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Al-Anbaa Tuesday 1st September 2009 - No 12011 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 11 من رمضان 1430 ـ 1 من سبتمبر 2009 الـــعـدد:

اإلمساك 3:53
اإلفطار 6:11

وزير المالية أكد أن الحكومة لن تتردد في زيادة رأسمال »المعسرين« لو رأت حاجة لذلك وأن المرحلة المقبلة مرحلة انتعاش اقتصادي وتركيز على االستثمار المحلي

ص 20 - 27
الرمضانيةنوافذ 

د.عجيل النشمي

ح�اي الح�اي: ل�م يص�ح حدي�ث أو أثر 
في تمّس�ح الصحابة رض�ي اهلل عنهم بقبر 
النبي ژ.. وعلى من ينقل هذه الروايات أن 
يتحرى الدقة واألمانة فإنه مسؤول أمام اهلل

حافظ  على  الرفاع�ي:  قيس 
القرآن ترتيب األولويات وعدم 
المقامات  بعل�م  االنش�غال 
اهلل كالم  تدبر  عن  واألناشيد 

 إبراهيم أفيالي.. يعتز 
بصيامه ويبتعد عن 
إيندهوڤن في رمضان

»الصحة العالمية« ال تنصح بتأجيل الدراس�ة.. والحمود: دوام الطلبة للحكومية 9/27 والخاص 9/13.. وارتفاع مؤيدي »الطارئة« إلى 30

Tel: 24816500 - 24817778 - 24837772

امل��ان��ي��ا وارد   - ت��ب��دي��ل   - ت��رك��ي��ب   - جت��ف��ي��ت 

قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

الشمالي ل� »األنباء«: المحفظة المليارية تضاعفت ومستمرة في اغتنام الفرص

محمد الصقر رئيسًا للجنة التأسيسية 
للمجلس العربي للشؤون اإلقليمية والدولية  ص4

األمير إلى ليبيا اليوم للمشاركة 
في االحتفال  بالعيد  ال� 40 

لثورة الفاتح  من سبتمبر

عمومية »زين« أقرت تغيير 3 بنود من النظام األساسي للشركة

البنوان: »زين« لم تتلق أي طلبات رسمية لشراء حصة فيها

البراك: استمرار المفاوضات لبيع أصول  في »زين أفريقيا«  ص35 

غرفة  في  حريق  اندالع 
ن�وم الع�ب الكوي�ت 
مشعل حميد أصابه في 
ص46 واليدين  الوجه 

بحفظ اهلل ورعايته 
يغادر صاحب الس���مو 
الش���يخ صباح  األمير 
األحمد، والوفد الرسمي 
املرافق لس���موه، مطار 
اليوم متوجها  الكويت 
الى اجلماهيرية العربية 
الليبية وذلك للمشاركة 
ف���ي االحتف���ال بالعيد 
الفاحت  األربعني لثورة 
إلى ذلك،  من سبتمبر. 
ُأّجلت جلس���ة مجلس 
الوزراء االعتيادية التي 
كانت مقررة أمس على أن 
تعقد في مطار الكويت 
بعد مغادرة سمو األمير 

إلى ليبيا  اليوم.

»نفوق األسماك«: ال دليل على وجود المد األحمر حتى اآلن.. وخبراء شركة كورية يصلون  غدًا

ضفادع بشرية أميركية لمعالجة محطة مشرف
ومعلومات عن ظهور الكوليرا في العينات الملوثة

حنان عبدالمعبود  - دارين العلي � دانيا شومان
فيما استمرت اجلهود إلصالح 
محطة ضخ مشرف مع االستعانة 
باجليش األميركي ملعاجلة التسرب 
احلاصل في غرفة التحكم، علمت 
»األنباء« من مصادر صحية مطلعة 
ان العينات التي أخذت من املواقع 
امللوث���ة واملغلق���ة أم���ام الصيد 
والسباحة حتتوي على »الكوليرا«. 
هذا وأكدت جلنة نفوق األسماك ان 
جمي���ع العينات التي أخذت حتى 
اآلن ال تشير إلى وجود نفوق أو مد 
أحمر. من جهة ثانية، تبدأ الشركة 
الكورية اليوم عملها في معاجلة 

التلوث البحري. )أحمد باكير(اجلهود مستمرة إلصالح محطة ضخ مشرف

)سعود سالم( مشعل حميد في املستشفى

مريم بندق - ماضي الهاجري
ق���ال وزي���ر املالية 
ان  الش���مالي  مصطفى 
التي  املليارية  احملفظة 
أطلقت في بداية األزمة 
االقتصادية - وأكد مرارا 
أنها دخلت السوق - قد 
آتت ثماره���ا من خالل 

األرباح الكبيرة التي حققتها والتي 
تعود على املال العام بفائدة كبيرة. 
وقال الشمالي ل� »األنباء«: دخلت 
هيئة االستثمار حينما كانت األسهم 
رخيصة وحققت ضعف رأسمال 
احملفظة وأكثر من خالل اقتناص 
الفرص بالتزامن مع حتقيق أهداف 
احملفظة وه���ي تأمني اس���تقرار 
السوق وزرع الطمأنينة في نفوس 
املستثمرين، خاصة الصغار منهم. 
وأكد الوزير ان احملفظة مستمرة 
بنفس سياستها. وردا على سؤال 
حول صندوق املعسرين، قال وزير 
املالية ان احلكومة س���تعيد فتح 
الباب أمام الراغبني في التسجيل، 
مؤكدا ان كثيرين استفادوا منه، 
الى  وآخرين سيستفيدون، الفتا 

أن���ه في ح���ال احلاجة 
لزيادة رأس���ماله »فلن 
نتردد في ذلك حلظة«. 
وختم الشمالي تصريحه 
بتفاؤل كبير بأن املرحلة 
املقبلة، التي سيكون فيها 
التركيز على االستثمار 
احمللي، ستكون مرحلة 
الوطن  انتعاش وس���تعود على 
واملواطنني بالنفع العام. من جانب 
آخر وعل���ى صعيد قضية مرض 
إنفلونزا اخلنازير، أيدت منظمة 
الصحة العاملية إجراءات احلكومة 
معلنة أنها ال تنصح بتأجيل العام 

الدراسي. 
التربية   هذا وشددت وزيرة 
على انه ال نية لتأجيل الدراسة 
عن موعدها احملدد في 27 سبتمبر 
ملدارس التعليم العام و13 سبتمبر 
للتعليم اخلاص. في السياق ذاته، 
أك���دت مصادر مقرب���ة من كتلة 
»التنمية واإلصالح« ان عدد النواب 
املوقعني عل���ى طلب عقد الدورة 
الطارئة ملناقشة إنفلونزا اخلنازير 

وصل الى 30 نائبا. 

مصطفى الشمالي

)سعود سالم(محمد الصقر وابراهيم دبدوب خالل اجتماع اللجنة التأسيسية

التفاصيل ص12 و13

التفاصيل ص6و14


