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Al-Anbaa Tuesday 13th October 2009 - No 12053 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 24 من شوال 1430 ـ 13 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

 أكد لـ «األنباء»  - تعليقًا على صفقة «زين»-  أنه من حق هيئة االستثمار بيع حصصها متى رأت فرصة جيدة وهذا هو االستثمار .. وأن تصريحه األخير قصد به الديون مع الفوائد

 الشمالي: أقول من الكويت «من يريد أن يستجوبني حيّاه اهللا» 

 صاحب السمو األمير  لدى استقباله نائب الرئيس السوري فاروق الشرع بحضور سمو ولي العهد  

 األمير بحث مع نائب الرئيس السوري العالقات األخوية والمستجدات في المنطقة

 الجاراهللا لـ «األنباء»: زيارة الشرع استكمال 
لجهود الكويت في المصالحة العربية

 بيان عاكوم وكونا
  استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد نائب الرئيس الســــوري فاروق الشــــرع، 
حيث مت تبادل األحاديث الودية التي تعكس عمق 
العالقات األخوية بني البلدين والشــــعبني. وقال 
وكيل «اخلارجية» خالــــد اجلاراهللا في تصريح 
خاص لـ «األنباء» ان زيارة الشرع تأتي في إطار 
التنسيق والتشاور مع سورية، خصوصا في ظل 
أجواء االنفراج التي تشهدها دول املنطقة، مضيفا: 

الكويت بدأت في موضوع املصاحلة العربية منذ 
القمة االقتصادية التي استضافتها، وبالتالي البد 
ان يكون لها دور واطالع على التطورات في هذا 
اخلصوص. وعما إذا كان هناك دور للكويت فيما 
يتعلق بالعالقات السوريةـ  األميركية، قال اجلاراهللا: 
العالقات الســــوريةـ  األميركية تتجه نحو املزيد 
مــــن االنفراج، خصوصا بعد زيــــارة نائب وزير 
اخلارجية الســــوري فيصل املقداد الى واشنطن 

وبالتالي االمور تسير بيسر. 

 القوى السياسـية وجمعيات النفع العام عن فتوى الحجاب: تعزيز 
للخلل الدستوري في قانون االنتخابات وتجسيد للممارسات غير القانونية

 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
  «أقول من الكويت من يريد أن يستجوبني حياه 
اهللا، وهذا حق دستوري وأنا ال أخاف من االستجواب، 
وعندي القدرة على الرد، وأنا جاهز وفي أمت االستعداد 
للرد على كل االستفسارات». بهذه الكلمات رد  وزير 
املالية مصطفى الشمالي في تصريح خاص لـ«األنباء» 
على التصريحات النيابية التي انتقدت اعالنه من 

لندن رفض شراء املديونيات. 
  وقال «ان من حق النائب أن يقدم استجوابا وهذا 
ما كفله له الدستور وكفل لي حق الرد، واملواجهة ال 
تخيفني بل على العكس من شأنها ان تبني للعامة 
حقيقة األمر فيما قدم من أجله االستجواب». واضاف: 
ان تصريحي األخير بخصوص قيمة املديونيات على 
املواطنني هي أرقـــام مثبتة في البنك املركزي ولم 
آت بها من مخيلتي وأنا استغرب الهجمة النيابية 
مع العلـــم ان تصريحي واضح انني قلت ان قيمة 
املديونيات مع فوائدها ولم أقل املديونيات وحدها 
٦ مليارات دينار. وبسؤاله عما إذا كانت احلكومة 
تنوي شراء املديونيات عن املواطنني وانها لن تدفع 
هذا املبلغ وما ستدفعه هو اصل الدين وليس الفوائد، 

قال: هذه حســـبة ولها أناس مختصون بها ونعلم 
انه بشراء أصل الدين تسقط الفائدة، فال أحد يزايد 
علينا فنحن نعرف ما نقول.وبخصوص نية بيع 
هيئة االســـتثمار حصتها بشركة زين قال: ان هذا 
اســـتثمار وسبق ان قلت ان من حق الهيئة متى ما 
رأت فرصة مربحة وتعود بالنفع العام على الدولة 

فمن حقها ان تفعل ما تريد وهذا هو االستثمار. 
  من جانب آخر، تفاعلت ٢٠ من القوى السياسية 
وجمعيات النفع العام حول الفتوى التي اصدرتها 
وزارة األوقاف في شأن حجاب النائبات من خالل 
بيان أكدت خالله ان الفتوى تعزيز للخلل الدستوري 
الوارد في قانون االنتخابات. وجتسيد للممارسات 

غير القانونية. 
  وأمـس أقرت جلنة املرأة البرملانية منح املوظفة 
عالوة اجتماعية وأخرى لألوالد في حال عدم تقاضي 
الزوج هاتني العالوتني، باإلضـــــافة إللزام اجلهات 
احلكومية بتطبيـــق مبدأ تكافـؤ الفرص بني الرجل 
واملرأة في املناصب القــيادية بحيث ال تقل عن ٣٠٪ 
مع منح املرأة إجــــازة وضع مبرتب كامل ملدة ٧٠ 

يوما شرط أن يتم الوضع خاللها. 

 المحمد يوّجه «االقتصادية» و«القانونية» لدراسة «القروض»
 مريم بندق

  طلب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
من اللجنتني االقتصادية والقانونية الوزاريتني 
دراسة مقترحات النواب اخلاصة بالقروض ومدى 
مواءمتها مع ضوابط وشروط صندوق املعسرين 

املطور. وطلب الشيخ ناصر احملمد من الوزراء 
املختصني تقليص فترة انتظار السكن احلكومي 
إلى ١٠ سنوات فقط كحد أقصى،، وعن مشروع 
الذمـــة املالية قالت املصـــادر انه مازال في طور 

الدراسة. 

 وعد إيراني بإطالق سراح الصيادين الكويتيين الخمسة اليوم
 بشرى الزين ـ بيان عاكوم

  رغـــم اعـــالن وكيـــل وزارة اخلارجية خالد 
اجلاراهللا انه «حتى اآلن ال يوجد وعد رســـمي 
من الســـلطات االيرانية باالفراج عن الصيادين 
الكويتيني اخلمسة احملتجزين» اال ان اجلاراهللا 
قال لـ «األنباء» ان هناك «مساعي حثيثة من قبل 
السفارة الكويتية في طهران للعمل على اطالقهم». 
واضاف انه متت مع السفير االيراني لدى الكويت 
علي جنتي كتابة مذكرة عن تفاصيل املوضوع، 
حيث وعد السفير مبتابعة األمر متمنيا ان يعود 
الكويتيون اخلمسة إلى البالد اليوم قبل الغد. 
من جهته، اكد السفير جنتي انه حصل على وعد 

من قبل املسؤولني في منطقة عبدان بإطالق سراحهم اليوم، وقال 
جنتي لـ «األنباء»: من خالل اتصاالتنا بالسلطات العليا في أمن 

احلدود وخفر الســـواحل، علمنا ان ٥ كويتيني 
وقطريا ومصريا احتجزوا في املياه االيرانية، 
ولذلك تابعنا اتصاالتنا مع املسؤولني في منطقة 

عبدان، وأتصور ان يطلق سراحهم اليوم.
  من جهته، أكد ســـفيرنا لـــدى إيران مجدي 
الظفيـــري أن املواطنـــني الكويتيني اخلمســـة 
ومرافقيهـــم يتمتعون بصحة جيدة وســـتتم 
إعادتهـــم الى الكويت في أقرب فرصة، مشـــيدا 
السلطات اإليرانية وتأكيدها  بسرعة استجابة 
على وجود جميع هـــؤالء املواطنني ومرافقيهم 

في مدينة عبدان.
  مصدر مسؤول بالسفارة االيرانية اوضح ان 
السلطات االيرانية جتري حتقيقا مع احملتجزين وبانتهاء االجراءات 

الالزمة سيتم اطالق سراحهم في أقرب فرصة ممكنة. 

 «الخارجية» سّلمت السفير اإليراني مذكرة بالموضوع.. وال شبهة أمنية في اعتقالهم

 خالد اجلاراهللا

 دراسة: بريطانيا أسوأ مكان للعيش في أوروبا
 لندن: ال عزاء للبريطانيني رغم ارتفاع دخولهم أكثر بعشرة 
آالف جنيه عن أقرانهم األوروبيني، إذ أظهرت دراسة بريطانية 

جديدة شملت عددا من البلدان األوروبية ان بريطانيا هي 
املكان األسوأ للعيش فيه في أوروبا.

  وأشـــارت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية 
إلى أنه تبني في الدراسة التي أعدها موقع «يو 
سويتش» الذي يعد مؤشر نوعية احلياة في 
أوروبا بالتعاون مع شركة األبحاث البريطانية 
«ريسيرش إنستايت» ان ارتفاع املداخيل في 
بريطانيا يصبح بال قيمة إذا قورن بعدد ساعات 

العمل الطويلة واإلجازات السنوية القليلة وارتفاع 
أســـعار الطعام والوقود إلى جانب غياب الشمس 

لفترات طويلة. واســـتند الباحثون في دراستهم إلى 
معلومات رسمية في ١٠ دول أوروبية من بينها فرنسا واسبانيا 

وأملانيا وإيطاليا والسويد وپولندا وبريطانيا. وأظهرت الدراسة 
أن البريطانيني يحققون دخال أعلى بحوالي ١٠ آالف جنيه أي 
ما يعادل ١٥٨٥٠ دوالرا عن باقي ســـكان الدول األوروبية 
لكنهم ينفقون معظمـــه على الطعام واحلفاظ على 

سقف يقيهم وعلى تدفئة املنزل.
  وبعد أخذ ١٧ مقياسا لنوعية احلياة في االعتبار 
وضعت الدراسة بريطانيا في آخر الئحة الدول 
وتسبقها مبركز واحد ايرلندا في حني أن نوعية 
احلياة املثلى موجودة في فرنســـا واسبانيا. 
وتبني ان البريطانيني يعملون ٣ ساعات أكثر 
من نظرائهم الفرنسيني في كل أسبوع وميوتون 
أصغر منهم بســـنتني، إذ يتوقع البريطانيون أن 
يكون معدل حياتهم ٧٨٫٩ ســـنة بينما الفرنســـيون 

أمامهم فرصة للعيش حتى بلوغ ٨٠٫٩ سنة. 

 أو سـتروم أول امـرأة تفـوز بنوبل االقتصـاد منذ 
٤٠ عامـا مناصفة مع األميركي وليامسـون  ص٣٩   التفاصيل ص٣  «األنباء» تنشر أسماء ٣٣١ معلما و٥٠ مدرسة متميزة يكرّمون ٢١ الجاري ص٥ 

 التفاصيل ص٦ و٧ 

 صرف العالوة للكويتية 
المتزوجة من غير كويتي

   بشرى شعبان
  علمت «األنبـــاء» من مصادر 
مطلعة ان وزارة الشؤون باشرت 
صرف العالوة االجتماعية للكويتية 
املتزوجة من غير كويتي ولديها 

ابناء أعمارهم أقل من ٢١ سنة.
  مبينـــة ان جميـــع هـــؤالء 
ســـيتقاضون عالوة اجتماعية 
عن االبناء حتـــى االبن اخلامس 
أسوة باملواطنات املتزوجات من 

مواطنني. 

 «األشغال» تسلمت «مشرف» 
بورقة واحدة بخط اليد

  دانيا شومان ـ فرج ناصر
  فيما منحت وزارة العدل 
املوافقة لـ «األشغال» بالبدء 
في إصـــالح وتأهيل محطة 
مشـــرف، قال عضو اللجنة 
األهلية إلزالة محطة مشرف 
ابراهيم بهبهاني ان «األشغال» 
تسلمت مشروع محطة مشرف 
والذي تكلف نحو ٥٠ مليون 
دينار بورقة واحدة مكتوبة 

بخط اليد. 

 الرومي: ٦٥ حملة للحج  واعتذار  ١٠ 
وخفض قيمة الضمان المالي ٥٠٪

   أسامة أبو السعود
  أعلن مدير مكتب شؤون احلج في «االوقاف» رومي الرومي ان 
الوزارة تلقت طلبات ٦٥ حملة حج راغبة في استقبال احلجاج 

هذا العام فيما اعتذرت ١٠ حمالت ومت دمج ٣ حمالت.
  وقال الرومـــي ـ في مؤمتر صحافـــي ـ ان «االوقاف» اجلت 
ترخيص العمارات اخلاصة باحلمالت ملدة شـــهرين، الفتا الى 
انه مت السماح للحمالت باستخدام بنايات مشتركة مع تخفيض 
الضمان بنسبة ٥٠٪ وكذلك السماح للحمالت باخلروج بأي عدد 
ممكن ومخاطبة مجلس الوزراء للمســـاهمة في رســـوم تأجير 

أراضي منى وعرفات. 

 .. وجاء دور «المجلس» لحل مشاكل 
التداول في السوق     ص٣١

 ماذا يعني عدم تسعير النفط بالدوالر؟      ص٣٤

 األنباء االقتصاديـة األنباء االقتصاديـة

 قصة كتاب أرسـلته «االسـتثمارات 
«مجموعـة  إعـالن  وراء  الوطنيـة» 
شـراء  اعتزامهـا  الماليـة»  األوراق 
حصـة الهيئـة فـي «زيـن»     ص٣٣

بإعداد  البنوك  يطالـب   «المركزي» 
تقرير ُيرسـل مع البيانـات المالية 
الحالية  والتحديات  المخاطر  حول 
والمسـتقبلية التي تواجهها     ص٣٥

 «الـدار» و«اللجنة التنسـيقية للدائنيـن» تمددان 
الموافقة على تجميد األوضاع إلى ١٢ نوفمبر                 ص٣٦ 

 التفاصيل ص١٩  التفاصيل ص١٤ 

 التفاصيل ص٩ 


