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Al-Anbaa Saturday 24th October 2009 - No 12064 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 5 من ذي القعدة 1430 ـ 24 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

باكستاني مصاب بعد انفجار قنبلة في بيشاور أمس     )أ.ف.پ(

األنباء  االقتصاديـة

تغييرات جذرية على ضوابط »المعسرين« 
تقرير مفّصل من الحمود حول الطلبة المصابين بإنفلونزا الخنازير ُيعرض في جلسة االثنين
فريـق »القانونية« و»االقتصادية« الوزاريتين أنجز تقريراً لتعويض أصحاب المدارس الخاصة والحضانات

مجلس الوزراء يناقش االستعدادات لجلسة افتتاح دور االنعقاد ويجري المراجعة النهائية للخطاب األميري.. وشركات أجنبية تقدّم رؤاها حول تنفيذ المشاريع الكبرى بالتوازي مع مشاورات محلية

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يقدم التعازي في وفاة طالل العيار

جثمان الفقيد الراحل محموال على أعناق مشيعيه

النفط الكويتي يواصل االرتفاع لليوم الثالث على 
التوالي  مسـجاًل 76.81 دوالرًا للبرميل   ص15

مجلس  لعضوية  ترّشـحت  الحفيتـي:  محمد 
األمة 5 مرات وفي كل مرة أدفع مبلغ التأمين 
بشـكل يلفت جميـع األنظـار  ص30 و31

للبيـع   LFA سـيارة   500 تطـلـق  »لكـزس« 
والمقـرر البدء في إنتاجها نهايـة 2010  ص16

األنباء الرياضية )24 ـ 29(

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

بدأت احلكومة استعداداتها 
إلجراءات تنفيذ اخلطة اخلمسية 
وبرنامج عملها من خالل االتصال 
واالستعانة باخلبرات األجنبية 
املتخصصة للمس���اعدة على 
اجنازها. مصادر مطلعة أبلغت 
»األنباء« ان عددا من الشركات 
األجنبية بدأت في تقدمي رؤاها 
حول تنفيذ املشاريع الكبرى، 
كم���ا ان اجله���ات احلكومية 
املختصة بدأت مبشاورات مع 
بعض اخلبرات احمللية لتتوازى 
في عملها مع عملية االستعانة 
باخلبرات األجنبية لالستعجال 
التنموية  في تنفيذ املشاريع 

الكبرى بعد اعتم���اد برنامج 
احلكومة من قبل مجلس األمة. 
وعلى صعيد قضية صندوق 
املعسرين كشفت مصادر مطلعة 
ل� »األنباء« ان احلكومة ستأخذ 
في االعتبار بعض االقتراحات 
النيابي���ة املطروحة اآلن قبل 
االعتماد النهائي للتعديالت على 

قانون صندوق املعسرين.
وقالت املصادر ان احلكومة 
لن تكون »متشنجة« وستبدي 
مرونة كبي���رة في قبول هذه 
املقترحات التي تخفف العبء 
عن كاهل أصحاب القروض وفي 
الوقت نفسه حتافظ على املال 
العام، كاشفة عن ان تغييرات 
جذرية ستطرأ على الضوابط 

التي أعلن���ت مؤخرا. إلى ذلك 
أكدت مصادر وزارية ل� »األنباء« 
ان جلسة مجلس الوزراء املقررة 
االثنني املقبل سيخصص جانب 
كبير منها ملناقشة استعدادات 
افتتاح دور  احلكومة جللسة 
االنعق���اد الع���ادي الثاني من 
الفصل التشريعي ال� 13 ملجلس 
األمة واالنته���اء من املراجعة 
النهائية للخط���اب األميري. 
وعلم���ت »األنباء« ان املجلس 
طلب من وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
تقريرا تفصيليا بأعداد الطلبة 
املصابني بإنفلونزا اخلنازير 
واحلاالت التي شفيت واألخرى 
الت���ي مازالت تتلق���ى العالج 

وإج���راءات ال���وزارة ملعاجلة 
أوضاع هؤالء الطلبة وستقوم 
الوزيرة احلمود بعرض التقرير 

في اجللسة ذاتها.
على صعيد متصل، أكدت 
املص���ادر ان فري���ق العم���ل 
املشترك بني اللجنتني القانونية 
واالقتصادية الوزاريتني انتهى 
التقري���ر املطلوب  من رف���ع 
للمجلس حول تصورات تقدمي 
تعويض الى أصحاب املدارس 
اخلاصة التي مت تأجيل الدراسة 
بها ملدة شهرين لرياض األطفال 
وم���دارس ذوي االحتياجات 
اخلاصة واحلضانات اخلاصة 
التابع���ة ل���وزارة الش���ؤون 

االجتماعية والعمل.

الخالد يتسلم
رئاسة األركان 15 المقبل

بدء تنفيذ االتفاق النووي 
بين أميركا  واإلمارات قريبًا

العراق يطلب تسيير 
 رحالت منتظمة مع الكويت

عبدالهادي العجمي
أبلغت مصادر عسكرية 
مط��لع����ة »األنب����اء« بأن����ه 
سيتم في اخلامس عشر من 
الشهر املقبل عملية التسليم 
والتسلم بني رئيس األركان 
احلالي والفريق الركن الشيخ 
أحمد اخلالد وذلك بحضور 
النائب األول لرئيس الوزراء 
ووزير الدفاع ال�شيخ جابر 

املبارك.

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 
محمد هالل الخالدي ـ فرج ناصر

الكوي���ت  فج���ع���ت 
واجل��هراء في س���اعات 
الصباح االولى من يوم 
أمس اجلمعة بخبر وفاة 
نائب رئيس مجلس األمة 
الكهرباء واملاء  ووزي���ر 
والشؤون األسبق طالل 
 العيار ع���ن عمر يناهز 

ال���� 50 عاما اثر تدهور حالت���ه الصحية بعد 
أزمة صحية أصابته مؤخرا. وشيع اآلالف من 
املواطنني بعد صالة اجلمعة، يتقدمهم س���مو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، الفقيد الراحل الى 
مث���واه األخير في مقبرة اجلهراء، حيث ُصلي 
على جثمانه في املسجد املقابل ملنزله، وكذلك 
في املقبرة، كما نعاه مجلس الوزراء مستذكرا 
مآثره. والفقيد الراحل من مواليد عام 1959 ونائب 
سابق مبجلس األمة لعدة دورات وشغل منصب 
نائب رئيس مجلس األمة، وكذلك شغل منصب 
وزير الكهرباء واملاء ووزير الشؤون االجتماعية 
في 2001، تخرج في جامعة الكويت في العلوم 
السياسية بداية الثمانينيات بعد أن أنهى كل 
مراحل مسيرته الدراسية في مدارس اجلهراء 
التي ولد وترعرع فيها. وعرف الفقيد الراحل 
بأدبه اجلم وخلقه الرفيع وتواضعه الش���ديد 
وهدوئه وحكمت���ه وكرمه الالفت، وكان محبا 
للقراءة والثقافة في جميع املجاالت. رحم اهلل 
الفقيد الراحل، و»األنباء« تشارك عائلة العيار 
الكرمية األحزان في مصابها اجللل وتدعو له 

بالرحمة واملغفرة.

واش���نطن: قال مسؤولون 
ام���س االول ان  أميركي���ون 
الواليات املتح���دة واإلمارات 
العربية املتحدة تعكفان على 
وضع اللمسات النهائية التفاق 
للتع���اون في مج���ال الطاقة 

النووية ليبدأ تنفيذه قريبا.

موسى أبوطفرة
علمت »األنباء« من مصادر 
الطيران  مطلعة ان سلطات 
العراق���ي خاطبت  املدن���ي 
الكويت بشأن تسيير رحالت 
جوية منتظم���ة من العراق 
إلى الكوي���ت بواقع رحلتني 

كل أسبوع.
وقالت املصادر ان الطيران 
املدني الكويتي مازال يدرس 
هذا الطلب وكش���فت عن ان 
شركة الطيران العراقية حتت 
اسم »الناصر« هي التي تقدمت 

بهذا الطلب.

الموت يغّيب طالل العيار.. رجل الحكمة والهدوء
سمو ولي العهد تقّدم مشيعيه ومجلس الوزراء استذكر مآثره

3 شركات إلى النيابة بعد تورطها
في توزيع دجاج مصاب بالسالمونيال

»الداخلية« تعّوض التسرب نتيجة التقاعد 
بإلحاق 120 ضابط صف بدورة ضابط

بشرى شعبان ـ عاطف رمضان
كشفت مصادر مطلعة ل� »األنباء« عن ان وزارة 
 التجارة اتخ���ذت إجراءاته���ا القانونية وأحالت 
3 شركات للنيابة التجارية بعد ان تورطت بإصابة 
منتجاتها من الدجاج ببكتيريا الساملونيال. وأضافت 
املصادر ان الوزارة بعد ان أرسلت عينات من الدجاج 
ملختبرات وزارة الصحة »منذ أسبوعني تقريبا« 
وأظهرت النتائج إصابة تلك العينات بالبكتيريا، 
وانه بناء على ذلك قامت »التجارة« بإعداد محاضر 

ضبطيات جتاه الشركات املسؤولة عن منتجات 
الدجاج وإحالتها للنيابة التخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة جتاهها. وعلمت »األنباء« من مصادر بوزارة 
التجارة والصناعة ان الوزارة أعدت تقريرا حول 
هذا املوضوع لنشره »في القريب العاجل« وإرسال 
نسخة منه ملجلس األمة، حيث ذكرت املصادر ان 
»التجارة« أعطت بالفعل تعليمات بسحب الكميات 
املصابة ببكتيريا الساملونيال من األسواق احمللية 

»كإجراء احترازي«.

محمد الدشيش
علمت »األنباء« من مصدر أمني ان وزارة 
الداخلية ت����درس احل����اق 120 ضابط صف 
بدورة ضابط بع����د حصولهم على مؤهالت 
جامعية واسوة بعدد من ضباط الصف الذين 
اجتازوا دورة ضابط وحتولت مس����مياتهم 

الى »ضابط«.
وق����ال املصدر األمن����ي ان وزير الداخلية 

الشيخ جابر اخلالد، ومن منطلق تشجيعه 
للتحصيل العلمي ملنتسبي وزارة الداخلية 
طلب دراسة ادخال هذه الشريحة من ضباط 
الصف الى دورة ضابط بحيث يتم تعويض 
العجز الناجت عن تقاعد عدد كبير من الضباط 
الذين اجتهوا للتقاعد، مشيرا الى ان الوزير 
طلب جتاوز شرط مرور 10 اعوام على هذه 

الشريحة كفترة للعمل في الوزارة.

باكستان: 3 اعتداءات دامية 
توقع عشرات القتلى والجرحى 

عواصم � وكاالت: هزت باكستان امس 3 اعتداءات 
دامية اوقعت 26 قتيال على االقل وعشرات اجلرحى 
معظمهم من املدنيني، في حني اكد اجليش مقتل 160 
شخصا في هجومه ضد »طالبان« والذي تواصل امس 
لليوم السادس على التوالي في جنوب وزيرستان. 
الى ذلك، وافق اعضاء مجلس الشيوخ االميركي امس 
االول على مشروع قانون حول النفقات العسكرية 
اعدته »الپنتاغون« ويشمل شروطا جديدة وصارمة 

التفاصيل ص 20على املساعدات العسكرية لباكستان.

التفاصيل ص 6 - 8
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نجما هجوم القادسية فراس الخطيب وجهاد الحسين:

انتقلنا لألصفر 
لحصد البطوالت 
ولن ننسى فضل 
العربي والكويت

صراع دموي 
مثير  في 
مباريات 

الـ »دربي« 
في جميع 

أنحاء العالم

حدة  يزيد  »االسـتثماري«  إلى  »الخاص«  تحويل 
المضاربـات عـلـى أسـعـار األراضي  ص17

الفقيد الراحل طالل العيار

)سعود سالم(

التفاصيل ص12


