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 زيادات القانونيين بمرسوم 
 الحكومة ال ترفض مقترح  زيادة عالوة األبناء إلى ٧٥ ديناراً شرط دراسته  

 بنك الدم يناشد 
المواطنين والمقيمين 

التبرع إلنقاذ مخزونه 

 تجاوزات «العالج بالخارج» 
إلى النيابة اليوم

 حنان عبدالمعبود
  وجه بنك الدم مناشــــدة أمس الى 
املواطنني واملقيمني للتبرع بالدم نظرا 
للنقص الشديد في مخزونه من الدم 
ووجود عدة حاالت طارئة جراء حوادث 
الطرق املتعددة في عطلة عيد األضحى 
املبارك. وقالت مراقب اخلدمات الطبية 
والتوجيه في بنك الدم د.رنا العبدالرزاق 
لـ «األنبـاء» ان احلوادث خالل العطلة 
الطويلة وســــفر الكثير من املواطنني 
واملقيمني كانــــا وراء نقص املخزون، 
معربة عــــن أملها في أن يســــترجع 
البنك مخزونه الطبيعي واملقبول بعد 
أسبوع تقريبا وإعادة تعزيز املخزون 

االحتياطي في األسابيع الالحقة. 

 حنان عبدالمعبود
  صــــرح وكيــــل وزارة الصحة 
القانونيــــة  املســــاعد للشــــؤون 
التجاوزات  عبدالكرمي جعفر بان 
التي مت رصدها في بعض معامالت 
العالج باخلارج ستحال اليوم الى 
النيابة. وقال جعفر في تصريح 
خاص لـ «األنباء»: سوف تعرض 
نتائج التحقيقات اليوم على وكيل 
الوزارة د.ابراهيــــم العبدالهادي، 
ومن ثم ترفع للوزير، كما ستتم 
احالتهــــا للنيابة في نفس اليوم. 
واضاف ان التحقيق شــــمل عددا 
كبيرا من االطبــــاء اال ان احملالني 
للنيابة ستة اشخاص، مشيرا الى 
ان هذا االمر يشكل رادعا لكل من 
تسول له نفسه التالعب بالقوانني، 

أو استغالل املناصب. 

 (كرم دياب)  ذوو احلجاج العائدين ينثرون عليهم الورود احتفاال بالعودة وانتهاء مشكلة تأخرهم في جدة  

  مريم بندق
  أكدت مصادر وزارية ان احلكومة 
ستتكفل باملقترحات الشعبية املتمثلة 
في املطالبات اجلديدة املطروحة من 
بعض الفئات بزيادات مالية مبا فيها 
زيادة عالوة األبناء، وكذلك زيادات 
القانونيني. وأضافـــت املصادر في 
تصريحات خاصة لــــ «األنباء» ان 
احلكومة تعمل وفق منظومة محددة 
ومؤرخـــة، ومثلما اعتمـــدت زيادة 
املتقاعديـــن وكادر  ســـقف رواتب 
اخلبراء وأخيرا زيادات العسكريني 
التي خاطبت احلكومة مجلس األمة 
بشأنها لتعديل القانون حتى يتاح لها 
إصدارها مبرسوم، ستقوم بالتجاوب 
مع هذه املقترحات التي تخضع حاليا 
للدراسة في اللجان الوزارية والتي 
سيقوم مجلس الوزراء بدوره بدراسة 

متأنية للتوصيات الصادرة بشأنها 
واعتماد املناسب منها. وردا على سؤال 
حول املطالبة بزيادة عالوة األبناء إلى 
٧٥ دينارا أجابت املصادر: أي مقترح 
يقدم يخضع للدراسة، واحلكومة ال 
ترفض هـــذا املقترح أو غيره ملجرد 
الرفض، بل الدراسة هي الفيصل في 
الرد أو القبول. وكشفت املصادر ان 
احلكومة ستنهج آلية جديدة رغبة 
منها في اإلســـراع بالتنفيذ، بحيث 
تعتمد هذه املقترحات في حال املوافقة 
عليها من خالل مراســـيم أو قرارات 
وزارية، مؤكدة ان زيادات القانونيني 
ستصدر مبرســـوم وليس بقانون. 
وشددت املصادر على ان هذا النهج 
اجلديد هدفه تفرغ أعضاء السلطتني 
إلقرار حزمة التشـــريعات املطلوبة 

النطالق قطار التنمية. 

 المنصوري لـ «األنباء»: مسح شامل لألحمدي

 «التخطيط»: تصورات خطة ٢٠١٢/٢٠١١ 
تشمل أكثر من ١٠٠٠ مشروع

 أمير زكي ـ عبدالهادي العجمي 
  ماضي الهاجري - محمد الدشيش

  أعلن مدير عـــام اإلدارة العامة 
لإلطفاء اللواء جاسم املنصوري عن 
ان احلكومة بصدد عمل مسح كامل 
جلميع مناطق األحمدي للتأكد من 
عدم وجود غازات في باطن األرض، 
وأضـــاف ان هناك بحثا جيولوجيا 
سيتم في أماكن محددة مختلفة وعلى 
قشرة األرض حتديدا. على الصعيد 
نفسه، أبلغت مصادر نفطية «األنباء» 
ان تسرب الغاز يشمل جميع مناطق 

األحمدي وان النسب العالية للتسرب 
تظهر أكثر في املناطق املنخفضة. في 
هذه األثناء حتدثت مصادر من «نفط 
الكويت» لـ «األنباء» مؤكدة ان منطقة 
غرب هدية ليست صاحلة ألن تكون 
بديال لقاطني شـــرق األحمدي. الى 
ذلك، تابع عدد من النواب مطالباتهم 
للحكومة بإيجاد حل جذري للمشكلة 
عبر التثمـــني وحتديد موقع مالئم 
لبعض السكان خصوصا ان لديهم 
أبنـــاء في املدارس ويجـــب مراعاة 

ذلك.

 رندى مرعي
  كشــــفت مصادر حكومية مطلعة 
أن األمانــــة العامــــة للتخطيط تعمل 
علــــى وضع آليات اخلطة الســــنوية 
القادمة ٢٠١٢/٢٠١١ التي من املفترض 
تقدميها في يناير املقبل وستتضمن 
شروطا تتوافق وميزانيتها معلنة أن 
عدد املشــــاريع التي ستتضمنها هذه 
اخلطة أكثر مــــن تلك التي تضمنتها 
اخلطة السابقة بحيث ال يقل عددها 
عن نحو ألف مشروع، وبالتالي فإن 

تكلفتها حتما ستكون أكبر، علما بأن 
عدد املشاريع للخطة السابقة كان نحو 
٨٥٠ مشروعا. وأضاف املصدر أنه مت 
إجناز التقرير الســــنوي الذي يتألف 
من جزأين األول عن اخلطة السنوية 
والثاني عن اخلطة املتوسطة وسيتم 
تقدميه ملجلس األمة خالل األســــبوع 
القادم ويتضمن معلومات عن املشاريع 
الكبرى التي مت تنفيذ جزء كبير منها ما 
يشير إلى أن اجنازها جيد بكل املقاييس 

بناء على الفترات السابقة. 

  أسامة أبوالسعود ـ أحمد يوسف 
  دارين العلي  -  زينب أبوسيدو 

  عادل الشنان ـ رندى مرعي ـ حمد العنزي
  بتوجيهات سامية من صاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس 
الوزراء باإلنابة الشيخ جابر املبارك عاد 
احلجاج الكويتيون إلى أرض الوطن بعد 
انتظار فــــي مطار امللك عبدالعزيز بجدة 
دام ألكثــــر من ١٤ ســــاعة متواصلة. فقد 
نقلت أكثر من ١٢ طائرة للخطوط اجلوية 
الكويتية احلجاج العالقني الذين تضاربت 
األنباء حول عددهم بالضبط طوال يوم 
أمس األول وصباح أمس من جدة واملدينة 
املنورة أيضا. الطيران الســــعودي، وفي 

تصريحات خاصة لـ «األنباء» أرجع سبب 
اخللل في جــــدول الرحالت الى التكدس 
الشديد للحجاج من مختلف دول العالم الى 
جانب تأخر وصول احلمالت الى املطار في 
املواعيد احملددة، فيما شددت مصادر مقربة 
من اإلدارة العامة للطيران املدني على ان 
الطيران السعودي تأخر في إقالع طائراته 
الى دول خليجية ومنها الكويت، كاشفة 
الكويتية  عن وجود تعليمات للخطوط 
بتدارك املوقف وســــرعة إعادة احلجاج 
الكويتيني العالقني. ولفتت املصادر الى 
ان اخلطوط الســــعودية تداركت املوقف 

وأعادت األمور إلى نصابها. 

 العجيـل لـ «األنباء»: البنـوك المحلية 
«المـركـزي»  إلى  تصـوراتـها   قدمت 
واللجنة المالية بشـأن تمويل الخطة  

 «نفط الكويـت» توّقع مـع «المتحـدة للحفريات» 
٤ عقـود بقيـمـة ١٥٠ مليـون ديـنـار   ص ٣١
 ٢١٣٫٩ مليـون دينـار قيمـة مناقصـات تمـت 
ترسيتها على ٦ شركات في أكتوبر الماضي  ص ٣٢

 ص ٣١ 

ح  أ. محمد العنز  

 ماجد العجيل

 فيصل املطوع

 أخطـاء الماضـي لن تكون عثـرة أمام 
ومبدؤنا  الجديدة  «البيئـة»  إدارة  عمل 
االعتراف بالخطأ وتصحيحه   ص٢٦و٢٧

 مدير إدارة البيئة الصناعية م.محمد العنزي
  يرد على أسئلة واستفسارات قراء «األنباء»: 

 توجيهات سامية أنهت مشكلة حجاجنا العالقين في جدة
 انتظروا لساعات طوال.. وأكثر من ١٢ طائرة نقلتهم إلى الكويت

 إجراءات نظامية بحق حجاج المرور  بدأت في «حفر الباطن»
 أسامة دياب ـ بيان عاكوم

  قامت السلطات الســــعودية بحجز حافالت حتمل وافدين أمتوا فريضة احلج 
بتأشــــيرات مرور فــــي منطقة حفر الباطن حيث أبلغوا بضــــرورة دفع ألف ريال 
كتبرع لإلغاثة و٦٢٠ رياال غرامة بواقع ١٠٠ ريال عن كل يوم تأخير باإلضافة إلى 
تبصيمهم ومنعهم من دخول اململكة ملدة ٥ سنوات وفق ما وافانا به أحد احلجاج 

في اتصال هاتفي مع «األنباء» من حفر الباطن. 
  من جانب آخر، أكدت مصادر مطلعة من السفارة السعودية أن احلجاج احملتجزين 
يخضعون إلجــــراءات نظامية منصوص عليها في قوانني اململكة وذلك ملخالفتهم 
شــــروط تأشيرة املرور وأنظمة اململكة، الفتا إلى حتذير اململكة مرارا وتكرارا من 

استعمال تأشيرة املرور للحج. 

 الشيخ راضي حبيب 

ء منائرات «سماء الوالية ٣»    (أ.ف.پ)  صورة ئزعها اجليش اإليراني لتجربة إطالق صارئخ «اس ٢٠٠» خال

 راضي حبيب لـ «األنباء»: 
الشيعة في الكويت 

يتمتعون بحريتهم الدينية 
والشعائرية ص١٥ 

 إيران تختتم مناوراتها الجوية
  باختبار ناجح لصاروخ «اس ٢٠٠»

 عواصــــم ـ وكاالت: في اليوم 
األخير من املناورات اجلوية «حماة 
سماء الوالية ٣»، أعلن قائد مقر 
«خامت األنبيــــاء» للدفاع اجلوي 
العميد أحمد ميقاني أنه مت إطالق 
صاروخ «اس ٢٠٠» اإليراني الصنع 
والذي ميتلك القدرات نفسها التي 
ميتلكها الصاروخ الروسي «اس 
٣٠٠» والــــذي رفضت روســــيا 
تســــليمه إلى إيــــران بعد فرض 

العقوبات الدولية عليها.
   وأضــــاف: انه فــــي املرحلة 
األخيرة مــــن املناورات مت تنفيذ 
خطة مفترضة تتمثل في تغلغل 
طائرات معادية على ارتفاع عال 

ملهاجمة مناطق ذات كثافة سكانية 
عالية حساسة وأخرى صناعية 

ومواقع نووية في ايران. 
  الى ذلك، اعلن الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي امس في لشبونة 
ان خطر الصواريخ البالســــتية 
احملدق بأوروبا مصدره ايران مع 
ان احللف االطلسي لم يذكر هذا 
البلد صراحــــة عندما قرر امس 
االول دراســــة نشر درع مضادة 

للصواريخ.
   وقال ســــاركوزي في اليوم 
إن  القمة األطلســــية  الثاني من 
الدرع الصاروخية موجهة ضد 

إيران. 

 ساركوزي: الدرع الصاروخية موجهة ضد طهران 

 «الناتو» يجدول انسحابه من أفغانستان حتى نهاية ٢٠١٤
 لشــــبونةـ  أ.ف.پ: وافقت دول حلف شمال 
األطلسي (الناتو) أمس على استراتيجية لسحب 
معظم جنودها من افغانستان خالل ٤ أعوام، وذلك 
عبر نقل مسؤولية األعمال القتالية الى اجليش 
األفغاني ابتداء من العام املقبل، والتزمت بدعم 
حكومة كابول علــــى املدى البعيد. وقال األمني 

العام للحلف األطلسي اندرس فوغ راسموسن 
في ختام قمة لشبونة أمس «لقد أطلقنا العملية 
التي سيصبح من خاللها الشعب األفغاني سيد 

وطنه».
   حيث من املقرر ان تبدأ هذه العملية صيف 
٢٠١١ وتســــتمر حتى نهايــــة ٢٠١٤ وخالل هذه 

املرحلة االنتقالية فإن القوات الدولية ســــتقدم 
الدعــــم للجيش األفغاني. وأضاف اندرس فوغ 
راسموسن أن روسيا وافقت على التعاون مع 
مشروع األطلســــي للدرع املضادة للصواريخ، 
مشــــددا على أن احللف وروســــيا ال يشكل كل 

منهما تهديدا لآلخر. 

 انتهاء مهلة رفض الكونغرس لصفقة السالح األميركية للرياض دون تسجيل أي اعتراض
 الرياضـ  وكاالت: تعهد رئيس احلرس الوطني السعودي 
وزير الدولة صاحب السمو امللكي  األمير متعب بن عبداهللا 
بتحقيق كل ما من شأنه رفعة وتقدم قوات احلرس الوطني 
لتكــــون درعا ضاربة تذود عن الوطن. وأكد األمير متعب بن 
عبداهللا وعضو مجلس الــــوزراء أمس عزمه «على مواصلة 
الدور التنموي واحلضاري والعسكري الشامل  لتحقيق كل 

ما من شأنه رفعة وتقدم قوات احلرس الوطني».
  من جهة أخرى، حذر األمير تركي الفيصل، الرئيس السابق 
جلهاز االســــتخبارات العامة والســــفير األسبق للرياض في 
واشنطن، من أن األوضاع في اليمن متثل تهديدا أمنيا مباشرا 

للمملكة على املستويني احلدودي والداخلي، مضيفا أن حالة التمزق التي 
يعيشها اليمن سهلت تسلل القاعدة إلى أراضيه ومباشرة األنشطة اإلرهابية 

فيه. وقال األمير تركي: «هناك حالة تفسخ في اليمن سببها 
التمرد في الشمال واحلركة االنفصالية في اجلنوب، ما سمح 
للقاعدة بالعمل واكتساب القوة». واضاف: «اإلرهاب ينبع من 
اليمن وينتقل إلى اململكة، كما تتدفق أعداد من الالجئني إلى 
السعودية عبر احلدود بسبب التوترات في اليمن». على صعيد 
متصل، انتهت أمــــس االول مهلة الـ ٣٠ يوما التي كانت أمام 
الكونغرس االميركي لدراسة ملف صفقة االسلحة االميركية 
االضخم للسعودية وقيمتها ٦٠ مليار دوالر، دون تسجيل أي 
اعتراض على ما أفادت املتحدثة باسم جلنة الشؤون اخلارجية 
في مجلس الشيوخ االميركي. كما قال مصدر في الكونغرس 
انه لالعتراض على الصفقة البد للكونغرس من ان يستخدم مذكرة «عدم 

موافقة»، وان «هذا االمر لن يحصل». 

 تركي الفيصل: األوضاع في اليمن تهديد أمني مباشر للسعودية وحالة التمزق سهلت تسلل القاعدة إلى أراضيه

 روسيا توافق على التعاون مع مشروع األطلسي للدرع المضادة للصواريخ  

تســجـل  لالسـتثـمـار»   «بـيـان 
فـي  ارتفاعـًا  دينـار  مالييـن   ٦٫٤
أشـهر  ٩ فـي  اسـتثماراتها  قيـم 

 ص ٣٤ 

 أميركا وباكستان.. زواج إجباري

 األنباء  االقتصادية

 قضايا  

 ص٢٨  بقلم: إلياس فرحات 

 التفاصيل ص١٣ 

 التفاصيل ص٣٨ 

 التفاصيل ص٥ 

 التفاصيل ص ٣٨ 

 التفاصيل ص٣٨ 

 متعب بن عبداهللا: الحرس الوطني 
  سيكون درعًا ضاربة تذود عن المملكة

 األمير متعب بن عبداهللا 

 التفاصيل ص١٤ 

 تغطية شاملة لعودة الحجاج  ص٣ - ٦ 


