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Al-Anbaa Wednesday 7th October 2009 - No 12047 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 18 من شوال 1430 ـ 7 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

 «المالية البرلمانية» بانتظار إحالة ١٤ اقتراحًا بقانون عن المديونيات من اللجنة القانونية وتحتاج لفترة ٣ أشهر إلنجازها

 تعديل شروط االقتراض

 العمر يتسلم شهادة أفضل بنك إسالمي

 (أسامة البطراوي)  البراك يتسلم درعاً تكرميية من ماضي اخلميس 

  «بيتك» يفوز بجائزتي أفضل بنك 
إسالمي في الكـويت والخليـج 
من «جـلوبـال فايننس»     ص٣٥

 البــراك: «زيــن» حقـقـت 
نسـبة نمو بلغـت ٣٣٪ خالل 
األشـهـر الثمانيـة األولـى

 قيمـة صفقـة «زيـن» تعـادل 
أكثـر مــن دخـل الكـويت 
النفطي عـام ١٩٨٣    ص ٣٨ 

 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
   ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

  في موازاة اجلهود التي بذلتها أطراف 
نيابيـــة إلعادة قضية قروض املواطنني 
ضمن قائمة األولويات متهيدا إلنهاء معاناة 
فئة كبيرة منهم، تقوم مجموعة نيابية 
أخرى بالبحث عن أسلوب ومخرج قانوني 
لتقنني عمليـــة االقتراض وإعادة وضع 
شروط وضوابط حتد من سهولة عملية 
اإلقراض من قبل البنوك واملؤسســـات 
املالية. مصادر نيابية قالت لـ «األنباء» 
إن املجموعة النيابية الســـاعية لتقنني 
عملية اإلقراض بدأت عملها منذ فترة من 
خالل جمع القوانني والقرارات والبنود 
التي تتيح للمؤسســـات املالية إقراض 
املواطنني إلجراء التعديالت الالزمة عليها 
مبا يضمن حق الســـداد بالنسبة لتلك 
املؤسســـات وال يحمل املواطن عبئا ال 
يقوى على سداده في املستقبل. وأوضحت 
املصادر ان مبدأ القياس في تلك التعديالت 
سيكون قائما على أساس مقدار الدخل 
وما يقابله من التزامات مع إبقاء مساحة 

أمان حتدد نسبتها وفق املعطيات املتوافرة 
عن دخل املواطن حتسبا ألي طارئ في 
حياته االجتماعية. وفي ســـياق قضية 
املديونيـــات أكد مصدر نيابي عضو في 
اللجنة املالية البرملانية عدم قدرتها على 
البت في االقتراحـــات بقوانني اخلاصة 
مبعاجلة القضيـــة والتي وصل عددها 
الى ١٤ اقتراحا بشكل سريع وأنها حتتاج 
لفترة ٣ أشهر عمل متواصلة إلجنازها. 
وأشار املصدر إلى أن تلك االقتراحات لم 
ترد للجنة حتى اآلن وال تزال على جدول 
أعمال اللجنة القانونية. من جانب آخر 
التشريعية والقانونية  اللجنة  رفضت 
أمس بإجمـــاع أعضائها قانون جتنيس 
أبناء الشـــهداء واملشاركني في احلروب 
العربية وحرب حترير الكويت من البدون 
باعتبار أن ذلك من أمور الســـيادة كما 
رفضـــت منحهم جوازات الســـفر أيضا 
للســـبب ذاته. كما وافقت اللجنة على 
قانون تنظيم القضاء وجعله مســـتقال 
ماليـــا وإداريا وهو اخلبر الذي انفردت 

بنشره «األنباء» سابقا. 

 مدير اإلدارة العامة للمرور قدم دراسة لوزير الداخلية الذي أحالها بدوره إلى «الشؤون القانونية» لبحثها

 الدوسري  لـ«األنباء»: ربط رخص القيادة بمدة اإلقامة والكفيل

 (فريال حماد)  اللواء محمود الدوسري

ــالل جولة  ــة ديبورا جونز خ ــفيرة األميركي ــداهللا والس ــيخ أحمد العب ــر الش  الوزي
  في معرض الكويت العاملي الثالث للطاقة والبتروكيماويات أمس               (أ.ف.پ)

 أمير زكي ـ محمد الدشيش ـ هاني الظفيري
  أعلن وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املرور 
اللواء محمود الدوسري عن تقدمه بدراسة إلى وزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد إلعادة تقييم منح رخص 
القيادة للوافدين، مشيرا إلى ان الوزير أحال املشروع 
إلى اإلدارة القانونية في الوزارة لدراسته من النواحي 
القانونية، وأكد ان لوزير الداخلية الكلمة النهائية في 

اعتماد املشروع أو اعتماد جزئيات منه.
  وقال اللواء الدوسري لدى استضافته في ديوانية 
«األنباء» للرد على استفسارات القراء ان إعادة تقييم 
رخص القيادة للوافدين جاءت لتفادي بعض الثغرات 
في القانون احلالي خاصة فيما يتعلق بتحايل البعض 

على القانون واستخراج رخص قيادة.
  وأشـــار إلى ان من أبرز ما جاء في املشروع ربط 
فترة رخصة السوق بفترة اإلقامة وكذلك ربطها باسم 

الكفيل، مشيرا إلى ان أرباب العمل يعانون من إحضار 
وافدين للعمل لديهم وبعد استخراجهم رخص قيادة 
يقومون بترك عملهم واالنتقال إلى كفالء آخرين رغم 
حاجة العمل لهم، مشيرا إلى انه سيكون لزاما على 
أي وافد حال جتديده اإلقامة ان يقدم املستندات التي 
تؤكد أحقيته في قيادة مركبة وذلك في حال انتقاله 
إلى كفيل آخر، مشـــيرا إلى ان سحب رخصة القيادة 
وإعادتها في وقت الحق لن يستلزم املرور بإجراءات 

اختبارات القيادة.
  وأشـــار إلى ان الدراســـة ال تقتصر فحسب على 
الوافدين اجلدد وإمنا ستشمل أيضا الوافدين الذين 
استخرجوا رخص قيادة والتزال صاحلة بحوزتهم، 
مؤكدا ان جزئيات االزدحام في إدارات املرور لن تكون 
مشـــكلة وهناك آليات ستنظم صرف رخص القيادة 

في حال اعتماد املشروع. 

 مجموعة الخرافي قد تبيع حصة أغلبية في «زين»
 رويترز: قال مسؤول كبير في مجموعة اخلرافي 
امس ان املجموعة التي اتفقت مع مستثمرين آسيويني 
على بيع حصة نســــبتها ٤٦٪ فــــي «زين» قد تبيع 
حصة أغلبية فيهــــا اذا لزم األمر. ونقل عن رئيس 
مجلس إدارة شركة بهارات سانتشار نيجام احملدودة 
الهندية لالتصاالت التي تشارك في الكونسورتيوم 
الذي يسعى للحصول على حصة في «زين» قوله 
اول من امس: ان مشترين محتملني يريدون حصة 
مسيطرة تزيد على ٥٠٪ فيها. من جهته، قال نائب 
رئيس مجلس ادارة مجموعة اخلرافي بـدر اخلــرافي 
لـ «رويترز» «لم يوجه لنا شــــيء رسمي حتى اآلن 

لكننا سمعنا عن التقرير». وتابع «اذا طلبوا اكثر من 
٤٦٪ فبإمكاننا تدبيره»، مضيفا انه سيجري احلصول 
على مزيد من االسهم من السوق، اال انه لم يعط مزيدا 
من التفاصيل. وقال اخلرافي ان املجموعة ال جتري 
حاليا محادثات مع الهيئة العامة لالستثمار بشأن 
حصتها في «زين» لكنها قد تفاحتها اذا دعت احلاجة، 
مضيفا: «في الوقت احلالي ال يوجد ســــبب الجراء 
محادثات مع الهيئة، لكن اذا استجد شيء وطلب اي 
شخص حصة اكبر فيها فسنجري محادثات»، معربا 
عن ثقته في ان تتمكن املجموعة من تأمني احلصة 

البالغة ٤٦٪ املطروحة للبيع. 

 العبداهللا: أرجأنا خطة إنتاج ٤ ماليين 
برميل يوميًا من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٣٠

 

 أحمد مغربي
  أكد وزير النفط ووزير اإلعالم الشـــيخ أحمـــد العبداهللا إرجاء 
الكويت خطتها اإلســـتراتيجية الرامية إلى الوصول لقدرة إنتاجية 
تبلغ ٤ ماليني برميل يوميا من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٣٠، مشـــيرا إلى ان 
التعديل جاء بســـبب نقص الكوادر واألوضاع التي مير بها ســـوق 
النفط العاملي في هذه املرحلة. وذكر الشـــيخ العبداهللا ان عددا من 
املشاريع النفطية سيعرض على املجلس األعلى للبترول بعد االنتهاء 
من تشـــكيله وكذلك املضي قدما في خطة عمل احلكومة اخلمسية 

لعدد من املشاريع النفطية خالل السنوات الـ ٥ املقبلة.      

 ال تراجع  عن الدوالر بالمبادالت النفطية
  عواصـــم ـ وكاالت: في وقت أعلنت  فيه إيران على لســـان محافظ 
بنكها املركزي محمود بهمنـــي انها حققت عوائد هائلة من بيع نفطها 
بغيـــر الدوالر، نفت دول اخلليج ما نشـــرته صحيفة «ذي اندبندنت» 
البريطانية حول اعتزام دول اخلليج العربية مع الصني وروسيا واليابان 
وفرنسا التخلي عن اعتماد الدوالر في املبادالت النفطية ملصلحة سلة 
من العمالت تشـــمل الني واليوان الصينـــي واليورو والذهب والعملة 
اخلليجية املوحدة مستقبال. وقد اكدت الكويت على لسان وزير النفط 
وأكدت البنوك املركزية في السعودية واإلمارات وعمان عدم وجود مثل 

هذا التوجه وعدم صحة ما حتدثت عنه «االندبندنت» البريطانية. 

 «التشـريعية» رفضت منح جوازات السـفر وتجنيس أبناء الشهداء والمشـاركين في الحروب العربية وحرب التحرير من البدون وأقّرت قانون اسـتقاللية القضاء ماليًا وإداريًا

ــس اإلماراتي  ــد مصافحاً أخاه الرئي ــيخ صباح األحم ــمو األمير الش  صاحب الس
  صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان خالل زيارة سموه ألبوظبي أمس 

ــتقبلي صاحب السمو  ــيخ نواف األحمد متقدما كبار مس ــمو ولي العهد الش  س
  األمير الشيخ صباح األحمد لدى عودة سموه إلى البالد أمس 

 صاحب السمو  عاد إلى البالد بعد زيارة أخوية لإلمارات     ص٣ 

 د. روال تقترح السماح  «جوازيًا»  للجامعات 
الخاصـة بإقامة منشـآت مختلطة  

الدولـي جابـر  ستـاد   افتتـاح 
  منتصف العـام المقبـل    ص ٤٩ 

 أميركيان وصيني يفوزون بـ «نوبل 
للفيزيـاء» تقديـرًا ألعمالهـم في 
مجال األليـاف البصريـة    ص٤٣ 

 إزالة األسوار الزراعية 
  للحدائق السكنية يناير ٢٠١٠

 الساير: طعوم إنفلونزا الخنازير آمنة 
  واألعراض المصاحبة طبيعية

 بداح العنزي
  تباشر جلنة ازالة التعديات على امالك الدولة 
بداية يناير املقبل ازالة االسوار الزراعية التي 
حتيط باحلدائـــق خارج املنـــازل في املناطق 
الســـكنية. وقال منســـق اعمال اللجنة سعود 
اخلترش ان اجتماعا عقد برئاسة وزير االشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفـــر بحضور رئيس اللجنـــة الفريق محمد 

البدر ومدير عام البلدية م.احمد الصبيح حيث 
مت االتفاق على ان تنفيذ القرار ويشـــمل ازالة 
الواجهة االمامية للسور الزراعي او حتويله الى 
شجرات تبعد كل شجرة عن األخرى ثالثة امتار 
مع تقصير االضالع االخرى لالســـوار على أال 
تزيد على ٢٠ سنتيمترا، كذلك ازالة ثلث السور 
االوسط اوحتويله الى شجرات وتقصير ارتفاع 

الثلثني االخرين الى اقل من ١٢٠ سنتيمترا. 

 كونا: طمأن وزير الصحة د.هالل الســــاير 
املشككني في سالمة الطعوم عبر نقله تأكيدات 
مديرة منظمة الصحة العاملية مارغريت تشان 
ان الطعوم آمنة وحالها حال طعوم اإلنفلونزا 
املوســــمية بحســــب نتائج حمالت التطعيم 

األولية التي متت في الصني واستراليا والتي 
لم تظهر أي أعراض أو آثار جانبية باستثناء 
ارتفاع في درجات احلــــرارة وآالم في منطقة 
حقن الطعم وهــــي ظواهر طبيعية ومتوقعة 

 التفاصيل ص٨ مع أي تعقيم.  

 التفاصيل ص٣٧ 

 التفاصيل ص٦ 


