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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ مشعل األحمد وسمو الشيخ جابر املبارك والشيخ أحمد احلمود والشيخ أحمد اخلالد والفريق الركن خالد اجلراح خالل استقبال سموه كبار ضباط اجليش والشرطة واحلرس الوطني

صاحب السمو استقبل قادة وضباط اجليش والشرطة واحلرس الوطني وأكد أنه: »لن يكون هناك أي تهاون وسأعمل على احلفاظ على سالمة الوطن واملواطنني«

األمير: إما دولة القانون وإما الفوضى

دارين العلي - فرج ناصر  - سامح عبدالحفيظ 
 سلطان العبدان - خالد الشمري 

دعت مجموعة 62 إلى املش����اركة في االنتخابات 
البرملاني����ة املقبل����ة باعتباره����ا تدعم املكتس����بات 
الدميوقراطية للمواطن. وأصدرت املجموعة بيانها 
االول بعد اجتماع في منزل النائب السابق علي الراشد، 
وجاء في البيان: ال يختلف اثنان على ان وطننا احلبيب 
يتعرض اليوم القسى مؤامرة تستهدف امنه واستقراره 
وتاريخه ومنوذجه الدميوقراطي املتميز. ومع اقتراب 
التوجه لصناديق االقتراع النتخاب اعضاء مجلس 

االمة القادم بن����اء على آلية التصويت اجلديدة التي 
صدر بها مرسوم اميري وفقا للصالحيات الدستورية 
املمنوحة لصاحب السمو االمير. ونحن هنا اذ نؤكد 
في هذا البيان اهمية املشاركة في االنتخابات، ترشيحا 
وانتخابا، دعما ملكتسبات الدميوقراطية الكويتية التي 
سلمها لنا الرواد االوائل بعد تاريخ حافل بالتحديات 
والتضحيات. وأمس س����جل في ادارة االنتخابات 21 
مرشحا من بينهم إمرأة واحدة  ليرتفع عدد املقيدين 
حتى اآلن إلى 115 مرش����حا بينهم 4 س����يدات، وهي 

حصيلة األيام السبعة األولى للتسجيل.
التفاصيل ص10 -13 ٭

مريم بندق ـ ماضي الهاجري 
عبدالهادي العجمي - رشيد الفعم

علم����ت »األنباء« من مصادر 
مطلعة أن سمو رئيس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك كّلف اجلهات 
املعنية بإعداد دراس����ة عاجلة 
لروات����ب الكويتيني في القطاع 
احلكومي واملتقاعدين، مشيرة 
إلى أن الدراسة ستكون جاهزة 
في غضون أسبوعني، وأوضحت 
املصادر أن قيمة الزيادة املتوقعة 
للرواتب تتراوح بني 150 و 300 

دينار.
في الوقت نفسه، أكد مصدر 
وزاري ل� »األنباء« ان احلكومة 
باشرت توزيع عدة مناقصات على 
الشركات التي سيمنح من خاللها 
املواطنون األسهم ويتم االكتتاب 
لهم فيها، مش����يرا إلى ان أولى 

الشركات التي بدأت بالعمل هي 
شركة ملعاجلة الكهرباء، وثانية 
ملعاجلة الصرف الصحي وثالثة 

للمياه وحتليتها ومعاجلتها.
وأضاف ان ش����ركات جديدة 
تابعة للدولة س����تمنح أس����هما 
للمواطنني س����تطرح من خالل 
ع����دة مناقصات من بينها امللف 
اإلسكاني والبيئة وشركات قد 
النفطي  القط����اع  تندرج ضمن 
بأقصى حد أواخر يناير املقبل.

من جهته، كش����ف املرش����ح 
احلال����ي لالنتخاب����ات اجلديدة 
النائب والوزير السابق د.يوسف 
الزلزلة عن ان احلكومة ستسقط 

فوائد القروض.
وقال د.الزلزلة في تصريحات 
خاصة ل����� »األنباء«: ان القناعة 
احلكومي����ة تكون����ت م����ن أن 
الذي����ن حصلوا على  املواطنني 

قروض تعرض����وا لنوع ما من 
ع����دم الش����فافية عند حس����اب 
الفوائ����د نتيجة ع����دم توضيح 
كيفية حسابها بطريقة مباشرة 
وواضحة إلى جانب احتس����اب 
الش����خصية  القروض  فوائ����د 
بالنسبة ذاتها التي حسبت بها 

فوائد القروض االستثمارية.
وأضاف د.الزلزلة: مت إبالغي 
الفوائد  بأن احلكومة ستتحمل 
التي تبلغ مليارا ونصف املليار 
وان ه����ذا املبلغ ليس باملعضلة 
التي متن����ع احلكومة من اتخاذ 
القرار الذي يرف����ع املعاناة عن 
املواطنني، وردا على سؤال عن 
آلية إسقاط الفوائد للذين قاموا 
بتس����ديدها أجاب: سيتم خصم 
الفوائد التي سددها املقترضون 

من أصل القرض.
إلى ذلك، قالت مصادر وزارية 

ل� »األنب����اء« ان مجلس الوزراء 
 س����يعقد 3 جلس����ات قب����ل أن

ترفع احلكومة اس����تقالتها إلى 
صاحب السمو األمير.

وتأكيدا ملا انفردت بنش����ره 
أم����س أعلنت وزيرة  »األنباء« 
التخطيط ووزيرة الدولة لشؤون 
مجلس األمة د.روال دش����تي انه 
س����يتم اعتماد مشروع مرسوم 
املش����روعات الصغيرة اجللسة 
املقبلة وذلك نظرا ألهميته ولدفع 
عجلة ه����ذا القطاع املهم خاصة 
أنه من الواجب االس����تفادة من 
الثروة الدميوغرافية »الهائلة« في 
الكويت ممثلة بالطاقات الشبابية 
واستثمارها في بناء االقتصاد 
الوطني. هذا وقالت املصادر انه لم 
يتم االنتهاء من مشاريع مراسيم 

جديدة في الوقت احلالي.
 ٭

115 مرشحاً بينهم 4 سيدات حصيلة 7 أيام من التسجيل

مجموعة 62: املشاركة في االنتخابات
تدعم املكتسبات الدميوقراطية للمواطن

أميركا بني الرئيس الـ »44« .. و الـ »45«
واشنطن � وكاالت: شّق ماليني األميركيني امس طريقهم 
إلى الدوائر االنتخابية باملدارس والكنائس وغيرها من 
مراكز االقتراع لإلدالء بأصواتهم واختيار رئيسهم، إما 
بالتمديد للرئيس الدميوقراطي باراك أوباما ليس���تمر 
الرئيس رقم 44 في تاريخ الواليات املتحدة، أو انتخاب 
ميت رومن���ي واختيار رئيس جديد س���يكون الرئيس 
رقم 45 في تاريخ أميركا، وس���ط عوام���ل تأثير قوية 
حتدد توجهات األميركيني أهمها القضايا الداخلية وعلى 

رأسها االقتصاد وفرص العمل والتأمني الصحي. وفيما 
أش���ارت معظم اس���تطالعات الرأي الى فوز أوباما على 
منافسه اجلمهوري بفارق ضئيل، قام املرشحان بكل ما 
في وسعهما جلذب الناخبني والواليات املتأرجحة التي 
يصل عددها إلى 10 واليات والتي ستكون حاسمة في هذا 
السباق، كما ش���هدت الواليات املتحدة إقباال كبيرا على 
التصويت املبكر تراوح فيه عدد من أدلوا بأصواتهم بني  

30 و40 مليون ناخب.

مجلس الوزراء ينجز دراسة خالل أسبوعني لزيادة 
رواتب الكويتيني واملتقاعدين بني 150 و 300 دينار 

الزلزلة لـ »األنباء«: احلكومة ستسقط الفوائد.. وأسهم املواطنني في الشركات اجلديدة نهاية يناير

الراشد يناشد الصقر والغامن والرومي والصرعاوي 
والعدساني إعادة النظر في قرار املقاطعة
قال النائب السابق علي الراشد: أناشد إخواني وزمالئي محمد 

الصقر ومرزوق الغامن وعبداهلل الرومي وعادل الصرعاوي ورياض 
العدساني إعادة النظر في قرار املقاطعة، ولنقف مع الكويت ومع 

صاحب السمو األمير الوالد القائد في دعوته ألبنائه الى ان يتعاونوا 
علي الراشدمن أجل بناء الوطن.

اقتصاد

السفير األميركي ماثيو تولر ومحمد عبدالعزيز الشايع وديڤيد أوفرتون ووسيم عرابي يقصون شريط االفتتاح    )قاسم باشا(

حريق الصوابر..حالة وفاة 
و13 مصابًا و»اإلطفاء« 

تستبعد وجود شبهة تعمد
أمير زكي ـ محمد الدشيش

خّلف حريق جديد اندلع في الساعة الثانية و20 دقيقة 
من بعد ظهر أمس في إحدى بنايات مجمع الصوابر حالة 
وفاة وإصابة 13 شخصا منهم 7 نقلوا للعالج في املستشفى 
األميري بينهم رجال إطفاء، فيما تلقى اآلخرون العالج في 
موقع احلريق. وقال نائب مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء 
لشؤون املكافحة العميد خالد املكراد ل� »األنباء« ان احلريق 
ش����ب في الطابق األول وامتدت النيران إلى ستة طوابق 
أخرى بفعل الهواء وكون الواجهة من مادة الفيبر جالس. 
وأكد املكراد أن 100 رجل إطفاء من 5 مراكز سيطروا على 
احلريق في غضون ساعة وقاموا بتفتيش كامل البناية 

ولم يتم العثور على أي وفيات.
وحول أسباب احلريق، قال املكراد ان وحدة التحقيق 
ستقف على الس����بب، مس����تبعدا في الوقت ذاته وجود 

شبهة تعمد.

بعد اتفاقية شراكة حصرية مع مجموعة الشايع وبحضور السفير األميركي .. »تشيز كيك فاكتوري« 
06يواصل رحلة توسعه في الشرق األوسط في غراند أڤنيو ـ األڤنيوز  

التفاصيل ص41 ٭ التفاصيل ص44و45 ٭

أكد صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد »اننا 
ب���أن نختار  اليوم  مطالبون 
بني دولة القانون والدس���تور 
والتشبث به حيث انه طريق 
الس���المة أو انتهاج الفوضى 
والتع���دي عل���ى صالحيات 
السلطات الدستورية املسؤولة«. 
وقال سموه لدى استقباله قادة 
وضباط اجليش والش���رطة 
الوطني »لن يكون  واحلرس 
هناك أي ته���اون نحو كل ما 
من شأنه املساس بأمن الوطن 
وسالمة املواطنني وال أي تساهل 
في تطبيق القانون على اجلميع 

دون هوادة«.
وزاد س���موه »ان مظاه���ر 
الش���غب واملمارس���ات غير 
املس���ؤولة الت���ي ق���ام به���ا 
البعض عبر تنظيم التجمعات 
واملسيرات غير املرخصة التي 
أثارت اخل���وف والقلق لدى 
املواطن���ني وم���ا صاحبها من 
القانون  جتاوز وتطاول على 
وتعد سافر على رجال األمن، 
ان هذه املظاهر بعيدة متاما عن 
قيمنا وغريبة على مجتمعنا 
ال���ذي جتمعه روح  الكويتي 
األسرة الواحدة ويسوده التواد 

واحملبة والتعاون«.
التفاصيل ص2 و3 ٭

صاحب السمو األمير محييا كبار الضباط خالل استقبال سموه لهم أمس

 11.4 مليون دينار األرباح الصافية 
27لـ »طيران اجلزيرة«  في 9 أشهر بنمو %23.6

التفاصيل ص7 ٭

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه رئيس جمعية الصحافيني ونقيب الصحافيني العراقيني وأعضاء 
الوفد الصحافي العراقي بحضور الشيخ محمد العبداهلل

نقيب الصحافيني العراقيني: شعرنا بأننا أمام قائد كبير وشخصية مهمة 
14وشعرنا باطمئنان عندما تكلم عن العراق

محمد الشايع يقص شريط افتتاح متجر هارڤي نيكلز األكبر ب� »األڤنيوز« على مساحة 10 آالف متر مربع     )قاسم باشا(

الشايع عقب انضمام 12 عالمة جتارية عاملية مع التوسعة اجلديدة لـ »األڤنيوز«: 
2829املجمع الوجهة األولى في عالم التسوق والترفيه بالكويت واملنطقة

األمير يستقبل رؤساء حترير الصحف احمللية اليوم
يستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد اليوم رؤساء حترير الصحف احمللية في قصر 

بيان، حيث يتحدث سموه في مستجدات األحداث األخيرة.

مروان بودي


