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Al-Anbaa Wednesday 21th October 2009 - No 12061 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 2 من ذي القعدة 1430 ـ 21 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

صاحب السمو تسلم برنامج عمل الحكومة وحّث »البلدي« على عدم تعطيل المشاريع ودعا لالبتعاد عن الطائفية والقبلية والتقىمواطنين بينهم شخصيات من مجموعة الـ 26 مؤكدًا أنهم ال يقلون وطنية عن غيرهم

األمير: التواصل مع ولي األمر نهج ُجبل عليه الكويتيون

»األنباء« تواصل نشر مقترح اإلطار العام لخطة التنمية الخمسية 2010/2009 ـ 2013/ 2014  )2-3(  ص18 و19

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتوسطان وزير األشغال والبلدية د.فاضل صفر ورئيس وأعضاء املجلس البلديصاحب السمو األمير يتصفح برنامج عمل احلكومة الذي سلمه لسموه الشيخ أحمد الفهد

)اسامة البطراوي(مناصرات »املستقلة« يحتفلن بالفوز مبقاعد رابطة اآلداب

»المستقلـة« فرضـت 
سـيـطرتهـا علـى 
»اآلداب« وكــادت 
أن تفعلها في »العلوم« 
والطلبة جددوا  البيعة 
لـ »االجـتمـاعيـة« 
و»التربيـة« أبـت إال 
أن تكــون »تربويـة«

 ص10و11 

»الدستورية«: النساء »أحرار« 
في السفر واستخراج 

الجوازات دون إذن أزواجهن
مؤمن المصري

أصدرت احملكمة الدستورية 
أمس قرارا يقضي مبنح النساء 
حق احلصول عل���ى جوازات 
س���فر وحق الس���فر من دون 
موافقة مس���بقة من أزواجهن. 
وألغت احملكمة بندا في قانون 
اجلوازات يعود إلى العام 1962 
والذي ينص على حاجة املرأة 
ملوافق���ة زوجها قبل احلصول 

على جواز سفر.

العيسى يطلب رسميًا تحويل 
جمعية المحامين إلى نقابة

علمت »األنباء« من مصادر
مطلعة ان رئيس مجلس ادارة 
جمعية احملام���ن احملامي عمر 
العيسى قدم طلبا لسمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد للموافق���ة على حتويل 

اجلمعية الى نقابة احملامن.

»اإلعالم«: تقاعد النصراهلل  والتجديد للعجمي

وطالبـة طالبـًا   165 قبـول  العالـي«:  »التعليـم 
 بخطة شواغر البعثات للعام 2009/  2010      ص12

حسين الفيلكاوي
علمت »األنباء« ان وزير اإلعالم والنفط الشيخ أحمد العبداهلل 
رفع كتاب قبول تقاعد الوكيل املساعد لشؤون التلفزيون خالد 
النصراهلل الى مجلس الوزراء. وقالت مصادر مطلعة أيضا ان 
العبداهلل طلب من مجلس الوزراء التجديد أربع سنوات للوكيل 
املس���اعد لش���ؤون الصحافة واملطبوعات طارق العجمي الذي 

تنتهي فترة عمله أبريل 2010.

المضحي: »مدّ أحمر« محدود في جون الكويت 
دارين العلي

»بدأت ب���وادر امل���د األحمر في 
الظهور في ج���ون الكويت« هذا ما 
التي  البحرية  أسفرت عنه اجلولة 
نظمته���ا الهيئة العامة للبيئة ظهر 
أمس إثر إخبارية من هيئة الزراعة، 

حيث أعلن مدير عام الهيئة د.صالح 
املضحي عن رصد هذه البوادر في 
منطقة احليشان الواقعة بن ميناء 
الدوحة. وبالفعل  الدوحة ومحطة 
ظهرت بقع حمراء متناثرة في مياه 

البحر. 

محمد عبدالرحمن البحر

حمد املرزوق

عبداملجيد اشكناني

البحـر: »الوطنـي« يحقـق 
دينار  ملـيـون   201.5
أرباحًا صافية في 9 أشـهر     

ص37

مليـون   15.1 المرزوق: 
يحققها  صافية  أرباحًا  دينار 
األشـهر  في  »األوسـط« 
ص39 األولـى   التسـعـة 

من  الخـروج  »الهيئة«  نيـة 
»زين« قد تكون وراء التفكير 
المستقبلي في إنشاء شركة 
ص38 لالتصـاالت  رابعـة 

المحاسب القانوني عبدالمجيد أشكناني لـ »األنباء«:
بداح العنزي

حّث صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد وزير األشغال 
ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ورئيس وأعضاء املجلس 
البلدي على »العمل الدؤوب من أجل تطوير وحتديث البنى التحتية 
للنهوض مبس���يرة التنمية واالرتقاء باخلدمات العامة ملا فيه خير 
الوطن واملواطنن ونقل أعضاء البلدي عن سموه التشديد على »أهمية 
االلتزام بتطبيق القانون لدفع عجلة التقدم والنماء«، مشيرا سموه 
إلى دور املجلس البلدي وأال يكون سببا في تعطيل مشاريع التنمية، 
خصوصا أن هناك مشاريع مهمة أقيمت في دول مجاورة كان يفترض 
أن يكون مكانها الكويت، مثل مش���روع درة اخلليج ووالت ديزني. 
وأش���ار االعضاء إلى أن صاحب السمو األمير وجه »بسرعة تسكن 

ن���واب املدير العام في مناصبهم« و»االبتعاد  عن الطائفية والقبلية 
في الطروحات«. من جهة ثانية تسلم صاحب السمو األمير برنامج 
عمل احلكومة من نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية 

واإلسكان الشيخ أحمد الفهد.
إلى ذلك، التقى صاحب السمو األمير أمس بحضور سمو ولي العهد 
وسمو رئيس الوزراء مجموعة من املواطنن من ضمنهم شخصيات 
مجموعة ال� 26 الذين التقوا سموه األسبوع املاضي، وقال سموه ان 
اللقاء يأتي استشعارا من االخوة بروح املسؤولية والوطنية بهدف 
اإلس���هام في تعزيز املس���يرة التنموية للوطن العزيز واالرتقاء به 
وجتس���يدا للنهج الذي جبل عليه أهل الكويت في التواصل مع ولي 

األمر، مؤكدا سموه انهم ال يقلون وطنية عن غيرهم.
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د.نـاصـر الـزيــد:
 انتدابـي للتدريـس في 
»الدراسات التجاريـة« 
حفزني للحصول على أول 
ص25 دكتوراه     رسـالة 

حّماد قّدم طلبًا لتحديد 17 نوفمبر جلسة خاصة لمناقشة قضية المديونيات

»المصارف«: المقترحات النيابية لمعالجة
 القروض تسلب  »المركزي« اختصاصاته

   حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ عمر راشد  - سامح عبدالحفيظ
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن احتاد املصارف انتهى من 
صياغة الردود اخلاصة باملقترحات النيابية الستة املقدمة ملعاجلة 
مل���ف القروض، متهي���دا لرفعها إلى مجلس األمة مس���تقبال.  وفي 
التفاصيل أش���ارت املصادر إلى أن مقترحات إعادة جدولة القروض 
وتنظيم منحها مستقبال يعيبها أن مخصصات القروض تقع ضمن 
نطاق املنفعة اخلاصة للجهات الدائنة التي نص الدستور على أنها 
»مصون���ة« وال يجوز نزعها إال في نطاق املنفعة العامة، مضيفة أن 
الرد أش���ار إلى أن املقترحات لم توضح م���ا إذا كانت الفائدة املتفق 

عليها سوف تسري أصال على الرصيد املعاد جدولته ام ال. 
وأضافت أن املقترح���ات لم تأخذ في االعتب���ار التزامات املدين 
األخرى للجهات احلكومية وذلك بناء على جدولة قروضه على أقساط 
ش���هرية.  وبينت الردود  أن املقترحات سلبت االختصاص األصيل 

لبنك الكويت املركزي باعتباره اجلهة اخلبيرة واملؤهلة لهذه املهمة.  
وقالت املصادر إن الردود حول املقترحات الثالثة لشراء املديونيات 
وإعادة جدولتها أوضحت أنها تفتقد التنسيق واالنسجام وحرمت 
اإلق���راض بفائدة متى كان مقدما للمواطنن، بينما ال حترمه إذا كان 

مقدما لغيرهم.
وقالت إن رد االحتاد حول مقترح القروض االستهالكية واملقسطة 

يشجع على اإلقراض غير املنظم. 
من جهة اخرى قدم النائب س���عدون حماد طلب���ا موقعا من 10 
نواب لتخصيص جلسة الثالثاء 17 نوفمبر املقبل للنظر في تقرير 
اللجنة املالي���ة البرملانية عن االقتراحات بقوانن املتعلقة مبعاجلة 
قضية الق���روض وإعادة جدولتها وإس���قاط فوائدها على أن تقدم 
اللجن���ة تقريرها في موعد غايته 10 نوفمبر على أن يتم التصويت 

على الطلب بالنداء باالسم.

التفاصيل ص 3 و14

التفاصيل ص 4

التفاصيل ص6و7و8

النفط يتجاوز الـ 80 دوالرًا 
ألول مرة منـذ عام ص44 

»مراسلون بال حدود«: الكويت األولى في حرية الصحافة بالشرق األوسط ص5


