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Al-Anbaa Friday 2nd October 2009 - No 12042 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 13 من شوال 1430 ـ 2 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

 عقدت اجتماعًا في مكتب السعدون أمس وكلفت البراك بدراسة أداء وزير المالية في ضوء رؤية الحكومة تجاه قضايا المال العام ومن ضمنها اقتراحات إسقاط القروض

 «الشعبي» جّمدت االستجوابات

 (متين غوزال)  نواب كتلة العمل الشعبي أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس خالل اجتماعهم أمس في مكتب السعدون باملجلس 

 مريم بندق - حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ - حنان عبدالمعبود
  شـــغل االجتماع الطارئ الذي تداعت له كتلة العمل الشعبي في 
مكتب النائب أحمد السعدون في مجلس األمة أمس الشارع السياسي 
ليفتـــح الباب أمام العديد من التأويالت التي كان آخرها العزم على 
استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد. وخالل 
عقد االجتماع الذي حضره النائبان مسلم البراك وخالد الطاحوس 
ســـرت إشاعة اســـتجواب رئيس احلكومة على ٣ محاور هي سوء 
التعاطي مع املال العام وانتشار الفساد وسوء إدارة األزمات باإلضافة 

إلى عدم الرد على األسئلة البرملانية.
  مصادر من «الشعبي» أبلغت «األنباء» ان قرار «الشعبي» الذي 
خلصت إليه يختلف متاما عما أشـــيع حيث مت االتفاق على جتميد 
االستجوابات خالل الفترة احلالية مع تكليف النائب مسلم البراك 
بدراسة أداء وزير املالية مصطفى الشمالي في ضوء رؤية احلكومة 
جتاه بعض القضايا التي تتعلق باملال العام ومن ضمنها اقتراحات 

إسقاط القروض وشراء املديونيات.
  من جانب آخر، نفى النائب صالح املال ان تكون هناك اجتماعات 
من شأنها إحياء كتلة العمل الوطني حاليا مع تأييده ملثل هذا التوجه. 
وقال املال لـ «األنباء» ان هناك تنسيقا نيابيا حول املواقف السياسية 
عن بعض القوانني أو تشكيل اللجان في دور االنعقاد املقبل، موضحا 
ان هذا التنسيق يتم حاليا بني ٨ أو ٩ نواب باإلضافة للنواب املقربني 
مـــن الكتلة. وفي موضوع آخر أكد رئيس جلنة التحقيق البرملانية 
في قضية الفحم املكلسن النائب سعدون حماد انه تبني ان املشروع 

يعمل اآلن بطاقته القصوى البالغة ٣٥٠ ألف طن.
  وقال حماد في تصريح صحافي بعد الزيارة امليدانية التي قامت 
بها اللجنة ملوقع املشـــروع ان الصورة اتضحت لدى اللجنة حيث 
أجاب مسؤولو الشركة عن جميع االستفسارات وانه سيطلع أعضاء 

اللجنة على تفاصيل الزيارة في اجتماعها املقبل.
  مـــن جهة ثانية، وفيما أعلنت وزيـــرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود اكتشاف ٤ حاالت مصابة بڤيروس إنفلونزا 
اخلنازير في عدد من املدارس اخلاصة إحداها في املرحلة التمهيدية 
مـــا قبل املرحلة االبتدائية، مؤكـــدة ان «التربية» تتابع ما يلزم في 
هذا الشأن، كشـــفت وزارة الصحة عن تسجيل ٢٥٣ إصابة جديدة 
بڤيروس إنفلونزا اخلنازير في البالد خالل األسبوع اجلاري. وقال 
بيان صحافي للوزارة ان إجمالي عدد احلاالت التي مت تسجيلها في 
البالد منذ أبريل املاضي بلغ ٢٨٨١ معظمها حاالت بســـيطة وُشفوا 

متاما وعادوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. 

 هيالري كلينتون سعيدة لكونها 
  رئيسة... مجلس األمن الدولي

 إدارة الجمعيات الخيرية ترفع األحد 
  تقريرها عن العمل الخيري في رمضان

  بشري شعبان 
  أعلن مدير ادارة اجلمعيات اخليرية واملبرات ناصر العمار ان االدارة 
ســـترفع االحد املقبل تقريرها عن العمل اخليري خالل شهر رمضان. 
وقال فـــي تصريحات خاصة لـ «األنبـــاء» ان التقرير يتضمن كل ما 
ســـجله فريق املتابعة من مخالفات ومالحظـــات على أداء اجلمعيات 
اخليريـــة. وأوضح العمار ان وزير الشـــؤون ووكيل الوزارة هما من 

يحددان االجراءات بشأن املخالفني. 

 أغنياء أميركا خسروا ٣٠٠ مليار
   لكنهم بعيدون عن شبح اإلفالس

 المالكي يطّلق حلفاءه السابقين 
  ويعلن والدة «ائتالف دولة القانون»

 بغدادـ  رويترز: كّرس رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي تخليه 
عن حلفائه السابقني وأعلن أمس عن تشكيل «ائتالف دولة القانون» 
اجلديد املكون من ٤٠ تيارا وشخصية سياسية ستخوض إلى جانبه 
االنتخابات النيابية املقبلة في يناير املقبل. وإذ أبقى الباب مفتوحا 
أمام تيارات سياســـية أخرى لالنضمام إلى ثاني أكبر ائتالف يعلن 
عنه بعد االئتالف الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار احلكيم رئيس 
املجلس األعلى اإلسالمي، أكد املالكي ان االئتالف «التاريخي» سيقوم 

على أسس وطنية بعيدا عن احملاصصة والطائفية.

 نيويورك ـ 
رويترز: أظهـر 
الــتصنيــــف 
السنـوي ملجلة 
«فــــــوربـس» 
ألغنى أغنياء 
أميركا ان أكثر 

األثرياء يفقدون ثرواتهم بعد 
ان خسر أغنى ٤٠٠ أميركي 
٣٠٠ مليـار دوالر من صافي 
أموالهــــم في العــــام املاضي 
متأثرين بتراجع أسواق رأس 

املال والعقارات.
  وذكرت قائمة «فوربس» 
ألغنى ٤٠٠ أميركي، ان وارن 

بافيـت كـان أكـبر 
اخلــاســـــــرين 
بعـــــد ان فقد ١٠ 
مليـــارات دوالر 
نتيـــجة هبوط 
أسهـم شركـــته 
«بيــركشــــــاير 
هاثــــاواي»، وبقيــــت قائمة 
أغنــــى عشــــرة أميركيني بال 
تغيير تقريبا مقارنة مع قائمة 
٢٠٠٨ يتصدرها بيل غيتس 
مؤسس شركة «مايكروسوفت» 
بثروة قدرها ٥٠ مليار دوالر 
بانخفــــاض ٧ مليارات دوالر 

عن العام املاضي.   نيويورك (األمم املتحدة)ـ  أ.ف.پ: أعربت وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون التي حاولت عبثا العام املاضي ان تنتخب رئيسة للواليات 
املتحدة، عن سعادتهاملمارسة دور رئيسة... مجلس األمن الدولي. وخالل 
ترؤسها االربعاء جلسة مجلس األمن حول مكافحة العنف اجلنسي ضد 
النساء في النزاعات املسلحة، قالت ممازحة «ان أكون رئيسة، هذا يروق 
لي». وأضافت مع ابتسامة عريضة «إذن، هذا االجتماع ميكن ان يستمر 
أطول مما هو متوقع». وقد أثار تصرفها ضحك زمالئها في مجلس األمن. 
وضحكت هيالري كلينتون بدورها عندما قال لها األمني العام لألمم املتحدة 
بان كي مون الذي سمحت له كلينتون بالكالم «شكرا سيدتي الرئيسة». 
وترأست هيالري كلينتو ن اجللسة الن الواليات املتحدة تتولى الرئاسة 

الدورية ملجلس األمن في شهر سبتمبر. 
 إسطنبول ـ كونا: رمى طالب تركي حذاءه  أمس على رئيس صندوق 
النقد الدولي دومينيك ســـتراوس، بينما كان يلقي محاضرة في جامعة 
بلغي بإســـطنبول احتجاجا على سياسة الصندوق االحتكارية لتركيا. 
وأوضحت وســـائل اإلعالم أنه مت نقل الطالب الى أقرب مخفر للشرطة 

للتحقيق معه. 

 طالب تركي 
  يرمي بحذائه  رئيس صندوق النقد 

الدولي بإسطنبول

 موقعان بالجهراء إلنشاء صالتي أفراح باسم األمير  وآل الصباح
 بداح العنزي

  حـــدد مجلس الوزراء موقعني، االول بالقرب من طريق اجلهراء، 
والثاني في منطقة العيون إلقامة صالتي افراح،  االولى باسم صاحب 
السمو األمير، والثانية باسم آل الصباح، على ان يتم التنفيذ حتت 
اشراف الديوان األميري. واحال وزير االشغال ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر كتاب مجلس الوزراء بهذا اخلصوص الى املدير 
العام لرفع تقريرين حول املوقعني الى املجلس البلدي بأسرع وقت. 

من جانب آخر، يتوقع ان تشهد اجللسة االولى للمجلس البلدي في 
التاسع من الشهر اجلاري حتركا من قبل االعضاء إلعادة النظر في 
قرار رســـوم اقامة املخيمات الربيعية. عضو املجلس البلدي مهلهل 
اخلالد أوضح في بيان صحافي ان عملية تخفيض التأمني من ٥٠٠ 
الى ١٠٠ دينار هي اختصاص املجلس البلدي وليس البلدية، مشيرا 
الـــى ان املجلس هو مـــن ميلك اعادة النظر في تلك الرســـوم نظرا 

العتمادها بقرار سابق من قبل املجلس ٢٠٠٨. 

ــالم واألمن (رويترز) ــة مجلس األمن حول املرأة والس  هيالري كلينتون خالل جلس

 قوات األمن تعتقل الطالب التركي الذي رمى احلذاء على رئيس صندوق النقد الدولي في اسطنبول                   (ا.ف.پ) 

 بيل غيتس  وارن بافيت 

 زلزال إندونيسيا يحصد ٥٢٩ قتيًال و٢٠٠٠ مصاب    ص٣٤

 موسكو مستعدة  لتخصيب اليورانيوم الالزم  لطهران .. وباريس تؤيد 

 مباحثات  «جنيڤ» تتوج بلقاء أميركي - إيراني 
  وتؤجل إلى نهاية أكتوبر الجاري  

 عواصمـ  وكاالت: موجة من التفاؤل أشاعتها سلسلة التطورات التي 
طرأت على امللف النووي اإليراني، بدأت بلقاء بني نائب وزيرة اخلارجية 
األميركية للشؤون السياسية ويليام بيرنز، واملفاوض النووي اإليراني 
سعيد جليلي على هامش محادثاته مع ممثلي دول الـ ٥ +١ في جنيڤ 
أمـــس، والذي أجل  إلى نهاية أكتوبر اجلاري، وتوج بتصريحات من 
األطراف املشاركة في احملادثات تؤكد أنها كانت «بناءة». وعلى صعيد 

املبادرات املتسارعة للسير مع االجواء االيجابية السائدة.
   وبعد تأكيد وزير اخلارجية الفرنسي برنار كوشنير ان بالده اقرب 
الى تأييد اقتراح ايران ان يخصب طرف آخر اليورانيوم لتغذية املفاعل 
النـــووي املخصص لالبحاث في طهران، اعلنـــت وكالة «انترفاكس» 
الروسية لالنباء نقال عن مســـؤول روسي طلب عدم كشف اسمه ان 
روسيا مســـتعدة لتخصيب اليورانيوم الالزم لتشغيل مفاعل نووي 

ايراني لالبحاث لتفادي قيام ايران بذلك.

 المغامس عن احتمال محاكمة المطيري والربيعة: 
الكويت ستمارس قانونها على الجميع

 

 ترسيم الحدود البرية مع العراق انتهى .. وبغداد مستمرة في تعويض الكويتيين عن ممتلكاتهم 

 ـ حقق الباب اخلامسـ  املصروفات املختلفة 
ــبة صرف  ــات التحويلية ـ أعلى نس واملدفوع
ــت ٥٠٫٢٪ من جملة  ــع األبواب حيث بلغ جلمي
املصروفات الفعلية جلميع األبواب وذلك حتى 

.٢٠٠٩/٨/٣١
  ـ يخصص ما نسبته ١٠٪ من جملة اإليرادات 

العامة الحتياطي األجيال القادمة، حيث انه بلغ حتى 
٢٠٠٩/٨/٣١ مبلغ ٦٦٤٫٠٩١٫٢٠٦٫١٨٢ دينارا.

  ـ حققت امليزانية فائضا بلغ حتى ٢٠٠٩/٨/٣١ 
مبلغ ٣٫٥٨٥٫٤٥٥٫٦١٢٫٣٠٧ دنانير، بزيادة بلغت 
ــا هو مقدر  ــر عم ٨٫٤٣٤٫٤٤٥٫٥٧٢٫٣٠٧ دناني

بامليزانية. 

 موجز المصروفات 
وااللتزامات وفائض

   عجز الميزانية

 ٤٫٢٥ مليارات دينار فائض ميزانية الكويت 
  خالل أول خمسة أشهر من العام

 رويترز: أظهرت بيانات رســـمية أمس ان  
فائض امليزانية في الكويت خالل األشهر اخلمسة 
األولى من السنة املالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بلغ ٤٫٢٥ 
مليارات دينار وذلك بفضل إيرادات النفط التي 
فاقت التوقعات. ووفقا لألرقام التي نشـــرت 
على موقـــع وزارة املالية على اإلنترنت، فقد 
بلغت اإليـــرادات ٦٫٦٤ مليارات دينار بنهاية 
أغسطس املاضي لتسجل نحو ٨٢٪ من اإليرادات 

املتوقعة للسنة املالية بأكملها. وتشير توقعات 
ميزانية الكويت للسنة املالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ الى 
ان عجز املوازنة ســـيصل الى ٤٫٨٥ مليارات 
دينـــار بافتراض بلوغ ســـعر النفط اخلام ـ 
مصدر اإليرادات الرئيسي بالبالد ـ ٣٥ دوالرا 
للبرميل، وجرى تداول ســـلة خامات أوپيك 
القياسية عند ســـعر ٦٤٫٢٥ دوالرا للبرميل 

يوم الثالثاء املاضي. 

 بشرى الزين
  كشف مدير إدارة املتابعة 
والتنسيق في وزارة اخلارجية 
الســـفير خالد املغامس عن 
اجتماع للجنة الفنية الكويتية 
املقبل  الثالثـــاء  العراقيـــة  ـ 
لبحث جميع القضايا العالقة 

وبلورتها بني الطرفني.
  وأوضح املغامس ان عملية 
ترســـيم احلدود بني البلدين 
قد انتهـــت، مبينا ان احلدود 
املائية قضية تتعلق باجلرف 

الكويت والعراق  القاري بني 
وإيران، نافيا ان تكون احلكومة 
العراقية أوقفت التعويضات 
عن ممتلكات الكويتيني التي 
العراقي  النظـــام  صادرهـــا 

البائد.
  في الســـياق ذاته، أشـــار 
املغامـــس الى الزيـــارة التي 
الدولي  ســـيقوم بها املنسق 
لشؤون األسرى واملمتلكات 
جينادي تاراســـوف للكويت 
بعد غد ملناقشـــة موضوعي 

األسرى واألرشيف. من جهة 
أخرى، أمـــل املغامس ان يتم 
اإلفراج عن بقية املعتقلني في 
سجن غوانتانامو، مشيرا الى 
ان الكويت بانتظار تسلم خالد 
املطيري وفؤاد الربيعة اللذين 
أفرج عنهما بحكم من احملكمة 
الفيدراليـــة األميركيـــة دون 
إدانة لهما، معلقا  توجيه أي 
على احتمال محاكمتهما بالقول 
«الكويت ســـتمارس قانونها 

على اجلميع». 

 التفاصيل ص٤و٥و٧و٨ 

 التفاصيل ص٣٢ 

 التفاصيل ص٣٢ 

مبيعـات  قيمــة  ارتفـاع   «الوطنــي»: 
العقـار بالكويـت بنسـبة ٨٫٦٪ بنهايـة 
أغسـطس على أساس سـنوي     ص٢٥

 «الجزيرة» تدشـن أولى رحالتها إلى مطار أبوظبي 
بواقع رحلتين يوميًا وتطلـق درجة رجال األعمال 
ص٢٦ تنافسـية  بأسـعار  المطلقة»  «الرفاهيـة 

ــار أبوظبي  ــؤولو مط ــلر ومس ــتيفان بيتش ــفير صالح البعيجان وس  الس
  يقطعون كيكة االحتفال بتدشني أولى رحالت اجلزيرة إلى العاصمة اإلماراتية 

 التفاصيل ص٣ 

 التفاصيل ص٢٩ 

 التفاصيل ص٢٣ 

 التفاصيل ص٢  التفاصيل ص١٥ 


