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Al-Anbaa Sunday 26th July 2009 - No 11974 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 4 من شعبان 1430 ـ 26 من يوليو 2009 الـــعـدد:

 نواب تعليقًا على موقف أوباما بالسعي إلسقاط التعويضات: 
وعد من ال يملك لمن ال يستحق

 موسى أبو طفرة
  رفض نواب «الوعود التي اطلقها الرئيس 
االميركي بـــاراك  اوباما بإعفـــاء العراق من 
املفروضة عليـــه امميا لصالح  التعويضات 
التصريحات االميركية  الكويت» واعتبـــروا 

تدخال سافرا في الشأن الكويتي.
  النائب د.وليد الطبطبائي قال ان وعد اوباما 
للمالكي «وعد من ال ميلك ملن ال يســـتحق»، 
وسبق ان حذرنا من ان اميركا تريد حتسني 
صورتها في العراق على حساب الكويت، اما 

النائـــب دليهي الهاجري فـــرأى انه ليس من 
حق اميركا ان تعد احدا على حساب الكويت، 
وعلى وزير اخلارجية حفـــظ هيبة الكويت 

ومكتسباتها خارجيا.
  من جانبه قال النائب د.ضيف اهللا بورمية 
ان على الرئيس األميركي اال ينسى ان الكويت 
دولة مستقلة ذات سيادة وهي ال تتلقى االوامر 
من اخلارج، مشيرا الى ان العراق مازال يشكل 
مصدر خطر على الكويت وبدأ تشغيل آباره 
املشتركة مع الكويت بشـــكل منفرد، محذرا 

احلكومة الكويتية من والتهاون في استيفاء 
كامل التعويضات. 

  وفي ذات اإلطار قال مراقب املجلس د.محمد 
احلويلة إن التعويضات حق سيادي للشعب 

الكويتي.
  اما النائب مرزوق الغامن فقال ان التصرف 
في أي حق من حقوق الشعب يحتاج لقرار ال 
ميلكه اال الشعب نفسه، ونحن بانتظار لقاء 

األمير مع أوباما بداية الشهر املقبل.
  من جهته قال النائب د.بادي الدوسري ان 

الرئيس االميركـــي ال ميلك حق التكلم نيابة 
عن الكويت، واذا كان يريد دفع التعويضات 

نيابة عن العراق فليس لدينا مانع.
  الى ذلك، اكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح خالل 
لقائه مع نظيـــره البريطاني ديڤيد ميليباند 
مســـاء امس االول ان الكويت يهمها بالدرجة 
االساسية التزام العراق بتنفيذ قرارات االمم 
املتحدة، وعلى رأسها احلدود النه التزال هناك 
تعديات عراقية على احلدود، مشيرا الى انه 

ســـيعقد اجتماعا بهذا الشـــأن مع السكرتير 
العام لالمم املتحدة بان كي مون خالل زيارته 
املرتقبـــة للواليات املتحدة. فـــي مقابل ذلك، 
حاول رئيس البرملان العراقي إياد السامرائي 
مواصلة موقفه املتمايـــز عن غالبية الفرقاء 
السياســـيني في العراق، حيـــث جدد التأكيد 
على ان زيارته األخيـــرة الى الكويت نزعت 
فتيل األزمة وفتحت آفاقا جديدة للعالقة بني 
اجلانبـــني، مضيفا ان الكويت ستســـاهم في 

إخراج العراق من الفصل السابع. 

 محمد الصباح: التـزال هناك تعديات عراقية على الحـدود ونأمل التزامهم بتنفيذ قـرارات األمم المتحدة

 تحذيرات برلمانية للحكومة من الخضوع للضغوط الخارجية
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 عبد املجيد الشطي 

 صفاء الهاشم 

 الشـطي: البنك التجاري يربح 
٦٦٫٩ مليون دينار في النصف األول 
قبل أخذ المخصصات.. وهامش 
الربـح بلـغ ٨٠٠ ألف  ص٣٣

 رئيس مجلس إدارة شركة أدفانتج لالستشارات اإلدارية 
واالقتصادية صفاء الهاشم في حوار شامل مع «األنباء»:

«مـادوف»   ١٥ الكويـت  فـي   لدينـا 
و٣٠ شـركة مدرجة تستحق السقوط

الحكومة  من  مطلوبـة  دينار  مليار   ١٥ 
جـادة  تنمويـة  مشـروعات  لتنفيـذ 
تخرج البلد من األزمـة المالية الراهنة

 هناك شـركات «متعثرة» وتتفاخر بأنهـا بعيدة عن مظلة 
«االستقرار» وال تحتاج لتطبيقه رغم أوضاعها الصعبة  ص٣٤ و٣٥

 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يسلم رسالة من 
صاحب السمو االمير الى الرئيس السنغالي عبداهللا واد 

 اللواء أشرف ريفي 

 رئيس الـوزراء اختتم جولته 
األفريقية بزيارة السنغال  ص٣

  أولوياتنا بعد تفكيك 
مواجهـة  اإلرهـاب 
المعيقة  الجرائـم 
االصطياف  لحركـة 
فـي لبنـان  ص٤٠ 

 مدير عام قوى األمن الداخلي اللبناني 
اللواء أشرف ريفي لـ «األنباء»: 

 قبــول ٥٣٨ طـالبــًا وطالبــة 
لبرامـج  الداخليـة  البعثــات    في 
الدبلـوم بالجامعـات الخاصة ص١٢ 

 وفد كليـة كويت ماسـترخت خـالل زيارته 
ديوانيـة «األنبـاء»: لدينـا اعتـراف أكاديمي 
  مـن مجلس الجامعـات الخاصة  ص١٠و١١ 

 مختبرات معتمدة للفحص قبل
  الزواج في سفاراتنا بالخارج

 عائشة الجالهمة
  كشف مدير إدارة الصحة االجتماعية ورئيس 
مركز الفحص الطبي قبـــل الزواج د.يعقوب 
الكندري أن هناك تنسيقا بني وزارات اخلارجية 
والعدل والصحة إلجراء الفحوصات التي جترى 
للراغبني في الزواج خارج الكويت في سفاراتنا 
باخلـــارج وذلك من خـــالل مختبرات معتمدة 
من قبل تلك الســـفارات. واشار الى ان وزارة 
اخلارجية ستقوم بإخطار تلك السفارات بنوعية 
الفحوصات املطلوبة سواء لألمراض املعدية أو 
الوراثية، معلنا بدء التجريب الفعلي بني املركز 

واملختبرات األسبوع اجلاري. 

 مجموعة الخرافي: لم ولن نوقع مذكرة تفاهم
  مع هيئة االستثمار.. وليرتاح الحُسّاد 

 مجلس إدارة الشركة نفى اإلشاعات المسرّبة حولها 

 البريكان: جميع تعامالت «الراية لالستثمار» 
في صفقة سوق نيويورك سليمة 

فــــي مجموعــــة   نفــــى مصــــدر مســــؤول 
اخلرافــــي ما نشــــر حول وجود مذكــــرة تفاهم 
وقعتها هيئة االســــتثمار أو أي من شــــركاتها 
التابعة أو اململوكة لها ســــواء بطريق مباشــــر 
أو غير مباشــــر، مع املجموعــــة لتملك ٥١٪ من 
مشروع بورت غالب الذي أشار اخلبر إليه بأنه 

«مشروع سياحي على البحر األحمر». 
  وقال املصدر ان ما نشــــر «بهتان مختلق وال 
أساس له من احلقيقة». وانتقد املصدر توجيه أحد 

النواب وصفه بأنه «دأب على إثارة األسئلة املعتمدة 
على الشائعات واملعلومات اخلاطئة واملصطنعة» 
لســـؤال عـــن اخلبر «ضمن حلقة جديدة ومحاولة 
للتضليل والتشويه». وتابع املصدر: ان املجموعة 
تؤكد بجالء أنها لــــم توقع أي مذكرة تفاهم مع 
الهيئــــة ولم تقم باتصال معها وال نية لها بذلك 
ال في احلــــال وال في املســــتقبل، وحتى يرتاح 
احلســــاد فــــإن املجموعــــة ســــترفض حتــــى 

لو طلبت منها الهيئة ذلك. 

 نفت وجود مساع لتملك الهيئة ٥١٪ من «بورت غالب»

 «الشؤون»: إنجاز كادر العاملين 
  في دور الرعاية قبل رمضان

 أكد لـ «األنباء» أنه ال مجال للواسطة في عملية االختيار

 المضاحكة:  سنقبل ما بين ١٣٠ و١٥٠ طالبًا كويتيًا
 بشرى شعبان  من ٩٠٠ تقدموا لاللتحاق بأكاديمية سعد العبداهللا  

  علمـــت «األنبـــاء» مـــن مصـــادر مطلعة 
الوكيـــل املســـاعد  ان  الشـــؤون  فـــي وزارة 
لقطاع الرعاية االجتماعية د.جاســـم أشكناني 
انتهى من وضع التصور النهائي للكادر الوظيفي 
للعاملني في دور الرعاية االجتماعية، وأضافت 
املصادر ان وضع الكادر وتقدير املكافآت سيتمان 
على أساس االختصاصات الوظيفية ومدى عالقة 

واحتكاك املوظف بالنزيل.  
  وأشارت الى ان اللجنة اخلاصة بوضع الكادر 
ستبدأ عملها بعد عودة عدد من مديري اإلدارات 
من إجازاتهم الدورية، ومـــن املتوقع ان تنهي 
عملها قبل حلول شـــهر رمضـــان املبارك. الى 
ذلك، كشف مصدر مسؤول في الوزارة ان جلنة 
شـــؤون املــوظفني عقدت اجتماعا خالل فترة 
اإلجازة الستكمال العمل على تسكني الوظائف 
اإلشرافية في جميع قطاعات الوزارة باألخص 
قطاع العمل على ان تصدر القرارات بشأنها غدا 

(االثنني) على أبعد تقدير. 

 أمير زكي
  «جميع أبناء الكويت سواســــية أمام اللجنة 
املكلفة باالختيار»، هذا مــــا أكد عليه مدير عام 
أكادميية ســــعد العبداهللا للعلوم األمنية اللواء 
يوسف املضاحكة في تصريح خاص لـ «األنباء»، 
مشــــيرا الى ان عدد املتقدمني لاللتحاق كطلبة 
ضباط بلغ نحو ٩٠٠ طالب، سيتم قبول ما بني 
١٣٠ و١٥٠ طالبــــا كويتيا، إضافــــة الى نحو ٤٠ 
طالبــــا ضابطا مبتعثني من دول خليجية ودول 
أخــــرى، حيث ال حتتمــــل األكادميية قبول اكثر 

من ٢٠٠ طالب. 
  وقال املضاحكــــة ان اللجنة املكلفة باالختيار 
يترأســــها وكيل وزارة الداخلية باإلنابة والوكيل 
املساعد لشؤون األمن اجلنائي الفريق غازي العمر، 
وهذا مؤشــــر قوي على انه لن يكون هناك مجال 
للواســــطة، الفتا الى ان اللجنة تختار وفق عدة 

معايير البد من توافرها في املتقدم.   التفاصيل ص٣٩ 

 التفاصيل ص٦ 

 التفاصيل ص١٣ 

 التفاصيل ص٣ 

 محمود فاروق
  أكد الرئيس التنفيذي لشركة الراية لالستثمار حازم البريكان صحة 
جميع التعامالت التي قام بها نيابة عن الشركة، واملتعلقة بصفقة استحواذ 
املجموعة العربية اخلليجية APG على شركة هيرمان للصناعات الدولية 

األميركية واملدرجة في سوق نيويورك لألوراق املالية.
  وأضاف البريكان أن موقفه القانوني سليم، مستندا إلى رأي مكتب 
احملاماة الذي كلفته الشــــركة مبتابعة الدعوى املرفوعة من قبل جلنة 
األوراق املالية والبورصات في الواليات املتحدة. وفي ذات السياق أكد 
مجلس إدارة الشــــركة خالل اجتماعه االستثنائي أمس عدم ارتكاب أي 
مخالفات بشــــأن التعامالت املالية للصفقة املذكورة، مشيرا إلى انه ال 
عالقة للشــــركة من قريب أو من بعيد باإلشاعات واملعلومات املسربة 

لوسائل اإلعالم واملتعلقة بذلك الشأن.   التفاصيل ص٣٨  حازم البريكان 


