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)محمد ماهر(املسجد الكبير تزين بفرش جديد الستقبال آالف املصلني اليوم األحد في أولى ليالي العشر األواخر

آالف المصلين يبدأون التماس  ليلة القدر.. وتخصيص 36 مسجدًا لالعتكاف

 مريم بندق
يعقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية هذا األسبوع 
برئاسة س����مو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
 للبت في عدة قضايا رئيسية. وقالت مصادر وزارية 
ل� »األنباء« إن املجلس سيعتمد التقرير املقدم من وزير 
املالية مصطفى الشمالي حول تنفيذ التعديالت اجلديدة 
على قانون صندوق املعسرين. وكشفت املصادر أن فتح 
الباب الستقبال الراغبني في الصندوق سيكون قريبا 
جدا. وكان املجلس قد حدد في جلسة سابقة 1 سبتمبر 
كتاري����خ مبدئي لفتح الباب في الصندوق. هذا ويقر 
املجلس أيضا وبشكل نهائي الالئحة التنفيذية لقانون 
املعاقني اجلديد على أن يتم تنفيذ القانون بعد العيد 
مباشرة. على صعيد اخلطة اإلمنائية وسبل التمويل 
أوضحت املصادر أنه لم يتم حتى اآلن حتديد موعد 
عقد اجتماع لوزارتي املالية والتنمية واملجلس األعلى 
للتخطيط لوضع سبل تنفيذ آلية التمويل التي اتفق 
عليها في االجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء مؤخرا 
والتي تتلخص في االعتماد على البنوك مع تقدمي 10 
مليارات كضمانات حكومية. وأوضحت املصادر أن 
مجلس الوزراء لن يناقش إجنازات ومعوقات تنفيذ 
مشاريع اخلطة في جلسته االعتيادية هذا األسبوع، 
مشيرة الى ان اجللسة اخلاصة التي سيعقدها املجلس 

لهذا األمر ستكون اخلميس املقبل أو الذي يليه.

الحكومة تعتمد فتح باب »المعسرين« وتطبيق قانون المعاقين قريبًا جدًا
مجلس الوزراء يعقد جلسة خاصة الخميس المقبل أو الذي يليه لمناقشة عقبات وإنجازات الخطة

العصفور: الكويت تتجه إلنشاء مفاعل نووي سلمي قريبًا

الخرافي والمحمد في غبقة التحالف اإلسالمي الوطني   ص 7

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ود. فاضل صفر 
والنائب عدنان عبد الصمد وعدد من احلضور في غبقة التحالف اإلسالمي الوطني

..وتدشين المدينة اإللكترونية للكويت برعاية األمير 3 أكتوبر

حنان عبدالمعبود
اكد وزير الصحة د.هالل الس���اير ان ڤيروس 
انفلونزا اخلنازير H1N1 لم يعد اجلائحة التي اصابت 
العالم بالهلع. وقال الس���اير في تصريح خاص ل� 
»األنباء« ان االجراءات املتخذة في الوقت احلالي هي 
نفسها اخلاصة باالنفلونزا العادية، وليس هناك 

تخوف ألن املسألة لم تعد مثل السابق، واحلاالت 
الت���ي اصيبت فردية وحتت ظ���روف معينة. من 
جهة اخرى اعلن الوكيل املساعد لشؤون اخلدمات 
والصيانة م.سمير العصفور اجتاه الكويت النشاء 
مفاعل نووي سلمي خالل الفترة املقبلة، مبينا ان 
املفاعالت السلمية يتم استخدامها بصورة طبيعية 

النتاج الطاقة في معظم دول العالم ومنها االمارات 
واالردن ومص���ر وغيرها حيث بلغ عدد املفاعالت 
النووية املشابهة ملفاعل بوشهر نحو 440 مفاعال، 
الفتا ال���ى اجتاه الكويت القريب النش���اء مفاعل 
نووي س���لمي حيث قامت بتشكيل جلنة لدراسة 

هذا املوضوع.

صرحت رئيسة قسم العالقات العامة للمدينة 
االلكترونية للكويت رمي الس����عيد بأنه سيتم 
تدشني املدينة اإللكترونية للكويت في 3 اكتوبر 
املقبل على هامش املؤمتر اخلامس عشر ملنظمة 
املدن العربية والذي سيعقد حتت عنوان »مدن 
الشباب« برعاية وحضور  املعرفة ومستقبل 
صاحب السمو األمير الش����يخ صباح األحمد 

بقصر بيان، وأوضحت أنه بذلك تكون الكويت 
قد أطلق����ت أول مدينة الكترونية عربية متثل 

الدولة مبؤسساتها اخلاصة والعامة.
وأضاف����ت: ان األيام القادمة س����تكون بها 
إنتاجات جمة وخاصة على الصعيد اإللكتروني 
الرقمي، الفت����ة الى ان الكويت خطت خطوات 
متقدمة أمام نظيراته����ا من الدول العربية في 

تبنيها فكرة إطالق املدينة اإللكترونية، وهذه 
القفزة النوعية ستحقق في األيام القليلة املقبلة 
قدرة عالية على التواصل التفاعلي من خالل 
الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت( وستقدم خدمات 
للمواطن للتواصل مع القطاعني اخلاص والعام 
وأيضا س����هولة التعرف والتواصل من داخل 

البالد وخارجها.

الساير لـ »األنباء«: إجراءات »إنفلونزا الخنازير« مماثلة لإلنفلونزا العادية

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يقبّل املصحف الشريف في ديوانية الوطية للصيادين

األمير زار دواوين القالليف واتحاد صيادي السمك والوطية للصيادين 
ومقاهي السالمية والفروانية وشرق والقبلة الشعبي  ص4 و5

باكستان: نهر السند تضاعف 40 مرة ويهدد بابتالع »ثاتا«
نزوح مليون شخص في يومين هربًا من الفيضان إيران تسحب أصولها من المصارف 

الغربية لمواجهة العقوبات المالية

أحد مؤسسي »ميكروسوفت« يقاضي
 11 مجموعة إنترنت »النتهاكها براءات اختراع«

طهران � يو.بي.آي: أعلن مسؤول إيراني أمس األول 
ان بالده سحبت أصولها من املصارف األوروبية وذلك 
في خطوة ملواجهة العقوب���ات املالية املفروضة عليها 
بس���بب برنامجها النووي. على م���ا أعلن حاكم البنك 
املركزي اإليراني محمود بهماني قائال »مت سحب أصول 

البنوك اإليرانية من املصارف األوروبية«. 

نيوي���ورك � أ.ف.پ: تقدم بول الني، احد مؤسس���ي 
مجموعة »ميكروسوفت«، بدعوى قضائية أمام محكمة في 
سياتل أمس األول بواسطة شركته »انترفال ليسنسينغ«، 
ضد 11 مجموعة رائدة في مجال���ي االنترنت والتجارة 
عبر االنترنت النتهاكها ب���راءات االختراع. وأوضحت 
انترفال ليسنسينغ في بيان أنها رفعت دعوى ضد »آي 
أو أل«، و»آب���ل«، و»إيباي«، و»فيس بوك«، و»غوغل«، 
و»نتفليكس«، و»أوفيس ديب���و«، و»أوفيس ماكس«، 

و»ستابلز«، و»ياهو«، و»يوتيوب«.

الدفاع عن اإلسالم.. إندونيسـيون يهددون بالجهاد إذا أحرقت المصاحف 
وصحافي دنماركي يجمع الرسـوم المسـيئة للرسول ژ في كتاب  ص44

الكيماوي: القيادة السابقة لـ»البعث« نكبة 
وغالبية أعضائها جبناء

في محاول����ة للتنصل من 
مس����ؤوليته عن اجلرائم التي 
ارتكبه����ا النظ����ام البائد انتقد 
املجرم علي حسن املجيد وامللقب 
ب� »الكيماوي« وابن عم املقبور 
صدام حسني قيادة حزب البعث 
العراقي البائد ووصفها ب�»قيادة 
النكبة« واتهم في رسالة صوتية 
وجهها البنه في ديسمبر املاضي 
عددا لي����س قليال من أعضائها 

بأنهم »ال يصلحون أعض����اء قاعدة وليس 
أعضاء قيادة« كاشفا أن »الغالبية العظمى 
منهم كانوا يكذبون على أنفسهم وعلى حزبهم 
وشعبهم وقائدهم«، ونعت عددا ليس قليال 

منهم ب� »اجلبناء« سواء في أثناء 
التحقيق أو أثناء احملكمة.

ورفض في الرس����الة التي 
نشرت فحواها »الشرق األوسط« 
اللندنية أمس حتمل املسؤولية 
ع����ن ضرب حلبجة بالس����الح 
الكيم����اوي دون أن ينفي ذلك 
عن قيادة احلزب »النكبة« وقال: 
»قلت إن جميع املوجودين في 
هذا القفص ليسوا مسؤولني عن 
ضرب حلبجة بالسالح الكيماوي أو غيره، 
مبن فيهم أنا شخصيا، ولو يعاد الزمن ويعود 
احلزب فل����ن أعود إلى العمل بقيادة احلزب 

ألنها قيادة النكبة«.

أسامة أبوالسعود
يتوج����ه مالي����ني املصلني في 
الى  اليوم  الكويت والعالم مساء 
املساجد الحياء سنة التهجد وقيام 
العشر االواخر التماسا لليلة هي 
خير من ألف ش����هر وه����ي ليلة 

القدر.
واكمل مسجد الدولة الكبير 
� والذي يظهر هذا العام بحلته 
اجلديدة بعد تغيير جميع فرشه 
التي لم يت����م تغييرها منذ 25 
عاما وتوفي����ر جميع اخلدمات 
االخرى � وجميع مساجد البالد 
استعداداتها الستقبال املصلني 
في مختلف احملافظات، واعلن 
وكيل وزارة االوقاف املس����اعد 
لقطاع املساجد وليد الشعيب 
عن تخصيص 6 مس����اجد بكل 
محافظة باجمالي 36 مس����جدا 
للمعتكفني خالل العشر االواخر 
وتوفي����ر وجبت����ي االفط����ار 

والسحور و12 مركزا رمضانيا 
باحملافظات وقراء متميزين من 
داخل وخ����ارج الكويت إلمامة 
املصلني ف����ي صالتي التراويح 
والقيام حيث س����يؤم املصلني 
مبس����جد الدولة الكبير الشيخ 

خالد اجلهيم وخالد السعيدي 
ومش����اري العفاسي الذي غاب 
القيام العام املاضي  عن صالة 
نظرا الرتباطه بالصالة في عدد 
من مس����اجد الواليات املتحدة 

األميركية.

استعداد كامل الستقبال ذوي االحتياجات اخلاصة

التفاصيل ص17

التفاصيل ص 8

)قاسم باشا(

إس���الم آباد � وكاالت: بعد شهر 
عل���ى بداية اكبر كارثة تش���هدها 
باكستان بس���بب الفيضانات، فر 
أكثر من مليون شخص خالل يومني 
من قرى ومدن جنوب باكستان مع 
فيضان نهر الس���ند. فيما أخليت 
مدينة ثاتا الواقعة على مصب نهر 
السند بشكل شبه كامل من سكانها 
بعدم���ا أدى فيضان النهر الى فتح 
ثغرة قطرها عشرون مترا في السد 
الرئيسي الذي يحمي املدينة.  وقالت 
األمم املتحدة ان نهر السند زاد مبقدار 
أربعني مرة ع���ن حجمه الطبيعي 
وبل���غ ذروة فيضانه في ثاتا، في 
حني ذكر صحافيون ان النهر قد امتد 
عرضه من بضع مئات من األمتار 
ليصبح عرضه عشرة كيلومترات 

التفاصيل ص44بني ضفتيه.
باكستانيان يستخدمان قضبان سكة حديد مدمرة الجتياز مياه الفيضانات في جنوب باكستان  وفي اإلطار طفلة باكستانية هربت من 
منزلها الذي تضرر بالفيضانات في سوات                   )رويترز - أ.پ(

األنباء  االقتصادية

الملف االقتصادي: هل معوقات تنفيذ خطة التنمية تكمن 
في مدى قـدرة البنوك على التمويل.. أم إنها الشـماعة؟!

ص36 - 38

وفـرة السـيولة والخبـرات المتراكمـة فـي إدارة 
المشـاريع وتقييـم المخاطر وتمويـل المقاوليـن.. أبرز 
العوامـل التـي تدفـع لتولي البنـوك تمويل المشـاريع

علي الدقباسي م.خالد الطاحوسمسلم البراك

املجرم علي الكيماوي

أحمد السعدون

»اتجاهات للدراسات«: »العمل الشـعبي« األكثر تماسكًا وانسجامًا 
بيـن الكتل.. توحـدت فـي 20 قضية من أصـل 24  ص15

التفاصيل ص44


