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Al-Anbaa Monday 2nd November 2009 - No 12073 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 14 من ذي القعدة 1430 ـ 2 من نوفمبر  2009 الـــعـدد:

 رئيس الوزراء أكد خالل لقائه رؤساء تحرير الصحف اليومية أن  وزير الداخلية لم يقدم استقالته وبعـض األسـئلـة البرلمانية «تعجـيزيـة» واألسوأ أن تتم مناقشة المواضيع في اللجان دون وجود الحكومة

 المحمد: التدرج في األدوات الرقابية ُيقّرب بين السلطتين

 «المالية البرلمانية» ناقشت في اجتماعها  تعديالت الزلزلة على «المعسرين» 

 «التنمية واإلصالح»:  كل الخيارات قائمة
  بورمية للمبارك: جهز نفسك للمنصة

 طالل الفهد حضر تدريب «الكويت»: أنتم أمام مهمة وطنية

 مبارك الخالدي
  في خطوة لرفع معنويات العبي الكويت حضر رئيس نادي القادسية الشيخ 
طالل الفهد أمس تدريب األبيض اســـتعدادا للمباراة النهائية مع الكرامة السوري 
غدا، بوجود النائـــب مرزوق الغامن ورئيس نادي الكويـــت عبدالعزيز املرزوق، 
وخاطب الفهد الالعبني قائال: إنكم أمام مهمة وطنية وال متثلون أنفســـكم فقط بل 

الكويت كلها». 

 وضع سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد نقاطا 
على حروف «املرحلة املقبلة التي تتطلب احلرص على 
التعاون بني السلطتني»، وذلك خالل لقاء سموه رؤساء 
حترير الصحف احمللية أمس وهو الثاني خالل ٣ أشهر. 
وحدد سمو الشيخ ناصر احملمد أولويات احلكومة وهي: 
احلفاظ على أمن البالد ومتاسك املجتمع وبناء اإلنسان 
الكويتي وتنفيذ مشاريع التنمية. لكن سمو الشيخ ناصر 
احملمد انتقد بعض األســـئلة البرملانية، مشيرا الى أنها 
«تعجيزية»، مستدركا بالقول «لكن األسوأ ان تتم مناقشة 
املواضيع في اللجان دون ســـماع رأي احلكومة». وأكد 
في هذا اإلطار أن التدرج في استخدام االدوات الرقابية 
يقرب العالقة بني الســـلطتني. ولفـــت إلى أن احلكومة 
تدخل الفصل التشريعي بجاهزية كاملة، واشار إلى ان 

التعليم والصحة وتنفيذ املشـــروعات التنموية تشكل 
أولويات حكومية مشددا على ان احلكومة قطعت شوطا 
في مكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدولي. ونفى ان 
يكون وزير الداخلية قدم اســـتقالته،  وقال سموه: لن 
نتسامح أبدا في الشأن األمني ووحدة املجتمع، وسنضرب 
بكل ما أوتينا من قوة إذا فكر أحد في العبث بأمن الوطن 
ووحدة املجتمع ألن أمن الكويت فوق كل اعتبار. وخالل 
اللقاء اعرب الشيخ احمد الفهد عن استغرابه من التحرك 
البطيء لسوق الكويت، رغم وجود ميزانية ستصرف 
في الســـنوات االربع املقبلة تتجـــاوز ٣٥ مليار دينار، 
اضافة الى ما ال يقل عن ٧ مليارات ســـيصرفها القطاع 
اخلاص، مشـــيرا الى ضرورة نقل بعض اخلدمات من 

القطاع العام الى اخلاص. 

 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
   ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

  من جهتني كان التصويب النيابي 
امس نحو احلكومة حيث بدأ أوال من 
كتلة التنميـــة واإلصالح التي أمهلت 
رئيس الوزراء حتى جلسة الغد إلحالة 
اإلجابة عن اسئلتها املتعلقة مبصروفات 
ديوانه، ملمحة الـــى ان كل اخليارات 
امامها قائمة. كما لوحت الكتلة ايضا 
مبساءلة النائب األول لرئيس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك على 
خلفية عدم الرد على االسئلة البرملانية 
وعقود وزارة الدفاع. النائب د.ضيف 
اهللا بورمية خاطب وزير الدفاع قائال 
«بلغت جتاوزاتك حدا ال ميكن السكوت 

عنه، فجهز نفسك لصعود املنصة».

  وامس زّف نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان الشـــيخ أحمد الفهد 
بشـــرى اتفاق بينه وبني وزير النفط 
الشيخ احمد العبداهللا على عودة أرض 
غرب هدية واعتبارها أحد املشـــاريع 
االسكانية املستقبلية. من جانب آخر 
عقدت اللجنـــة املالية البرملانية أمس 
اجتماعا ملناقشـــة تعديـــالت النائب 
الزلزلـــة علـــى صندوق  د.يوســـف 
املعسرين. إلى ذلك كان الفتا ما صرح 
به رئيس مجلس األمة أمس حيث قال 
نحن واحلكومة وجهان لعملة واحدة 
ومهما كان اخلالف فستبقى مصلحة 

الكويت هي السائدة. 

 الفهد أعلن عن اتفاقه مع وزير النفط على عودة غرب هدية ضمن المشـاريع اإلسـكانية

 افتتاح ملتقى الكويت المالي ص٣٧ – ٤٠
 أحمد الهارون :

فـي  الماليـة  األزمـة     
نهـايـتهـا واالقتصـاد 
في مرحـلة التعـافـي

 فيصل العيار: 
الخطط  اعتماد  الضروري    من 
التوسـعية للشـركات علـى 
بحتة اقتصاديـة  أسـس 

 إبراهيم دبدوب: 
  دروس األزمـة تفـرض 
ضــرورة االهــتمـام 
بــإدارة المخـاطــر

 رياض سالمة: 
وضيــاع    التعــدديـة 
الصالحيـات وراء تأخـر 
معالجـة األزمـة عربيـًا

 علي الغانم : 
  ال ينبغـي التذرع باألزمة 
للنـكوص عن بـرامـج 
االقتــصادي اإلصـالح 

 عبدالمجيد الشطي:
   بنـوك الكويـت رغـم 
األزمـة بقيـت فـي دائرة 
األمــان واالســتـقـرار

 سالم العبدالعـزيز:
األزمة أكـــدت أهمـية     
تعزيـز معاييـر الحوكمـة 
ومراجعـة شـروط التمويـل

 محمد الجاسر: 
إطـالق  بإمكانيـة    متفائلـون 
والمجلس  الخليجية..  العملة 
٢٠١٠ في  سـيبدأ  النقدي 

 (هاني الشمري)  حديث بني سمو رئيس الوزراء ورئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق 

 ناصر اخلرافي

ــالل مؤمتر كتلة  ــان احلربش خ ــلم ود.جمع ــان د.فيصل املس  النائب
  التنمية واإلصالح 

ــز املرزوق ــامن بحضور عبدالعزي ــرزوق الغ ــم مع النائب م ــي حديث باس ــالل الفهد ف ــيخ ط  الش
   في تدريب نادي الكويت أمس 

 مواطن تقدم بدعوى لوقف «الصفقة»

 الخرافي: مفاوضات بيع 
أسهم «زين» ..  مستمرة

 فليتقـدم اآلخرون أيضـًا بمبادرات 
مماثلة بدًال من محاولة اإلضرار باالقتصاد

 فواز كرامي  -  مؤمن المصري
  حــــسم رئـــــيـــس 
مجموعــــة اخلرافــــي 
ناصر اخلرافي اجلدل 
الدائر حول صفقة بيع 
حصة من أسهم «زين» 
تبلــــغ ٤٦٪، مؤكدا في 
أدلى بها  تصريحــــات 
أمس لقناة «CNBC عربية» 
أمــــس، ان مفاوضات 
الصفقة مســــتمرة مع 

اجلهات الراغبة في الشراء، وشدد على أنه لن يقبل 
بسعر أقل من دينارين لسهم «زين». وأعرب اخلرافي 
عن أسفه الشديد ملا يدور في الوقت احلالي من شائعات 
ومهاترات حول الصفقة املرتقبة، مؤكدا ان مجموعة 
اخلرافي تقدمت بهذه املبادرة وحاولت إشراك أكبر 
عدد من املساهمني فيها، وقال فليتقدم اآلخرون أيضا 
مببادرات مماثلة بدال من محاولة اإلضرار باالقتصاد. 
واضاف ان الشائعات حول صفقة «زين» تثير االستياء 
وهناك حمالت منظمة تدفعها مصالح شخصية ضيقة 
الفشالها. من جهة أخرى، قدم مواطن أمس من خالل 
مكتب الرفاعي واحلجرف والعتيقي للمحاماة دعوى 
مختصما فيها شركة «زين» ووكيل وزارة التجارة 
بصفته على خلفية مشروع بيع ما نسبته ٤٦٪ من 
الشركة ، معتبرا ان الصفقة تعتريها شبهات، منها 
ان الســــماح بعملية الفحص النافي للجهالة مت عبر 
مجموعة اخلرافي كمساهم في «زين» وليس مبوافقة 

جمعيتها العمومية.

 السـاير: لقاح ڤيروس «اتـش١ إن١» آمن 
واختيـاري ومطابق للمواصفـات العالمية

 الحمود لـ «األنباء»: مجلس الوزراء اعتمد التأمين 
الصحي الشـامل ألبنائنا الدارسـين في الخارج

فعًال متخوفون  «األنبـاء»:  لــ  وأمهات   آباء 
   من تطعيم أبنائنا !   

 إعـالن حالتي وفاة جديدتين بالوباء    ص٤و٥

 د.هالل الساير يتلقى أول جرعة تطعيم  

 التفاصيل ص٣٢ 

 الضابـط الكويتـي الحميدي لـ «األنبـاء»: األمن اليمنـي ألقى القبض 
  على القطريين اللذين سـاهما فـي تهريبي من المستشـفى     ص١١ 

 دعاة لـ «األنباء»: «أذان المرأة» بدعة مستنكرة وهو خاص بالرجال     ص١٢

 التفاصيل ص٤٩

 التفاصيل ص٧-٩

 «األنباء» تتابع حملة تدشين 
التطعيم ضد إنفلونزا الخنازير

 (اسامة البطراوي) 

 (متين غوزال) 

 (هاني الشمري) 

تســـامــح    ال 
األمنـي  الشـأن  فـي 
المجتمـع  ووحــدة 
سـتضرب  والحكومـة 
بكل قوة كل من يحاول 
الوطـن بأمـن  العبـث 

 
 الفـهـد: ضــخ  
الحكومة ٣٥ مليار دينار  
مليـارات   ٧ إلـى  إضافـة 
خالل  الخاص  القطاع  من 
السـنوات األربع المقـبلة 
لتـنشيط االقـتصاد 
وإنـعاش الـســوق 

 التفاصيل ص١٤ 


