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Al-Anbaa Saturday 13th November 2010 - No 12449يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 7 من ذي احلجة 1431 ـ 13 نوفمبر 2010 الـــعـدد:

 إنذار كاذب وراء الهبوط االضطراري لـ «الكويتية» 
 مؤشر «الدخان»  كان «معلقاً » وال خلل أو احتراق في أي أجزاء  أو محركات الطائرة   

                    أسامة دياب
  خرجت األسعار في ســــوق األغنام عن السيطرة، بل ميكننا أن نقول إنها أصبحت 
خارج نطاق التغطية (املراقبة)، فعندما تدخل أيا من أســــواق األغنام هذه األيام تقف 
حائــــرا مصدوما، وقد ال جتد كالما تصف به ما يراودك في تلك اللحظة، إال ان األمر 
احلتمي هو انك ستتســــاءل عن املســــؤول عن هذا الغالء الفاحش، هل هو ارتفاع 
األســــعار في الدول املصدرة لألغنام، إضافة الى ارتفاع تكاليف النقل والرعاية؟ 
أم انه جشــــع بعض التجار الذي ال يخضع ألي معايير أو قيم؟ أم ان السبب في 
هؤالء البنغاليني الذين يتحكمون في السوق، ويتفقون على رفع األسعار بشكل 
موحد؟ أم نلقي باملســــؤولية على احلكومة بعد ان ضعف االستثمار في مجال 
الثروة احليوانية لقلة الدعم وغالء األعالف؟ من السهل ان نعلق أخطاءنا على 
شماعة «الغالء العاملي»، لكن احلقيقة اُملرة هي ان سعر اخلروف العربي احمللي 
يتراوح بني ١١٠ و١٥٠ دينارا، والعربي السوري بني ٩٠ و١٠٠ دينار، بينما سعر 
املهجن بني ٥٥ و٦٠ دينارا، واألسترالي بني ٣٨ و٤٠ دينارا، وال نعلم هل سيقف 

األمر عند هذا احلد أم ان املأساة ستزداد مع اليومني املقبلني. 

 عبدالهادي العجمي  - هاني الظفيري 
عبداهللا قنيص

  كشف مصدر مطلع في مؤسسة 
اخلطوط اجلويـــة الكويتية ان 
الذي جتريه  التحقيق املشترك 
املدني»  «الكويتية» و«الطيران 
حول حادثة الهبوط االضطراري 
لطائرة «الكويتية» املتجهة إلى 
دكا من نوع ٣٠٠-A  ســـيرتكز 
على نقاط أبرزها خلل مؤشـــر 
«الدخـــان» في كابينـــة القيادة 
والذي أدى بقائـــد الطائرة إلى 
العودة بها والهبوط اضطراريا 
بعد إقالعها بـ ١٥ دقيقة، والنقطة 
األخرى «مبالغة» قائد الطائرة في 
سرعة إخالئه للركاب من الطائرة 
بالساللم املطاطية بعد هبوطها، 
رغم عدم احلاجة إلى هذا اإلجراء، 
غير ان املصدر ذكر ان أمر اإلخالء 
بهذه الطريقة عائد لتقدير قائد 
الطائرة حلظة احلادثة، موضحا 
ان الكشف األولي على الطائرة بّني 
ان مؤشر الدخان «Smoke» الذي 
أنار في لوحة القيادة كان «معلقا» 
وأعطى إنـــذارا كاذبا، وبفحص 
الطائرة تبّني عدم وجود أي خلل 
أو احتراق في أي من أجزائها أو 
محركاتها. وحول التقارير التي 
 A-أشارت إلى أن طائرات الـ٣٠٠
كان يجب ان تخرج من اخلدمة قال 
املصدر: «هذا األمر غير صحيح 
فلدينا ٥ طائرات من هذا النوع 
ولم تســـجل أي منها أي حادثة 
تذكر سابقا وال يوجد أي تقرير 
قّدم لـ (الكويتية) بوجوب سحبها 

من اخلدمة».
  وذكـــر املصـــدر ان نتائـــج 
التحقيق ســـتعلن حال االنتهاء 

منه وبكل شفافية. 

 رجال األمن السعودي بني املصلني خالل صالة اجلمعة في احلرم املكي أمس  

 راضي حبيب لـ «األنباء»: أدعو الشيعة والسّنة 
لصالة األضحى معًا في المسجد الكبير

 تأكيدًا على الوحدة اإلسالمية وترسيخًا للروح الوطنية

 أسامة أبو السعود
  دعا الشـــيخ راضـــي حبيب 
املواطنني شيعة وسنة للمشاركة 
في صالة عيـــد األضحى املبارك 
في مســـجد الدولـــة الكبير مع 
صاحب الســـمو األمير الشـــيخ 
الشـــيخ  صبـــاح األحمد. وقال 
فـــي تصريـــح خاص  راضـــي 

لــــ «األنباء»: إن دعوته هذه تأتـــي تأكيدا على الوحدة 
اإلسالمية وترسيخا للروح الوطنية والوالئية. وأضاف 
انه تلقى دعوة للمشـــاركة في صالة العيد وذلك ضمن 

كبار الشخصيات. 

 إعادة تسوية المعاشات التكميلية 
  مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي

 ماضي الهاجري
التأمني    ينص تعديل قانـــون نظام 
التكميلي اجلديد على وجوب إعادة تسوية 
املعاشات التكميلية التي استحقت قبل 
العمل بهذا القانـــون بافتراض تطبيق 
أحكامه عليها في تاريخ انتهاء اخلدمة مع 

عدم صرف فروق مالية عن املاضي.
  وحدد تقرير اللجنة املالية البرملانية 
الذي تنشـــر «األنباء» نسخة منه بأن 
تتحمل اخلزانة العامـــة األعباء املالية 
املترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون 
بافتراض سريانه من ١٩٩٥/١/١ وتؤديها 

إلى املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
بالطريقـــة التـــي يصدر بهـــا قرار من 
وزير املالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة 

املؤسسة.
القانـــون على إضافة    ونصت مواد 
صندوق للتأمني التكميلي إلى الصناديق 
املنشـــأة مبوجـــب قانـــون التأمينات 
االجتماعيـــة بحيث تكـــون موارده من 
االشـــتراكات الدوريـــة املقتطعـــة من 
مرتبات املؤمن عليهم وأصحاب االشتراك 
االختيـــاري وحصيلة اســـتثمار أموال 

الصندوق.

 الشيخ راضي حبيب 
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 التفاصيل ص٧ 

 نجم وسـط وهجوم النصر فيصل العدواني: هدفي الفوز ببطولة 
محليـة وتحقيـق مركـز متقدم فـي الـدوري والعـودة لألزرق 

 حلظة إيقاد شعلة آسياد غوانزو وفي اإلطارين الشيخ أحمد الفهد يحيي احلضور ووفد الكويت مير حتت العلم األوملبي       (ا.پ - أ.ف.پ) 

 الفهد يحيي القارة الصفراء على ضفاف «اللؤلؤة»  
  ووفد الكويت شـارك تحت العلم األولمبي  ص٢٣

 بورصة األضاحي تعّدت الخطوط الحمراء

 التفاصيل ص١٣ 

 القراوي: حجاجنا بخير وجميع حمالت 
  البر الكويتية وصلت مكة بسالم

 عبدالهادي العجمي  
    مكة المكرمة  - ضاري المطيري

  توفي مصريان وسوري في حادث سير حلافلة كويتية 
أمس على طريق منفذ الرقعي السعودي، بعد أن انقلبت   
احلافلة التي كانت تقلهم بالقرب من منطقة حفر الباطن 

بحسب ما أفاد شهود عيان لـ «األنباء». 
  مــــن جهته، أكد رئيس وفد األوقاف في بعثة احلج 
الكويتية د.مطلق القراوي أن جميع حمالت احلج عن 
طريق البر وصلت بســــالم وأن جميع احلجاج بصحة 

طيبة. وفيما أعلنت مصادر أمنية سعودية أن املتوفني 
الثالثة مجرد مســــافرين عاديــــني، أوضح مدير مكتب 
شــــؤون احلج رومي الرومي لـ «األنبــــاء» أن احلافلة 
التي وقع لها احلادث تتبع حملة مرور، وتقل مدرسات 

ومدرسني وافدين. 
  مــــن جهة أخرى أدى اكثر مــــن مليوني حاج امس 
صالة اجلمعة باملسجد احلرام في جو مفعم بالطمأنينة 
واالميان وذلك وســــط منظومة متكاملة من اخلدمات 

وفرتها احلكومة السعودية.

 وفاة مصريين وسوري في حادث حافلة قرب حفر الباطن

 «الحرس» تخلص من التلوث 
الكيماوي بمشاركة أميركية  ص٢

الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد   نائـب 
األميركية مايـكل كوربن لـ «األنباء»: 
واثقـون من قـدرة بغـداد على حل 
مشكالتها العالقة مع الكويت ص٢٨

 مايكل كوربن 

 نـوري المالكي يبدأ مشـاورات  
وشـكوك  الحكومـة  تشـكيل 
حول مشاركة  «العراقية» ص٢٨

 افتتاح «ناري ومائي» 
آلسياد غوانزو

 التفاصيل ص٥  التفاصيل ص٣٤ 

 القطان لـ «األنباء»: ضبط 
  ٣٫٥ أطنان من المواد الغذائية 

التالفة في الشويخ
 بداح العنزي

  كشــــف رئيس فريق الطوارئ في 
بلدية العاصمة طارق القطان عن ضبط 
٣٫٥ أطنــــان من املواد الغذائية التالفة 
في محالت سوق اجلملة بالشويخ عبر 
حملة مفاجئة قام بهــــا الفريق. وقال 
القطان لـ «األنباء» إن هذه احلملة شملت 
٤ محالت حيث عثــــر على العديد من 
املواد التالفة مــــن األجبان واملعلبات 
واحلليب وهي غير صاحلة لالستهالك 
اآلدمي. وأوضح أنه مت تسجيل مخالفات 
للمحالت األربعة متهيدا إلصدار قرار 
إداري بإغالقها، الفتا إلى أن املخالفات 
تشــــمل ضبط بضاعــــة غير صاحلة 
لالستهالك وبضاعة منتهية الصالحية 
وأخرى غير مطابقة للمواصفات، وعمالة 
ال حتمل بطاقات صحية، مشددا على 
ان احلمالت على األســــواق واحملالت 

مستمرة طوال فترة العيد. 


