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Al-Anbaa Sunday 11th October 2009 - No 12051 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 22 من شوال 1430 ـ 11 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

وزير المالية أكد أنه ال يمكن شطب كل هذه الديون وأن تعديل قانون صندوق المعسرين هو الحل األمثل لمشكلة المديونيات

الشمالي يواجه عاصفة نيابية بعد إعالنه بلوغ القروض ٦ مليارات

(أسامة البطراوي) (هاني الشمري)د.بدر الشريعان يؤكد سالمة اإلجراءات الفنية والقانونية ملشروع الصبية (التفاصيل ص٤) النائبات د.أسيل ود.سلوى ود.معصومة يشاركن في قص الشريط إيذانا بانطالق حملة «الكشف املبكر عن سرطان الثدي» (التفاصيل ص١٦)

معصومة وأسيل والجسار يؤيدن االحتكام  إلى «الدستورية» في قضية الحجاب.. وجهات إسالمية للطعن في دستورية توزير   الحمود

أسباب عدة تجعلنا بعيدين 
عن قطار التعافي رغم التوقعات

 بفائض ١٢ مليار دوالر     ص٣٢

مي البابطني و رمزي رعد يتصافحان عقب توقيع العقد 

شراكة إستراتيجية 

بين وكالتي «تي بي 

إيه/رعـد» دبليـو 

« BCOMAD»و 

ص٣٨

ــكوت جيجنهامير وفؤاد العبالني خالل  س
حفل االحتفال بعيد «الوطنية» العاشر 

العبــالنـي: إدراج 

«الوطنية لالتصاالت»

في بـورصـة قطـر 

نهاية ٢٠٠٩      ص٣٧

«االئتالفية» و«المستقبل الطالبي»
 األقرب للفوز في الجامعة والتطبيقي

محمد المجر ـ سعود المطيري
ينطلق اليوم سباق املنافســـة في انتخابات اجلامعة 
املفاجئة وانتخابات «التطبيقي» على رئاسة الهيئة اإلدارية 
لكل من االحتادين وســـيتوجه ما يقـــارب ٢٥٫٤٧٧ طالبا 
وطالبة الى صناديق االقتراع في اخلالدية وكيفان والشويخ 
واجلابرية، مبشاركة أربع قوائم طالبية وعلى رأسها االئتالفية 
األوفر حظا في الفوز، أما في التطبيقي فسيشارك في عملية 
التصويت ما يقارب ٢٦ الف طالب وطالبة، ومبشاركة خمس 
قوائم وعلى رأسها صاحبة الريادة واألوفر حظا في الفوز 

قائمة املستقبل الطالبي.

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 

 سامح عبدالحفيظ ـ دارين العلي ـ رندى مرعي

تبدو قضية املديونيات مرشحة 
ملزيد من التصاعد في ظل الغموض 
الذي يحيط مبصيرهــــا، ففيما 
سربت أنباء عن مشاريع حكومية 
عقارية وصحية ونفطية تخصص 
أسهمها للمواطنني وتكون بديال عن 
إسقاط القروض وجدولتها، متسك 
وزير املالية مصطفى الشــــمالي 
بـ«تعديل قانون صندوق املعسرين 
كحل أمثل للمشكلة»، مذكرا بـ «ان 
إجمالي املديونيات حتى ٣١ يونيو 
املاضي يبلغ نحو ٦ مليارات دينار، 
وليس من املعقول شطب كل هذه 
الديون التي كانت أكبر نسبة فيها 

استهالكية ومقسطة». وتزامن ذلك 
مع تقرير «الشال» والذي أوضح 
ان اجمالــــي القروض يبلغ نحو 
٤٨٨٣ مليــــون دينار.  وأثار رقم 
املديونيات الذي ذكره الشــــمالي 
عاصفة من النقــــد النيابي، فقد 
اعتبره النائب د.ضيف اهللا بورمية 
«ضربا من اخليــــال واملبالغة»، 
مذكرا مبا قاله الوزير الشــــمالي 
قبل عام في مجلس األمة عن ان 
«مديونيات املواطنني ال تتجاوز 
املليارات الثالثة». وتساءل النائب 
غامن امليع: هــــل يعقل ان تكون 
فوائد البنوك ضعف أصل الدين؟ 
فيما رفض النائب سعدون حماد 
األرقام التي أوردها الشمالي. من 

جهة أخرى، مازالت فتوى األوقاف 
بخصوص إلزام املرأة ناخبة أو 
نائبة أو وزيرة بارتداء احلجاب 
الشرعي تثير ردود فعل في كل 
النائبات  االجتاهات، فقد أعلنت 
د.معصومــــة املبارك ود.أســــيل 
العوضي ود.سلوى اجلسار أنه 
«ال ضرورة لكثرة الفتاوى، ونحن 
دولة مدنيــــة ونحتكم للمحكمة 
الدســــتورية في هذه القضية»، 
وقالت د.أسيل العوضي: اإلجبار 
على احلجاب قضية غير دستورية 
وغير قانونية، وأشارت د.سلوى 
اجلسار الى ان كثرة الفتاوى «على 
الفاضــــي واملليــــان» ال ضرورة 
لهــــا، وعلى احملكمة الشــــرعية 

و«األوقاف» ضبط هذه الفتاوى. 
وقالت مصادر مقربة من جهات 
إسالمية لـ «األنباء» ان تلك اجلهات 
ستقوم برفع دعوى قضائية ضد 
التعليم  التربية ووزيرة  وزيرة 
العالي د.موضي احلمود بشــــأن 
دســــتورية توزيرهــــا بحســــب 
قانون الترشح واالنتخاب بعدما 
تبني ان هناك شــــبهة دستورية 
في عملية توزيرها، وأكدت ذلك 
الفتوى التي أصدرتها إدارة اإلفتاء 
بوزارة األوقاف. على صعيد آخر، 
شدد وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان على سالمة اإلجراءات 
القانونية والفنية ملشروع محطة 

الصبية.

«الديوان» اعتمد هيكل «التجارة»

المطيري ألمن الدولة: 
ال عالقة لي باإلرهاب 

عاطف رمضان
علمت «األنباء» مـــن مصادرها أن ديوان اخلدمة 
املدنية وافـــق على الهيكل التنظيمي اجلديد لوزارة 
التجارة، مشيرة الى انه مت فصل «الشؤون االدارية» 
الى ادارتني احداهما لشؤون املوظفني والثانية للشؤون 
االدارية. واضافت املصـــادر ان الرقابة التجارية مت 
فصلها لعدة ادارات، مســـتدركة بـــأن مكتب الوزير 
سيستحدث ٣ ادارات جديدة مع تفصيالتها الى مراقبات 
ورؤساء أقسام، وفي السياق ذاته، اشارت املصادر 
الى ان عبداهللا العوفان وسميرة الغريب مرشحان 

كوكيلني مساعدين بالوزارة.

محمد الجالهمة
كشف مصدر أمني عن ان فريقا من أمن الدولة 
قام باستجواب خالد املطيري العائد من غوانتانامو 
داخل املستشفى العسكري، هذا ونفى املطيري أن 
تكون له عالقة بعمليات أو جماعات إرهابية، مؤكدا 

انه كان قد غادر الكويت في مهام إنسانية.

إغالق  المقاهي بعد الـ١٢ ليًال  يتفاعل وسط احتجاجات 
روادها وأصحابها  .. والداخلية تواصل حملتها     ص١٤

أسماء ٤٤٣ مواطنًا مدعوين لمراجعة
ديوان الخدمة المدنية غدا اإلثنين    ص٦

الدول النفطية تطالب بتعويضات
إذا ما قّلص العالم اعتماده على النفط

أ.پ: تعتزم الدول املنتجة للنفط وبعض الدول النامية املعارضة للخطط احلالية 
بشـــأن التغير املناخي املطالبة بتعويضات مالية خاصـــة اذا ما اقر البروتوكول 
اجلديد الذي سيحل محل بروتوكول كيوتو اجراء تخفضيات كبيرة في استهالك 
الوقود االحفوري. ونقلت وكالة االسوشيتدبرس عن رئيس الوفد السعودي في 
احملادثات التمهيدية ملؤمتر كوبنهاغن في ديسمبر املقبل ان بالده ستخسر ١٩ مليار 
دوالر ســـنويا اذا ما اقرت معاهدة جديدة لتحل محل معاهدة كيوتو وان املنطقة 
ستخســـر اكثر من ذلك. وكانت معظم البلدان قد وافقت على ان املعاهدة اجلديدة 
يجب ان حتتوي على شـــروط لتفادي ارتفاع اكثر من درجتني في حرارة االرض 
عن حرارتها قبل الثورة الصناعية، وسيتطلب ذلك تقليص االنبعاثات من البلدان 
الصناعية بحلول عام ٢٠٢٠ بنسبة ٢٥- ٤٠٪ عن مستواها في ١٩٩٠، كما ستطالب 
البلدان النامية ايضا بتخفيض انبعاثاتها. وتعتمد البلدان الغنية والفقيرة على 
السواء على االنتقال الى اقتصاد منخفض االنبعاثات الكربونية كعنصر اساسي 
في تلبية التخفيضات التي ستتعهد بها، وسيعني ذلك التقليل من استخدام الوقود 

االحفوري واالجتاه الى مصادر الطاقة املتجددة كالشمس والرياح واملياه.

المعتكفون يحبطون محاولة
 متطرفين يهود القتحام األقصى

عواصـــم ـ وكاالت: أحبط املعتكفون 
في املسجد األقصى املبارك أمس محاولة 
املئات من املتطرفني اليهود اقتحام املسجد. 
أن املتطرفني  وأوضحت مصادر محلية 
اليهود حاولوا خالل تظاهرة لهم في شارع 
الواد وعلى مدخل سوق القطانني في البلدة 

القدمية من القدس اقتحام املسجد إال أن 
املعتكفني بداخله واملرابطني في باحاته 
صدوهم وأحبطوا مخططاتهم. وجاءت 
هذه املظاهرة مبناســـبة ما يسمى بعيد 
فرحة التوراة الذي يصادف آخر أيام عيد 

«العرش» اليهودي. 

عصام الصقر

«جلوبال فاينانس»: 
ضمـن  «الوطني» 
أفضــل  قائمــة 
بنوك العالم     ص٣٥

«مجموعـة األوراق» 
تـدرس شراء جـزء
 أو    كّل حصـة «الهيئة» 
فـي «زيــن»    ص٣٣

األنباء االقتصاديـةاألنباء االقتصاديـة

«الشال»: المقترضون ٢٦٪ من المواطنين
..ولماذا السرية في أداء الصندوق السيادي؟

رصد تقرير الشـــال االقتصادي األســـبوعي وجود نحو ٢٧٨ 
ألـــف مقترض كويتي بعدد يقارب الـ ٥٠٨ آالف قرض أي مبعدل 
١٫٨٣ قرض لكل مقترض، وتشـــير األرقام إلى أن عدد املقترضني 
يعادل ٢٦٪ من عدد الكويتيني ونحو نصف الراشدين منهم، مما 
يعني أن نصف الراشدين لم يقترضوا، و اعتبر تقرير الشال ان 
الكويت يفترض ان حتتذي سياسة شفافة في الصندوق السيادي 
او احتياطي األجيال املقبلة للكويت، الفتا الى ان خالصة ما نشر 
حول هذا الصندوق ان حجمه (اي رصيد احتياطي األجيال املقبلة) 
حتـــى ٢٠٠٩/٣/٣١ يبلغ ٤٨٫٤ مليـــار دينار هبوطا من نحو ٥٧٫٩ 
مليار دينار في ٢٠٠٨/٣/٣١ هبوطا بنحو ٢٠٪، لكن دون خصم ما 

التفاصيل ص ٤١أضيف إليه من اإليرادات العامة.

التفاصيل ص٩ - ١٢

ملثمون فلسطينيون يواجهون قوات االحتالل في القدس الشرقية أمس األول         (أ.پ)

التفاصيل ص٣ و٤ و١٦

التفاصيل ص٤٥


