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Al-Anbaa Saturday 25th July 2009 - No 11973 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 3 من شعبان 1430 ـ 25 من يوليو 2009 الـــعـدد:

 الشمالي: قدرتنا على جذب االستثمارات محدودة ونحتاج إلى قرارات «صعبة»
 سياسة دعم محدودي الدخل والمنتجات البترولية المكررة واالتصاالت وغيرها من الخدمات العامة ُتعتبر من أسباب االختالالت االقتصادية

 في بيان قدمه لمجلس الوزراء عن األوضاع االقتصادية والنقدية والمالية في إطار إعداد مشروع الميزانية الحالية

 اليمن: توتر في «أبين»..  والبيض يطلب تدخًال أمميًا
 عواصمـ  وكاالت: فيما ساد هدوء  
حذر محافظة «أبني» بجنوب اليمن 
عقب مواجهــــات امس االول التي 
شهدت سقوط قتلى وجرحى، وجه 
علي سالم البيض نائب الرئيس 
اليمني السابق الذي يسعى الحياء 
جمهورية اليمن اجلنوبية السابقة 
ما اعتبره نداء اســــتغاثة لبحث 

االوضاع في جنوب اليمن.

  وقــــال البيض في ندائه، الذي 
وقعه باسم رئيس جمهورية اليمن 
الدميوقراطيــــة، الى االمم املتحدة 
واجلامعة العربية ومنظمة املؤمتر 
االسالمي ومجلس التعاون اخلليجي 
ان «القوات اليمنية احلالية قوات 
احتالل تسفك دماء ابناء اجلنوب 
حيث ساحات النضال السلمي التي 

يرفضون عبرها االحتالل». 

 طرح ٤٠٨١ قسيمة سكنية في مدينة صباح األحمد سبتمبر المقبل

 خامنئي: مشائي يثير االنقسام ومن الضروري إقالته

 «كامكو» تعليقًا على دعوى «هي ئة السوق األميركية» ضد البريكان:
  التعامالت تخص محافظ عمالء لدينا وبإدارتهم وال تأثير لها على بياناتنا 

 أصدرت شركة مشـــاريع الكويت إلدارة األصول 
«كامكو» بيانا علقت فيه على ما ورد في وسائل اإلعالم 
عن قيام جلنة األوراق املالية والبورصات األميركية 
برفع دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي لشركة 
الراية لالســـتثمار حازم البريكان بعدما وجهت إليه 
تهمة حتقيق مكاسب من «تعامالت مريبة تقدر بنحو 
٥ ماليني دوالر وانه قام بتســـريب أخبار كاذبة عن 

عمليتي استحواذ على شركتني اميركيتني».
  وجاء في بيان شركة «كامكو» ان تلك التعامالت 
ال متت للشـــركة بصلة مباشرة، وأمنا هي تعامالت 
تخص محافظ عمالء لدى الشركة وبادارتهم، وان دور 
الشـــركة يقتصر في هذه احلالة على كونها وسيطًا 
الجناز تلك التعامالت فقط، وليس لها اي تأثير على 

البيانات املالية للشركة.

 حمد العنزي
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة ان املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية ستطرح بداية سبتمبر 
املقبل ٤٠٨١ قسيمة سكنية في مدينة صباح األحمد 
السكنية بالقطاعني D وE وذلك دفعة واحدة وبنفس 

التوقيت. واشارت املصادر الى ان مساحة القسيمة 
الواحـــدة تصل لـ ٦٠٠ متر مربع ويتألف القطاع 
D من ٢١٣١ قســـيمة سكنية، بينما قطاع E يضم 
١٩٥٠ قســـيمة موزعة جميعها في محيط املدينة 

بالكامل.

 طهران ـ وكاالت: أفاد التلفزيون اإليراني 
بأن مرشد اجلمهورية اإلسالمية في إيران علي 
خامنئي طالب الرئيس املنتخب محمود أحمدي 
جناد أمس بإقالة نائبه املعني اسفنديار رحيم 
مشـــائي الذي قال إن إيران صديقة للجميع 

حتى شعب عدوتها اللدود إسرائيل.
  ونقل التلفزيون عـــن خامنئي قوله في 
رسالة إن «تعيني مشـــائي كنائب للرئيس 
ضد مصلحتكم ومصالح احلكومة وسيحدث 

انقساما بني مؤيديكم».
  وأضاف خامنئـــي «من الضروري إعالن 

إلغاء هذا التعيني».
  ورغـــم الضغط املتزايد لم يظهر أحمدي 
جناد إشارة على التراجع عن تعيينه ملشائي 
كنائب أول للرئيس وأشاد به باعتباره شخصا 

متواضعا ومواليا لثورة عام ١٩٧٩.
  جناد اصطحب مشــــائي معــــه، الذي أقاله 
بشكل شفهي امس االول، الى اجتماع احلكومة 
ليترك بعدها االجتماع له ليرأسه نيابة عنه، 
ما حدا بالوزراء على مغادرة االجتماع، تاركني 

مشائي مع كراسي الوزراء الفارغة.

 العم حمد احلقان

 م.عبداهللا خسرو 

 حمـد الحقـان: عملـت «تبابًا» مـع جدي 
وعندما عثر علـى «الدانة» حصلت على ١٠ 
روبيات من التاجر الذي اشـتراها  ص٦ و٧

 رئيس المكتب السياسي لتجمع العدالة والسالم 
م.عبداهللا خسرو لـ «األنباء»: بقـايا 
البعثييـن هم المستفيد األول من 

إثارة الفتن بين الكويت والعراق   

 من الماضي 
 «الصحة العالمية»: إنفلونزا الخنازير 

ستنتشر قريباً في كل دول العالم 
 جنيڤـ  وكاالت األنباء: أعلن املتحدث الرسمي 
باسم منظمة الصحة العاملية غريغوري هارتل أن 
ڤيروس انفلونزا اخلنازير «ايه اتش١ ان١» ينتشر 

بسرعة كبيرة، وسيشمل قريبا كل دول العالم.
  وأضاف فــــي تصريحات صحافيــــة أمس أن 
الڤيروس انتشر في ١٦٠ دولة من أصل ١٩٣ أعضاء 

في املنظمة وسينتشر بنسبة ١٠٠٪ قريبا.
  وأكد أن اجلرعات األولى من اللقاح ســــتكون 
متوافرة في حدود شــــهر ســــبتمبر املقبل إال أنه 
قال إن املنظمة ال تعرف ما إذا كانت جرعة واحدة 
كافيــــة أو جرعتان للحصانة مــــن املرض. وقال 
هارتل إن التجارب السريرية بدأت في بعض الدول 
وستظهر النتيجة في غضون أسابيع بعد اللقاحات 
األولى، وأضاف: يجب أن نرى ردود فعل األشخاص 
واألجسام املضادة لنحدد ما إذا كانت جرعة واحدة 

كافية أو اننا نحتاج إلى جرعتني. 

 واشنطن ـ وكاالت: طلب رئيس 
الوزراء العراقـــي نوري املالكي في 
مقر الپنتاغون أمس األول من وزير 
الدفـــاع األميركي روبـــرت غيتس 
تزويد واشنطن قوات األمن العراقية 
باألسلحة واملعدات املختلفة. وقال 
جيف موريل الناطق باسم الپنتاغون 
إن املعدات التـــي يرغب العراق في 
التزود بها تشمل كل أنواع األسلحة 
من جويـــة وبرية وبحرية، مضيفا 
«ان وزير الدفاع غيتس أكد للمالكي 
أنه يبحث عن أفضل السبل الكفيلة 
بتسريع عملية تسليح قوات األمن 
العراقية ملمارسة مزيد من السيادة 
التهديدات  أنفســـهم مـــن  وحماية 

الداخلية وردع التهديدات اخلارجية، 
نريد التأكد مـــن حصولهم على ما 
يريـــدون للقيام بذلـــك». من جهة 
أخرى، ترك رئيس الوزراء العراقي 
الباب مفتوحا أمام استمرار الوجود 
العسكري األميركي في العراق الى ما 
بعد ٢٠١١ بقوله أمام املعهد األميركي 
للســـالم في العاصمة واشنطن إنه 
«مبوجب االتفاقية األمنية، سينتهي 
الوجود العسكري األميركي في العراق 
في عـــام ٢٠١١، ولكن إذا كان العراق 
لم يزل بحاجة إلى اخلبرة التدريبية 
األميركية وغيرها من أشكال الدعم 
فسنعيد النظر في موعد االنسحاب 

بضوء حاجة العراق». 

 «الپنتاغون» تعد بتسليح العراق «في أسرع وقت»
 المالكي يلمح إلى إمكانية استمرار الوجود األميركي لما بعد ٢٠١١

 السلطات األميركية تفكك أكبر شبكة فساد تضم حاخامات
  ومطالبة أوباما باالعتذار عن وصفه  تصرف شرطة «كمبردج» بالغباء 

ــون  ــل أربع ــورك ـ وكاالت: اعتق  نيوي
ــة حاخامات أمس في  منتخبا محليا وخمس
ــعة ملكتب التحقيقات الفيدرالية  عملية واس
ــات املتحدة خالل  ــي الوالي ــي.آي) ف (إف.ب
ــعبات تصل  ــاد لها تش ــبكة فس تفكيك ش
حتى إسرائيل وسويسرا. وداهم نحو ٣٠٠ 
عميل ملكتب التحقيقات عشرات املواقع في 
ــي إطار حتقيق  ــي ونيويورك ف نيوجيرس

استمر عشر سنوات بشأن الفساد وغسيل 
ــاء بلديات  األموال. ومن بني املعتقلني رؤس
مدن هوبوكني وسيكوكوس وريدغيفيلد في 
ــي. من جهة أخرى، طالبت  والية نيوجيرس
أكثر من جهة الرئيس باراك أوباما باالعتذار 
عن وصفه تصرف شرطة «كمبردج» بالغباء 
ــود يعمل في  ــور أس ــر اعتقالهم بروفس إث

جامعة هارفارد. 

على امليزانيـــة العامة للبالد، 
موضحا ان التـزام الدولة بدعم 
املنتجات البـترولية املكررة التي 
تســــوق محليا بسبب زيادة 
أســـعار الوقود املستخدم في 
محطات التوليد ودعم االتصاالت 
وغيرها مـــن اخلدمات العامة 
ظل من العناصر املؤثرة على 
مالية الدولة ويعد من أسباب 

االختالالت االقتصادية.
  وقد أكـــد البيـــان على ان 
االقتصـــاد يواجه عـــددا من 
الواجبة مواجهتها  التحديات 
اقتصادية  من خالل سياسات 
حازمة منها تنويع مصادر الدخل 
واإلســـراع في حتقيق الرغبة 
األميرية فـــي حتويل الكويت 
ملركز مالـــي وجتاري وتفعيل 
دور القطاع اخلاص واستقطاب 
رؤوس األموال األجنبية وضمان 
اســـتقرار األســـعار وزيـــادة 
مساهمة االيرادات غير النفطية 
واحلد من الزيادة املطردة في 
االنفـــاق اجلاري، مســـتدركا 
الدولة عليهـــا دور كبير  بأن 
في اجنـــاز تلـــك املتطلبات، 
وأوضـــح البيـــان ان مواجهة 
اتخاذ  التحديات تستلزم  تلك 
عدد من اإلجراءات والقرارات 

«الصعبة». 

 موسى أبوطفرة
  كشف وزير املالية مصطفى 
الشـــمالي فـــي بيـــان قدمـــه 
ملجلس الـــوزراء عن األوضاع 
االقتصادية والنقدية واملالية 
للدولة وعن امليزانية للســـنة 
املالية ٢٠١٠/٢٠٠٩، ان االقتصاد 
الكويتـــي لـــم يأخـــذ طريقه 
للتغيير نحو بناء أسس قوية 
للتنميـــة حيث ظـــل أحادي 

املوارد.
  وذكر البيان ان من أسباب 
االختالالت االقتصادية ارتباط 
حركة النشاط االقتصادي في 
البالد باالنفاق العام احلكومي 
وتضاؤل دور القطاع اخلاص 
في بناء الناجت احمللي، وكذلك 
استمرار الدولة في تقدمي خدمات 
اجتماعية لدعم أسعار العديد 
من السلع دون ان يكون لنظام 
السوق احلر دور كبير في هذا 
املجال، مضيفـــا انه يجب ان 
تتم إعادة صياغة دور الدولة 
في وضع آليات األسعار، وأال 
يقتصر دورها على القيام بدور 
املقدم للخدمات فحسب وامنا 
الرقيـــب واملنظم  تقوم بدور 
أيضا، الفتا الى زيادة ســـكان 
الكويـــت والتي تزداد بها قوة 
العمل واحلاجة املاسة إلى خلق 

وظائف وفـــرص عمل جديدة 
امامهم.

  وأشار الى ان من االختالالت 
التي تواجه االقتصاد اجراءات 
املوافقـــات  احلصـــول علـــى 
والتراخيص الالزمة لنشـــاط 
القــطـــاع االقتصـــادي والتي 
تأخذ وقتا طويال ال يتناسب مع 
متـطلبات البيئة االستثمارية 
القطاع  الراغبة في تشـــجيع 
الذي  االمـــر  اخلـــاص وهـــو 
التقارير الدولية وهو  كشفته 
ما يؤكد ان قدرة الكويت على 

جـــذب االســـتثمارات مازالت 
محدودة وتعد من األســـباب 
املقيدة لتدفق رؤوس األموال 
اخلارجيـــة التي تســـاهم مع 
أموال القطاع اخلاص الكويتي 
القـــدرة اإلنتاجية  في بنـــاء 

للدولة.
البعد  ان  البيـــان    وأضاف 
االجتماعي لسياسة احلكومة 
والذي تساند من خالله باستمرار 
فئات عريضـــة من املواطنني، 
الدخل  خاصة فئات محدودي 
مازال يضيف أعباء مالية كبيرة 

 المسلم يسأل عن أسباب عدم التوصل 
  لحل نهائي لقضية «البدون»

 وجه النائب د.فيصل املســـلم عدة أسئلة برملانية الى 
وزير الداخلية الشـــيخ جابر اخلالد أهمها: عن الســـبب 
الذي يقـــف وراء عدم الوصول الى حل نهائي ملشـــكلة 
غير محددي اجلنســـية، كما طالبه بتزويده بعدد قضايا 
املخدرات واخلمور والدعارة والسرقات التي سجلت في 
مخافر الشرطة خالل السنوات الثالث االخيرة، وذلك في 
كشـــف تفصيلي يوضح نوع اجلرمية وجنســـية املتهم 

التفاصيل ص ٣  وعمره وحالته االجتماعية.   

 «أسباب مجهولة» وراء احتراق  «أسباب مجهولة» وراء احتراق ٣٣ مباٍن قيد  مباٍن قيد 
اإلنشاء في أكاديمية سعد العبداهللاإلنشاء في أكاديمية سعد العبداهللا  ص ص ٣٢٣٢  

 التفاصيل ص١٢ 

 التفاصيل ص٢ 

 التفاصيل ص١٣ 

 التفاصيل ص١٨ 

 التفاصيل ص ١٨ 

 «األنباء» الرياضية ص٢١ - ٢٦

 «الحارس األمين» للنصر  «الحارس األمين» للنصر 
محمد الصالل: العنابي محمد الصالل: العنابي 
تنقصه ثقافة الفوز تنقصه ثقافة الفوز 
بالبطوالت ومستوانا أفضل بالبطوالت ومستوانا أفضل 
من بعض الفرق الكبيرةمن بعض الفرق الكبيرة
  

 ريال مدريد يطالب  ريال مدريد يطالب 
بتوفير حارس بتوفير حارس 

شخصي لرونالدو شخصي لرونالدو 

 «الساي جيتسو»  «الساي جيتسو» 
رياضة الدفاع عن رياضة الدفاع عن 
النفس دون ترك النفس دون ترك 
عداوة مع اآلخرينعداوة مع اآلخرين

 ص٥ 

 مقتل وإصابة أكثر من ٣٠ 
  بتحطم طائرة في إيران

 قتل ما ال يقل عن ١٧ شخصا أمس اثر 
هبوط طائرة ايرانية اضطراريا في مطار 
مشهد االيرانية، وحسبما نقلت وكالة االنباء 
االيرانية الرسمية (ايرنا) فإن احلادث ادى 
الى اصابة ١٩ شـــخصا من ركاب الطائرة 
التي هبطت اضطراريا في مطار مشـــهد 
قادمـــة من طهران في رحلة داخلية وكان 

على متنها ١٦٠ راكبا. 
  وبحســـب مانقلت الوكالة أن النيران 
اشـــتعلت في الطائرة فور هبوطها، فيما 
توجهـــت فرق االنقـــاذ، وقامـــت باخماد 
النيـــران واجالء الركاب، وتبني مقتل ماال 
يقل عن ١٧ راكبا واصابة ١٩ آخرا نقلوا الى 
مستشفيات املدينة، فيما بدأت التحقيقات 

في احلادثة. 

 التفاصيل ص١٨ و ٣١ 


