
»األشغال«: حصر األضرار المادية في مبنى 
أكاديمية سعد العبداهلل بعد تعرضه لحريق

برزاني لوالية ثانية برئاسة كردستان العراق
الســـليمانية ـ وكاالت: بنسبة 
70% حســـم مسعود برزاني الفوز 
بوالية رئاسية ثانية إلقليم كردستان 
العراق، كما أشارت النتائج األولية 
إلى تقدم القائمة التي يترأسها حزبا 
االحتاد الوطني الكردستاني بزعامة 
الرئيس العراقـــي جالل طالباني، 
الكردســـتاني  والدميوقراطـــي 
بزعامة مسعود برزاني بانتخابات 

 برملان اإلقليم بنســـبة 60%، تليها 
باملرتبـــة الثانية قائمـــة التغيير 
املعارضة، ومـــن املنتظر أن تعلن 
الســـاعات  النهائية خالل  النتائج 
املقبلة. ونقلت قناة »العربية« امس 
حسم برزاني املعركة على انتخابات 
الرئاسة أمام منافسة كمال ميراودلي، 
أفادت تقارير سابقة بتقدمه  الذي 

في محافظة السليمانية.
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فوزي الصبيح

د.عادل الفالح

عدنان املسلم

الخبير االستثماري وعضو الجمعية االقتصادية 
فوزي الصبيح في حوار شامل مع »األنباء«:

في الجزء الثاني من الحوار الشامل مع وكيل وزارة األوقاف

ب� »ملكية األس�هم« والحكم النهائي في سبتمبر المقبل ص28

»الوطنية« تس�تعد لتدش�ين خطها المباش�ر إلى 
ج�دة اعتب�ارا م�ن 19 أغس�طس المقب�ل عقب 
الحصول على موافقة السلطات السعودية  ص29

وفي أمي�ركا انخفضت ب� 99% في قط�اع البنوك  ص30

قضايا مس�اجد اإلخوة الش�يعة على طاولة الوزير وهو 
يناقشها حاليًا مسجدًا مسجدًا  وتم رفع تقرير بها قبل أيام

ال خيار لنا وال بديل عن الوس�طية ولألس�ف البعض يثير 
معارك مع الهواء فكل من لديه مشروع أو حاجة أو تصفيات 
أو خصومات أو إشكاالت أو حب الظهور يبحث عن أي قضية 
في المجتمع ويحاول أن يصع�د على أكتافها  ص10 و11

ش�ارك�وا  والليب���راليون  ال�مت�دين��ون 
في إجهاض فكرة تعيي�ن »مفتي« في الكويت

الصناديق السيادية باتت ملزمة بالعمل 
على التخلص من أصولها المقومة بالدوالر

األصول في الكويت ل�م تنخفض بأكثر 
من 20 � 70% نتيج�ة األزمة العالمية 

د.عادل الفالح ل� »األنباء«: وزارة 
األوق�اف ال تميز ف�ي تعامالتها 
 بي�ن الس�ّنة والش�يعة وأتمنى 
م�ن أصح�اب حم�الت الح�ج 
أن يقول�وا كلمتهم ل�وأد الفتنة

المسلم ل� »األنباء«: القضاء أنصف »دار 
االستثمار« بصدور حكم نهائي من المحكمة 
المستعجلة بأحقيتها في »بوبيان«.. 
وسليم  قوي  موقفنا  يؤكد:  و»التجاري« 
 والحكم يتعلق ب� »بيع األسهم« وليس 

جوهر يؤكد عدم وجود موانع قانونية لتوظيف »البدون« ومزيد يقترح تخفيض أس�عار البنزين وبورمي�ة انتهى من صياغة جديدة ل� »المديونيات«

البنوك تجتمع خالل أيام لبحث المقترحات البرلمانية حول القروض
بناءً على كتاب لجنة الشؤون المالية بمجلس األمة
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غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل لقائه الوزير د.فاضل صفر

نائب األمير اس�تمع إلى شرح حول إنجاز 
المستقبلية  »األش�غال«  مش�اريع  وتنفيذ 
ضمن برنامج الخطة التنموية للدولة ص3

وزير اإلعالم يلتقي رؤساء التحرير اليوم
يلتقي وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل اليوم رؤساء 
حتري��ر الصحف بحضور رئيس مجل��س اإلدارة واملدير العام لوكالة 

األنباء الكويتية الشيخ مبارك الدعيج ورئيس جمعية الصحافيني.

االنعقاد املقبل، مشيرا الى ان عددا من 
النواب سيدعمون االقتراح باعتبار 
ان االقتصاد تعافى وتخطى االزمة 
العاملية التي مرت بنا خالل الفترة 
الســــابقة، وقال ان على احلكومة 
ان تتفهــــم املعاناة التــــي يواجهها 
املواطنون، خاصة بعد فشل جتربة 

»صندوق املعسرين«.
مــــن جهة اخرى اشــــاد النائب 
د.حســــن جوهــــر بخطــــوة وزير 
العفاسي بضم  الشــــؤون د.محمد 
»البدون« املعاقني الى املجلس االعلى 
للمعاقني، متمنيا ان يسري هذا القرار 
على كل انســــان يعيش على ارض 
الكويت ممن تعرضــــوا لالعاقات، 
واكد د. جوهر في تصريح خلدمة 
»برملاني« االخبارية انه ال يوجد اي 
عائق قانوني لتوظيف البدون، وان 
هناك نقصا في الكوادر البشــــرية 
يجب سده باخلبرات منهم، ونحترم 
من لديه رأي آخر ولكن هذا مطلب 
وطني واجتماعي. يذكر ان د. جوهر 
هدد العفاسي باملساءلة السياسية 
مطلع دور االنعقاد املقبل ان لم يضم 
»البدون« املعاق الى مظلة املجلس 

االعلى للمعاقني.

موسى أبوطفرة � عمر راشد 
سامح عبدالحفيظ

كشفت مصادر مصرفية مطلعة 
لـــــ »األنبــــاء« أن مديــــري قطاع 
العمليــــات املصرفية فــــي البنوك 
احمللية سيجتمعون خالل أيام في 
احتاد املصارف لوضع تصوراتهم 
البرملانية  املقترحــــات  بخصوص 
املقدمة بشأن القروض االستهالكية 
واملقسطة، ولم تشر املصادر الى ما 
إذا كان االجتماع ســــيدرس ملفات 
أو  معينة للقروض االســــتهالكية 
املقســــطة للعمالء. وقالت املصادر 
إن دراسة املقترحات النيابية جاءت 
بناء على كتاب أرسلته جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية مبجلس األمة 
إلى احتاد املصارف وقد قام احتاد 
املصارف بإرساله إلى البنوك احمللية 
خالل األســــبوع املاضي. يذكر أن 
»املركزي« طالب بتعديالت جوهرية 
بخصوص القروض االســــتهالكية 
واملقسطة اجلديدة تضمنت خفض 
هامش الربحية فوق سعر اخلصم 
على أال يزيد القسط الشهري على 
40% من صافي الراتب للعاملني و%30 
للمتقاعدين وبفائدة ثابتة تراجع 

كل 5 سنوات، على أن تسري تلك 
التعديالت على القروض االستهالكية 
واملقسطة من تاريخ 30 مارس املاضي 
وال تسري بطبيعة احلال على القائم 
منها قبل صدور هذه التعديالت. من 
جهة اخرى، اعلن النائب حسني مزيد 
انه ســــيقدم قريبا اقتراحا يقضي 
بتخفيض اسعار الوقود »البنزين«، 
واوضح مزيد لـ »األنباء« ان الكويت 
دولة نفطية وفي املقابل هناك اعباء 
كبيرة على املواطنني واملقيمني تتمثل 
في ارتفاع اسعار املواد االستهالكية 
على اختالفها، مشيرا الى ان احلكومة 
النيابية  لم تســــتجب للمطالبات 
بضرورة شراء فوائد القروض وال 
املديونيات وال تبذل جهدا  تسقط 

ملواجهة غالء االسعار، مضيفا: لذلك 
رأينا انه من االفضل التحرك فعليا 

وتخفيض اسعار البنزين.
وقال مزيد ان قضية القروض 
ســــتأخذ حيزا مهما مــــن اولويات 
النواب في دور االنعقاد املقبل وهناك 
حتركات بهذا الشأن سيعلن عنها 
الحقا، مضيفا: ان قانون »االستقرار 
املالي« مازال في املربع االول وهو 
مــــا يعني ترحيــــل معاجلة االزمة 
االقتصادية، مشــــيرا الــــى ان هذا 
هو النهج احلكومــــي الذي اعتدنا 
عليه فــــي مواجهة االزمات. بدوره 
 قال النائــــب د.ضيف اهلل بورمية 
لـ »األنباء« انه سيقدم قانون شراء 
مديونيات املواطنني مع بداية دور 

عبداللطيف العميري

حازم خالد البريكان

مؤيدة ملسعود برزاني حتتفل بفوزه برئاسة إقليم كردستان العراق مساء أمس األول     )أ.پ(

الزميل عبداللطيف العميري 
ينض�م لكت�اب الصفحة 
األخيرة كل ثالثاء وخميس 
ويب�دأ زاويته »أمانة« اليوم 
بمقال: أمانة الكلمة  ص44

أسماء المعلمين واإلداريين الجدد 
المقررات »صيف�ي«  ب��  المكلفين 

في  الناج�ح�ات  أس�ماء 
الدورة التدريبية لمعلمات 
ص3 الموس�يقية  التربية 

»المواصالت«: توفير 2100 
خط هاتف ل�� 12 قطعة 
س�كنية في س�لوى ص2

اتحاد الجمعيات: تخفيض أسعار 
67 سلعة بمناسبة شهر رمضان

»الشؤون«: ندب المطيري 
إلدارة الرقابة والتدقيق والديحاني 

مراقبًا للمجالس واللجان

بشرى شعبان
أعلن رئيس احتــــاد اجلمعيات 
االســــتهالكية التعاونية د.حســــني 
الدويهيس عن تخفيض أسعار 67 
صنفا وسلعة بنسب تتراوح بني 5 
و26% مبناسبة شهر رمضان املبارك، 
وذلك وفقا ألهمية السلعة للمستهلك 
ومســــاهمة من االحتاد في تخفيف 
العبء عن كاهل املواطنني واملقيمني. 
كما كشف الدويهيس، خالل مؤمتر 
صحافــــي عقده أمس، عــــن اجتماع 
مرتقب سيعقد للجنة االستشارية 
في االحتاد ملناقشة إعادة العمل بلجنة 
األسعار وذلك لرقابة وتوحيد األسعار 

بجميع التعاونيات.

بشرى شعبان
تأكيدا ملا انفردت »األنباء« بنشره، 
اصدر وكيل وزارة الشؤون محمد 
الكندري قرارا بندب حمد املطيري 
مديرا الدارة الرقابة والتدقيق، وفواز 
الديحاني مراقبـــا الدارة املجالس 
واللجان، وتعيني عيسى املطيري 
رئيس قسم املتابعة في مكتب الوزير، 
على ان تصدر القرارات االدارية تباعا 

لتسكني كل الشواغر.

آل البريكان: حازم كان متديناً وال تتسرعوا بالحكم عليه

أبوظبيـ  رويترز: أظهر قياس لثقة املستثمرين في اقتصادات 
 منطقة اخلليج أجراه البنك االســـتثــماري »شـــعاع كابيتال«

 الـــذي يتخذ مــن دبي مقرا له، اظهـــر تراجع معدل الثقة %7.8 
فـــي يوليو مقارنة بالشـــهر الســـابق وســـجلت الكويت أدنى 

املستويات.
وقال شعاع في تقرير أمس ان املؤشر الشهري لثقة املستثمرين 
اخلليجيني تراجع الى 123 نقطة في يوليو بانخفاض 10.5 نقاط 
مقارنة مع يونيو، وأشار البنك الى أنه على الرغم من ذلك فقد 
كانت توقعات املستثمرين املســـتقبلية للدول الست األعضاء 
مبجلس التعـــاون اخلليجي ايجابية، إذ توقعوا ان تتحســـن 

اقتصادات جميع دول املجلس بنهاية عام 2009.

بدأ إجراء املسح الشهري في أبريل ويشمل 1500 من املؤسسات 
االســـتثمارية واملســـتثمرين اإلقليميني، ويركز على األوضاع 
االقتصادية وأســـعار األســـهم وكذلك على القطاعات والســـلع 

األولية.
وقال مدير االتصاالت في »شعاع كابيتال« أوليفر شوتزمان 
»واجهت االقتصادات اخلليجية حتديا كبيرا خالل الشـــهر مع 
تراجع نظرة املستثمرين لألوضاع االقتصادية احلالية بصورة 

كبيرة الى درجة سلبية«.
وسجلت الثقة في اقتصاد اإلمارات أدنى مستوياتها هذا الشهر، 
ومت تسجيل أعلى مستويات للثقة في كل من قطر والسعودية، 

بينما سجلت أدنى املستويات في الكويت.

تقرير: ثقة المستثمرين في اقتصادات الخليج تتراجع.. وأدنى المستويات بالكويت

أمير زكي
شيع جثمان رجل األعمال الراحل حازم خالد البريكان 
في مقبرة الصليبخات أمس، وفي الوقت الذي بدأت النيابة 
حتقيقاتها في قضية وفاته باستدعاء جميع من اتصلوا 
به عشية احلادثة للوقوف على أسباب اتصالهم به ومن 
بينهم زمالء صحافيون واستمعت إلفاداتهم عصر أمس، 
أصدرت عائلة آل البريكان بيانا نعت فيه الفقيد ودعت 
وســــائل اإلعالم الى عدم التسرع في احلكم على الفقيد، 
واصفة ظروف وفاته بـ »الغامضة«، مؤكدة على ان فقيدها 
كان طيب الســــيرة ومتدينا بالفطرة، كما أصدرت شركة 

»كيبكو« بيانا نعت فيه البريكان على لسان نائب رئيس 
مجلــــس إدارتها فيصل حمد العيار. إلى ذلك، أكد مصدر 
أمني أن اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية لم تصدر تقريرها 
بشأن وفاة البريكان، مرجحا أن يصدر التقرير النهائي 
ويقدم إلى وكيل النيابة حلسم مسمى القضية. هذا، وقد 
كانت األدلة اجلنائية قد سمحت ألسرته بتسلم جثته بعد 
انتهاء املعاينة األولية.من جهته، قال مصدر أمني إن رجال 
املباحث اجلنائية لم يعثروا على أي رسائل أو اتصاالت 
الفتة أو مريبة ســــواء على هاتفه النقال الذي عثر عليه 

معه أو على جهاز الكمبيوتر اخلاص به.

الراحل ُشّيع أمس والنيابة العامة استمعت لصحافيين تحدثوا إليه عشية وفاته و»كيبكو« تنعيه

فرج ناصر
أكـــد مصدر مســـؤول بوزارة 
األشـــغال ان الوزارة تقوم حاليا 
بحصر األضرار املادية التي حلقت 
العبداهلل  أكادميية ســـعد  مببنى 
للعلوم األمنية اجلديد والذي تعرض 
حلريق يوم اجلمعة املاضي متهيدا 
إلعادة بنائه مرة أخرى، خاصة ان 
املبنى في وضعه احلالي ال يصلح 
لالستمرار في العمل به. وقال ان 
الوزارة ستقوم بالتحقيق مع املقاول 

املنفذ للمشـــروع بعد االنتهاء من 
حتقيقات الداخلية وإدارة اإلطفاء 
وذلك لعدم التزامه بتنفيذ شروط 
األمن والسالمة للمشروع، وأضاف 
أنه في حال إدانته ستقوم الوزارة 
باستبعاده أو توجيه إنذار له على 
ان يتعهد بتطبيق الشروط. وقال ان 
التكلفة اإلجمالية للمشروع كانت 
تقدر بـ 47 مليون دينار، إال ان املبلغ 
قد تتم زيادته بعد احلريق األخير 

الذي تعرض له املبنى.

انتشال القرش الحوت من مياه المارينا 
أمام حشد جماهيري من المواطنين

 محمد راتب
لعل جتربة فريدة من نوعها مثل عملية انتشال 
القـــرش احلوت من مياه املارينا، هي التي لم تثن 
حشود املتجمهرين عن متابعة أحداث تلك العملية 
بجميع جزئياتها، ولرمبا كانت لذة املشاهد احلية 
مع الغواصني املغامرين هي التي أنست اجلمهور 
حرارة الشمس الشديدة طوال ساعات النهار. احليرة 
كانت تتملك مشـــاعر فرق الغوص، والدهشة هي 
التي سيطرت على اجلميع حينما ظهرت زعانف 
السمكة العمالقة أمام اعينهم، وكاميرات التصوير 
جتول مينة ويسرة وتتنافس في اخذ اجمل اللقطات 
التي قد ال تتكـــرر مرة اخرى في العمر. »األنباء« 
تابعت أيضا فصول هذه املسرحية اجلادة، ورصدت 

جميع املراحل التي أقدمت عليها فرق الغوص بغية 
انتشال القرش احلوت بأقل ما ميكن من اخلدوش، 
حتى نقلها الى بر األمان في منطقة رأس الساملية، 
واكد مدير املركز العلمي م. مجبل املطوع لـ »األنباء« 
ان عملية االنتشال تخللتها صعاب كثيرة، معربا 
عن سعادته في جناح فرق الغوص وبالتعاون مع 
الهيئة العامة للبيئة في احلفاظ على سالمة القرش 
احلوت. ولفت املطوع الى ان اجلهات املشاركة في 
عملية االنتشـــال تعلمت كثيرا من هذه التجربة، 
كاشـــفا عن نية املركز العلمي في التنســـيق مع 
اجلهات األخرى لوضع آلية مستقبلية تساعد في 
احليلولـــة دون عودة مثل هذا املخلوق النادر الى 

املنطقة التي ودعها.
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