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أبورمية: إسقاط فوائد القروض »أولوية قصوى«
الخرينج وزنيفر يطالبان بصرف راتب شهر للموظفين والمتقاعدين بمناسبة االستقالل.. و»التنمية واإلصالح« تجدد التزامها باستجواب الحمود

البلدية تضبط 40 طنًا 
من المواد الغذائية 

منتهية الصالحية

»الكهرباء« لم تتعاقد مع شركة 
أميركية لـ »صيف 2011«

بداح العنزي
متكن فريق الطوارئ في بلدية 
العاصمة من ضبط 40 طنا من املواد 
الغذائية غير صاحلة لالس����تهالك 
اآلدمي ف����ي 4 مخازن ف����ي منطقة 
الشويخ. وقال رئيس الفريق طارق 
القطان ان هذه املواد عبارة عن زيوت 
وعس����ل وحليب أطفال ومعلبات 
وبقوليات ومكسرات وماء ورد مت 
ضبطها قب����ل ان يتم توزيعها إلى 
السوق.  من جانب آخر، أسدل املجلس 
البلدي الستار على موضوع شغل 
الكويتي طيلة األسبوعني  الشارع 
املاضيني، حي����ث رفض تخصيص 
موقع للكنيسة الكاثوليكية للروم 

في منطقة املهبولة.

سامح عبدالحفيظ
مب���وازاة تبن���ي احلكومة عددا 
من القضايا الشعبية رفض النائب 
د.ضيف اهلل أبورمية إخراج قضية 
القروض من األولويات احلكومية 
والبرملاني���ة، واصفا ه���ذا بتجاهل 
معان���اة املواطنني الذي���ن أنهكتهم 
القروض. وقال أبورمية: ليس من حق 
احلكومة إلزام مجلس األمة بترتيب 
األولويات ومدى أهميتها، مشددا على 
أن »إسقاط فوائد القروض أولوية 
قصوى ومهمة لدى الغالبية النيابية 

وسنفرضها على جدول األعمال«.
على الصعيد نفسه تقدم النائب 
مبارك اخلرينج باقتراح مبنح جميع 
موظفي الدولة واملتقاعدين راتب شهر 
مبناسبة االحتفال بذكرى مرور 50 
عاما على استقالل الكويت، واعلن 
النائب سعد زنيفر تأييده القتراح 
اخلرين���ج، وقال: انن���ا نبارك هذا 
التوجه، ونتمنى من احلكومة املبادرة 
ورسم البسمة على شفاه الشعب. 
من جهة أخرى أعلنت كتلة التنمية 
واإلصالح عن تبنيها ودعمها لتشكيل 
جلنتي حتقيق برملانيتني األولى على 
خلفية حادثتي رحلة دكا وتصادم 
طائرتي اخلطوط اجلوية الكويتية، 
واألخرى في تسريبات الغاز مبدينة 

االحمدي.
وقال النائب د.فيصل املسلم في 
تصريح صحافي عقب اجتماع عقدته 
الكتلة في مجلس األمة امس: انه في 
حال عدم تق���دم أي أطراف نيابية 
التحقيق هذه  بطلب تشكيل جلان 
فإن الكتلة س���تطلب هي تشكيلها، 
وحّملت الكتلة مسؤولية تسرب الغاز 
في األحمدي للحكومة بعدم قيامها 
بواجبها إزاء هذه التسريبات التي 
ثبت أنها كان���ت موجودة في وقت 
سابق ولم تكن وليدة اليوم، مؤكدا 
أن التحقيق واإلجراءات التي قامت 

بها احلكومة غير كافية.
الكتلة  أن  وأض���اف د.املس���لم 
تبحث االس���تجواب املزمع تقدميه 
إلى وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موض���ي احلمود، مجددة 
تأكيدها على أن مادة االس���تجواب 
مازالت قيد االعداد والصياغة غير 
أن الكتلة ملتزمة بعدم مزاحمتها أي 

مساءلة نيابية أخرى.

دارين العلي
نفى الوكيل املساعد للتخطيط 
والتدريب في وزارة الكهرباء واملاء 
د.مشعان العتيبي ان تكون الوزارة 
قد تعاقدت او تنوي التعاقد مع 
الشركة األميركية التي قيل بان 
الوزارة س���تتعاقد معها النقاذ 
الوضع الكهربائي في البالد صيف 

 .2011
 ولفت العتيب���ي في تصريح 
ل� »األنباء« الى ان الشركة املذكورة 
حالها كحال الشركات االخرى في 
التعامل مع الوزارة اتت الى الوزارة 
لتسوق افكارها ومنتجاتها، مؤكدا 
ان الوزارة لم تتعاقد معها، ولم 
يتم اتخاذ اي اجراء من قبلها بهذا 

الشأن.

أردوغان لساركوزي: مهمان: »بوشهر« تتمتع بأعلى مقاييس األمان
 »نحن أيضا نقول للقطة يا قطة« !

بيان عاكوم
أكد الناطق الرسمي لوزارة اخلارجية 
اإليرانية واملساعد اخلاص لوزير اخلارجية 
اإليراني أمني مهمان برست ان املنطقة لن 
تشهد أي اعتداء عسكري من قبل الغرب 

وذلك ألنهم عاجزون عن ذلك.
وق���ال مهمان خ���الل مؤمتر صحافي 

بجمعية الصحافيني مساء أمس ان محطة 
بوش���هر تتمتع بأفضل وأعلى مقاييس 

السالمة واألمان.
وعن تأخر السفير اإليراني في الكويت 
قال انه مت تغيير السفير الذي كان معتمدا 
لدى الكويت واآلن جترى إجراءات اختيار 

سفير جديد.

أنق���رة � أ.ش.أ: رد رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان بس���خرية على كلمة الرئيس الفرنس���ي نيكوال 
ساركوزي امام قمة لشبونة لزعماء حلف شمال األطلسي 
)ناتو( وحلفائه، والتي قال فيها انه يسمي األشياء مبسمياتها 
مؤكدا ان الدرع الصاروخية للناتو موجهة ضد إيران.  وقال 
اردوغان ردا على أسئلة للصحافيني في أنقرة تعليقا على 
تصريحات ساركوزي: »نحن ايضا نقول للقطة يا قطة«، 
وألن هدفا مثل هذا لم يوضع في االتفاقية اخلاصة بالدرع، 
ولم يطرح على أجندة الناتو، فإن ساركوزي يتحدث فقط 
مبا يدور في ذهنه وخياله وح���ده.  فأرجو أال يؤاخذني 

نحن لم نفكر في شيء مثل هذا، وال نفكر فيه.

النواب خالد الطاحوس ومسلم البراك ود.فيصل املسلم ود.سلوى اجلسار خالل اجتماع جلنة حماية األموال العامة أمس 

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لدى وصوله إلى نيويورك وفي استقباله وزير اخلارجية األمير سعود الفيصل             )رويترز(

الفهد: »الخليجي« يقام  بناء على رغبة 
حكام الخليج.. واللقب لألخضر

الحكومة تحتشد بكامل أعضائها
30 الجاري لرفع الحصانة عن المسلم

خطاك السو يا بومشعان

قال نائب رئيس 
ال����وزراء  مجل����س 
للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واإلس����كان 
الش����يخ أحمد الفهد 
إن »خليجي 20« في 
اليمن تقام بناء على 
رغبة حكام اخلليج 
الذين كانوا داعمني 
اليمن،  إلقامتها في 

ونحن دائما مع اليمن في أي مناسبة، 
وهو حال اخلليج كله ألننا بنيان 

واحد وروح واحدة.

وأضاف أن فوز 
األزرق على قطر يعد 
بداية جيدة بسبب 
قوة اخلصم، واملهم 
 أنن����ا حصلنا على 
3 نق����اط. ورش����ح 
الش����يخ احمد الفهد 
املنتخب السعودي 
لتحقيق لقب البطولة 
الكبير  ف����وزه  بعد 
على اليمن 4-0 في 
افتتاح البطولة، مضيفا انه تواجد 
لتأكيد مشاركة الكويت مع إخوانه 

اليمنيني.

سامح عبدالحفيظ
فيما يناقش مجلس االمة في جلسته القادمة في اخر 
الش���هر اجلاري طلب النيابة رفع احلصانة عن النائب 
د.فيصل املسلم على خلفية القضية املرفوعة ضده من 
قبل بنك برقان في قضية الشيكات، علمت »األنباء« من 
مصادر مطلعة ان احلكومة س���تحضر اجللس���ة بكامل 
اعضائه���ا لضمان االغلبية في التصويت باملوافقة على 

طلب رفع احلصانة عن النائب املسلم.
واضافت املص���ادر ان احلكومة حتاول اقناع النواب 
املقربني منها للتصويت على قبول طلب رفع احلصانة، 
بيد ان املصادر ذاتها افادت بأن املعسكر اآلخر الرافض 
لطلب رفع احلصانة يحذر من املوافقة على الطلب اذ ان 
ذلك سيشكل سابقة خطيرة في العمل النيابي، موضحة 
انه »كي���ف يعطى النائب حصان���ة برملانية حتت قبة 
البرمل���ان ليقول ما يريده ومن ثم تكون هناك مطالبات 

مبحاسبته؟!«.
من جهته، قال النائب د.فيصل املس���لم ان طلب رفع 
احلصانة هذا يأتي في سياق املالحقات السياسية التي 
اصبحت مزعجة في البالد ومدعاة لالساءة الى الكويت 
وسمعتها واالس���اءة كذلك الى النصوص الدستورية، 
مؤكدا ان الكتلة سيكون لها موقف عملي من هذا الطلب 

ستعلن عنه في وقت الحق.

تعرض النائب خالد الطاحوس حلادث مروري على طريق الفحيحيل 
الس���ريع بعد خروجه من مجلس األمة أمس بسيارته متوجها إلى منزله, 

واألضرار كانت مادية فقط. »خطاك السو يا بومشعان«.

الشيخ أحمد الفهد

خادم الحرمين يتوجه إلى مستشفى »بريسبيتاريين« 
في نيويورك إلزالة تخثر الدم في ظهره

واشنطن � وكاالت: وصل خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز إلى الواليات املتحدة فجر 
أمس لتلقي العالج فيها من انزالق غضروفي، بحسب 
وكالة االنباء السعودية »واس«. وقد أكدت اخلارجية 
األميركي���ة وصول خادم احلرم���ني وقالت على موقع 
تويتر إنه »يقوم حالي���ا بزيارة الى الواليات املتحدة 
لتلقي عالج طبي، ونأمل ان يستعيد عافيته بسرعة«. 
من جهة أخرى، أبلغ مصدر س���عودي شبكة »سي إن 
إن« بأن »امللك يعاني من تخثر للدم جتمع في ظهره« 
مما أدى إل���ى الضغط على األعصاب في تلك املنطقة، 
وأنه سيجري املزيد من الفحوصات الطبية في الواليات 
املتحدة. وأوضح املصدر أن العاهل السعودي سيتوجه 

إلى مستشفى »بريسبيتاريني« بوالية نيويورك، حيث 
يحتمل إجراء عملية جراحية إلزالة منطقة تخثر الدم 
التي جتمعت في ظهره. من جانبه متنى املتحدث باسم 
وزارة اخلارجية فيليب كراولي خالل مؤمتر صحافي 
الشفاء العاجل للملك عبداهلل. وقال ان امللك »شريك مهم 
ونتمنى له الشفاء العاجل وال أعلم بوجود أية مخاوف 
على صحته ونتمنى أن نراه يقف على قدميه وبخير 
في أس���رع وقت ممكن«. ورفض كراولي اإلسهاب في 
املوضوع تاركا للسعوديني إعطاء أية تفاصيل إضافية 
عن املوضوع. وأحال الصحافيني إلى س���فارة اململكة 
العربية السعودية لتلقي اية معلومة بشأن املكان الذي 

سيخضع فيه امللك عبداهلل للعالج.

الكوريتان تتبادالن إطالق النار وأميركا تتعهد بالدفاع عن سيئول  ص42

فـواز الفــرح: أكثـر 
من ربـع مليون مسـافر 
عبر  المطار خالل العطلة

ص3

التفاصيل ص7

اتفـاق  كويتي ـ عراقـي على بناء 
50 منـزالً للعراقييـن  ص3و20

»أبسـوس«: المواطن العربي يقضي ثلث عمره أمام وسائل 
اإلعالم ومتابعة التلفزيون وفي استخدام »الموبايل« ص 40

األحمدي.. إخالء 92 منزاًل.. و20 أسرة ترفض البدائل 
 عبدالهادي العجمي ـ محمد الدشيش

فيما أبلغت مصادر نفطية مطلعة »األنباء« 
ان الوضع في األحمدي مازال حتت السيطرة، 
وان نسبة الغاز قلت بشكل كبير في جزء من 
القطعة رقم 1 واألجزاء األخرى قراءتها مطمئنة. 
أكد املدير العام لإلطفاء اللواء جاسم املنصوري 
هذه املعلومات، موضحا ان القراءات في بعض 
أجزاء القطعة 1 بلغ���ت صفرا. وأفاد بأن عدد 
املنازل التي مت إخالؤه���ا ارتفع إلى 92 منزاًل 

فيما رفضت 20 عائلة إخالء منازلها، مبينا ان 
محاوالت اقناعهم جارية. من جهته، اكد رئيس 
جلنة الشؤون اخلارجية النائب مبارك اخلرينج 
ان تسرب الغاز مبنطقة االحمدي والذي يعاني 
منه املواطنون يتطلب حال جذريا النقاذ ارواح 
الس���كان من خطر اصبح جليا وواضحا امام 
القي���ادات واصحاب الق���رار. من جهة أخرى، 
نفت الهيئة العام���ة للبيئة صحة ما ورد من 
أنباء صحافية عن تقرير قدمته الهيئة بشأن 

وجود بحيرة غاز حتت مدينة االحمدي، وقال 
نائب مدير عام الهيئة علي حيدر في تصريح 
صحافي ان »تلك األنب���اء عارية عن الصحة 
والهيئ���ة لم تتقدم بأي تقري���ر بهذا الصدد«. 
واض���اف حيدر ان تقاري���ر مرحلية تقدم بها 
الفريق امليداني القائم على موضوع معاجلة 
تس���رب الغازات في منطقة االحمدي واتفقت 
على ان سبب التسرب يرجح ان يكون ناجتا 

عن شبكة الغاز القدمية.

المنصوري: القراءات في بعض أجزاء القطعة 1 بلغت صفرًا في المائة 

التفاصيل ص4

»التجارة«: انفراج  أزمة  دجاج التموين قريباً
46 شحنة محجوزة بالميناء بانتظار إطالق سراحها من »البلدية«

محمد راتب
أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة أن خطة الوزارة في دعم املنتج 
الوطني س���تحول دون تفاقم أزمة ش���ح الدجاج املجمد في اجلمعيات 
التعاوني���ة، وذلك بع���د  أن أدرجت الوزارة بعض الش���ركات احمللية 
اخلاص���ة بتربية الدواجن في بطاقة التموي���ن، بل إن األولوية تعطى 
للمنتج الوطني، وهذا ما س���اعد في تشجيع هذه الشركات على زيادة 
إنتاجها الس���يما في ظل م���ا تعانيه البالد من أزمة حقيقية في ش���ح 
الدج���اج، وبالتالي، فإنها رفعت قدرتها اإلنتاجية خالل اآلونة األخيرة 
م���ن 20 إلى 50% مما يعتبر بادرة فعلية النفراج هذه األزمة حيث إنها 
ستستوعب على املدى املنظور كامل احتياج السوق. ولفت املصدر في 
تصريح خاص ل� »األنباء« إلى أن هناك 46 شحنة دجاج محجوزة في 
امليناء للشركات املوردة للدجاج، حيث ان اإلفراج عنها مرهون باالنتهاء 
م���ن إجراءات وزارة البلدية التي جنحت إلى التش���دد بعد اندالع أزمة 

التفاصيل ص 14الدجاج واللحوم الفاسدة.

األسد: األمير يحظى بمكانة خاصة لدى سورية
دمشق ـ هدى العبود

أكد الرئيس السوري بشار األسد ان صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد يحظى مبكانة خاصة لدى سورية »قيادة 
وحكومة وشعبا«، مثمنا دور سموه في تعزيز التضامن العربي 
وتفعيل العمل املشترك. وقال مبعوث صاحب السمو األمير 

املستش���ار في الديوان األميري محمد ضيف اهلل شرار انه 
نقل رسالة من صاحب السمو األمير تتضمن دعوة حلضور 
احتفاالت الكويت مبرور 50 عاما على االس���تقالل و20 عاما 
على التحرير. وأضاف ش���رار ان الرئيس األسد أعرب عن 

التفاصيل ص3شكره لهذه الدعوة واعدا بتلبيتها.

التفاصيل ص46

أزمة الدجاج املجمد مبراكز التموين في طريقها لالنفراج على ذمة وزارة التجارة

التفاصيل ص8 و9


