
بعد االجتماع املهم بني الوزراء ألن 

العبرة في التنفيذ »والرك على من 
ينفذ«. وعن األخبار املتداولة في 
شأن دخول إسرائيليني للبالد قال 
اخلرافي ان وزير الداخلية سيبني 
للنواب ما يرغبون في معرفته 
الداخلية  خالل اجتماع جلن���ة 
اليوم. من  البرملاني���ة  والدفاع 
النائب خالد  جانب آخر، طالب 
الطاحوس سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد بإجراء تغيير 
طفيف على التشكيل احلكومي قبل 
دور االنعقاد املقبل. وأضاف في 
تصريح صحافي: ان تصريحات 
وزيري الداخلية واملالية متضاربة 
إضافة الى ان أداءهما لم يكن على 
املأمول، واملطلوب ان  املستوى 
تدخل شخصيات أصحاب قرار 

في املستقبل.

قوات احلكومة الصومالية تسحل جثة أحد املسلحني منفذي الهجوم على فندق منى   )أ.پ(
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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ حمد بن جاسم ويبدو جاسم اخلرافي وصاحب السمو امللكي األمير تركي الفيصل 

بيان عاكوم
اختت����م مجلس العالق����ات العربية 
اجتماعاته أمس بجلس����ة مغلقة أعقبها 
مؤمتر صحافي أعلن خالله رئيس املجلس 
محمد الصقر أنه مت االتفاق على ان تكون 
الكويت مقرا للمجلس، الفتا الى أنه مت 
االنته����اء من إجراءات تأسيس����ه وبدء 
العمل على تنفيذ أهدافه وسياس����اته. 
وبني الصقر ان املجلس سيكون مسجال 
لدى جامعة الدول العربية كمؤسس����ة 

مجتمع مدن����ي باعتباره مكمال لعم����ل اجلامعة، وان 
املساهمة في حل اخلالفات العربية � العربية ستكون 
من ضم����ن أولوياته. وبينما أعلن الصقر عن االجتاه 
لضم ش����خصيات جديدة الى املجلس ومنها العنصر 

النسائي، كشف عن ان االجتماع املقبل 
ستستضيفه قطر الشقيقة خالل ديسمبر 
املقبل. من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية القطري الشيخ 
حمد بن جاسم على هامش مشاركته في 
جلسات املجلس ان افتتاح إيران حملطة 
بوش����هر النووية شأن خاص بها، الفتا 
الى ان »املعلومات املتوافرة لدينا تبني ان 
احملطة الستخدام الطاقة السلمية«، وان 
هذا حق شرعي كفله القانون الدولي. الى 
ذلك، كشف وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل عن 
ان صفقة صواريخ باتريوت التي عقدتها الكويت مع 
الواليات املتحدة األميركية تدخل ضمن شبكة حماية 

الكويت وترتيبات أمنية متفق عليها.

خالد اجلاراهلل
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