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نفى وجود أي خالف في »الشعبي« بخصوص القضية: موقفنا قائم على أساس إسقاط الفوائد وإعادة جدولة أصل الدين

البراك لـ »األنباء«: جلسة 17 الجاري مفصلية  إلنهاء مشكلة المديونيات
مريم بندق ـ حسين الرمضان - موسى أبوطفرة 

ماضي الهاجري -  سامح عبدالحفيظ
الرس���مي باسم  الناطق  نفى 
النائب  الش���عبي  العم���ل  كتلة 
مسلم البراك وجود أي اختالف 
أو تباين في اآلراء داخل الكتلة أو 
في مواقفها حول قضية القروض. 
ل�»األنباء« ان موقف  البراك  وقال 
أعضاء »الش���عبي« م���ن معاجلة 
القروض واحد وقائم على أساس 
إسقاط الفوائد وإعادة جدولة أصل 
الدين، وهو ما تتضمنه 6 اقتراحات 
مدرجة على جدول أعمال اللجنة 
املالية البرملانية. وأضاف البراك 
ان جلسة 17 اجلاري املقرر فيها 
مناقشة تقرير اللجنة املالية عن 
القضية ستكون مفصلية إلنهاء 
هذه املش���كلة. في هذا السياق، 
قالت مصادر وزارية ل� »األنباء« 
ان احلكومة ستحضر جلسة 17 
اجلاري التي تأتي قضية القروض 
كأولوية على جدول أعمالها وذلك 
كجلسة اعتيادية وليست جلسة 
خاصة، مشددة على ان احلكومة 
حتضر جميع اجللسات االعتيادية 
متس���كا بالدس���تور والالئح���ة 
الداخلية. وشددت املصادر على 
القول ان احلكومة ستتحفظ على 
أي اقتراح���ات نيابي���ة ملعاجلة 
القروض باستثناء التعديالت على 
قانون صندوق املعسرين. وحول 
وجهة نظر احلكومة في التعديالت 
املقدمة ضم���ن االقتراح بقانون 

املقدم م���ن رئيس اللجنة املالية 
واالقتصادية النائب د.يوس���ف 
الزلزلة أجابت املصادر بالقول: 
احلكومة ستبدي مرونة كبيرة 
جت���اه 3 بنود رئيس���ية، أهمها 
زيادة رأسمال الصندوق الى مليار 
دينار حس���ب اقتراح د.الزلزلة، 
وشروط التسجيل الى جانب إعادة 
فتح باب التس���جيل مجددا على 
صعيد تعديالت قانون املعسرين 
واالقتراحات األخرى املقدمة من 

النواب حول القروض. 
من جانبه، أعلن النائب د.ضيف 
اهلل بورمية أنه سيدش���ن حملة 
إعالمية عن قضية القروض من 
خالل عقد سلس���لة ندوات تبدأ 
اليوم بديوان���ه وجتول في كل 
احملافظات وتستمر حتى جلسة 

17 اجلاري.

الحكومة تحضر جلسـة القروض باعتبارها عادية وليست خاصة وستتحفظ على أي اقتراحات باستثناء تعديالت صندوق المعسرين

ناصر صباح األحمد: نؤكد تمسكنا بالروابط األسرية مع رئيس الوزراء ونعتز ونتمسك بالثقة الغالية التي أواله إياها  صاحب السمو

محامياه أصدرا بيانًا أكدا فيه حقه في قول ما يريد تحت قبة البرلمان حسب نصوص الالئحة الداخلية

وزير شؤون الديوان األميري ينفي »بشكل قاطع« أي صلة له بقضية الشيكات

المسلم يحدد موقفه من استجواب رئيس الحكومة األربعاء المقبل

أكد وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
ناصر صباح األحمد اعتزازه ومتسكه بالثقة 
التي أوالها صاحب السمو األمير لسمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وأضاف الشيخ ناصر صباح األحمد، في 
بيان حصلت »كونا« على نسخة منه: »نؤكد 
اعتزازنا ومتسكنا بالروابط األسرية واألخوية 
القوية التي جتمعنا والعالقة العملية العميقة 
بيننا التي تهدف خلدمة بلدنا احلبيب الكويت 
وتطلعات وتوجيهات صاحب السمو األمير 

حفظه اهلل ورعاه«.
ونف���ى الش���يخ ناصر صب���اح األح��مد 
»ب����ش���كل قاطع« أي عالقة ل���ه أو ص���لة 
جتاه ما أثير في اآلونة األخيرة عن ق��ضية 
الش������يكات وما كتب ع��نها سواء بطريقة 

مباشرة أو بأخرى.
وفيما يلي نص البيان:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
)يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ 
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا 

على ما فعلتم نادمني(.
نظ���را ملا أثير في اآلون���ة األخيرة حول 
قضية الشيكات وما كتب عن عالقتنا بذلك 
سواء بطريقة مباشرة أو بأخرى ننفي بشكل 
قاطع أي صلة لنا جتاه كل ما أثير حول هذا 

املوضوع.
ونؤكد على اعتزازنا ومتسكنا بالثقة الغالية 
التي أوالها سيدي حضرة صاحب السمو أمير 
البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، لسمو األخ 
الشيخ ناصر احملمد األحمد الصباح رئيس 

مجلس الوزراء إضافة الى الروابط األسرية 
واألخوي���ة القوية التي جتمعن���ا والعالقة 
العملية العميقة بينن���ا التي تهدف خلدمة 
بلدنا احلبيب الكويت وتطلعات وتوجيهات 
س���يدي حضرة صاحب السمو أمير البالد، 

حفظه اهلل ورعاه.
وإذ نسجل ذلك النفي القاطع نحتفظ بحقنا 
القانوني واألدبي جتاه كل من أشار أو كتب 

في ذلك املوضوع.
وإذ نكتب ذل���ك آملني أن نكون أوضحنا 
موقفن���ا راجني اهلل أن يعيننا على أن نقوم 
بعملنا وفق توجيهات وتطلعات وآمال سيدي 
حضرة صاحب الس���مو، حفظه اهلل ورعاه، 
وس���مو ولي عهده األمني حفظه اهلل ورعاه 

وخدمة الشعب الكويتي.

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
التزال قضية الشيك النيابي التي أثارها النائب د.فيصل 
املسلم تفرض نفسها على الوضع السياسي العام، آخذة في النمو 

وسط حتركات حكومية � نيابية حملاولة مللمة املوضوع.
مصادر مقربة من النائب د.املسلم قالت ل� »األنباء« إنه حدد 
مطالبه وهو اآلن في طور تقييم األوضاع ويدرس ردود فعل 

الطرف اآلخر ليحدد موقفه النهائي.
وأكدت املصادر ان د.املس����لم سيتخذ قراره النهائي حول 
 اس����تجواب رئي����س احلكومة م����ن ع����دمه الثالث����اء املقبل 
أو األربعاء على أبعد تقدير إلعطاء اجلانب اآلخر فسحة من 

الوقت من باب اإلنصاف.
وأمس أصدر محاميا النائب د.املسلم بيانا تساءال فيه: هل 
يجوز إعطاء أي نائب أو عضو في مجلس األمة أو البلدي أو 
غيره من املس����ؤولني في الدولة مبالغ مالية حتت أي مسمى 
حتى لو كانت مساعدة؟ مشيرين الى وجود تناقض بني ردود 
محامي رئيس احلكومة ووكيل ديوانه حول وجود الشيكات 
النيابية، مش����ددين على حرية النائب فيما يقول حتت قبة 

البرملان حسب الالئحة الداخلية.
وأضاف البيان ان ما أقدم عليه د.املسلم ليس به جتاوز أو 
تعد على القانون أو الدستور، وما الذي مينع رئيس الوزراء 

من عقد مؤمتر صحافي يبني فيه احلقائق؟!
وحول املوضوع نفسه، قال النائب محمد هايف ان النائب 
د.املسلم لم يخالف أي قانون واستخدم حقه حتت قبة البرملان، 
ومن حق رئيس الوزراء الرد وتوضيح أي شبهة قد تستقر 

في األذهان على أنها حقيقة.
من جهتها، قالت النائبة د.معصومة املبارك ان قضية الشيك 
النيابي عبث باس����م الدميوقراطية والدستور، وان الغاية ال 
تبرر الوسيلة، خصوصا ان النائب أقسم على احترام القانون 
وعدم التشجيع على كسره وعليه التحقق من مدى قانونية 

مصادر معلوماته.

هايف:  المسلم لم يخالف القانون وعلى رئيس الحكومة توضيح الحقيقة

نحتفظ بحقنا القانوني واألدبي تجاه كل من أشار أو   كتب في هذا الموضوع

معصومة: قضية الشيك النيابي عبث باسم الدستور والديموقراطية

الشيخ ناصر صباح األحمد

القراوي: دمج مخيمات 
الحمالت الكويتية في عرفات

الدويهيس: لن نرفع سعر
 أي سلعة مهما كانت المبررات

بوسكندر: كاظمة سيخوض 
مباراة تاريخية 

مع برشلونة 21 ديسمبر

أسامة أبوالسعود
الوكيل املس����اعد  صرح 
الفني والعالقات  للتنسيق 
اخلارجية واحلج د.مطلق 
القراوي بأن وزارة األوقاف 
وافقت على دمج مخيمات 
احلمالت الكويتية في عرفات 
للحم����الت الراغبة في ذلك 
مبا ال يتع����ارض مع تقدمي 
اخلدم����ة املتميزة لضيوف 

الرحمن.

بشرى شعبان
جدد رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونية د.حسني الدويهيس 
ان االحتاد لن يوافق على رفع 
سعر أي س���لعة مهما كانت 

املبررات.

مبارك الخالدي
أعل���ن أم���ني س���ر نادي 
كاظمة حس���ني بوس���كندر 
ان »البرتقالي« س���يخوض 
مب���اراة ودية تاريخية أمام 
برش������لونة بط���ل الدوري 
والكأس في إس�بانيا، وحامل 
لقب دوري أبطال أوروبا، يوم 

21 ديسمبر املقبل. 
بوس���كندر  وكش���������ف 
ل� »األنباء« ان تكاليف املباراة 
مع النادي »الكاتالوني« ستصل 

التفاصيل ص52الى مليوني يورو.

الخرافي ردًا على الجاسم: دوافع شخصية 
وراء الهجوم على صفقة »زين«

ف���ي بيان له ردا على احملامي 
محمد عبدالقادر اجلاسم قال رئيس 
مجموع���ة اخلرافي ناصر محمد 
اخلرافي انه لم يكن هناك اي تعتيم 
اعالمي على صفقة »زين«، متهما 
اجلاسم باالضرار بسير اجراءات 
الصفقة التي ستجلب قرابة ال� 14 
مليار دوالر في هذا الظرف املالي 
الصعب من اخلارج الى الكويت 
وما يعنيه ذلك من فوائد ومزايا 
الوطني والسوق  على االقتصاد 
املالي ومساهمي الشركة صغارا 

وكبارا.

ذكر تقرير بيت التمويل 
الكويتي ان السوق العقاري 
احمللي خالل الربع الثالث بدأ 
الدخول في مرحلة التعافي 
القطاع  التدريجي خاص���ة 

العقاري االستثماري املدر والذي يشهد اقباال من بعض املستثمرين 
الراغبني في حتقي���ق عوائد منتظمة، حيث بلغ���ت تداوالته 150.7 
مليون دينار. وأكد التقرير انه لوال اجازة العيد الطويلة خالل شهر 
سبتمبر املاضي لتخطت التداوالت العقارية في الربع الثالث تداوالت 

الربع الثاني.

وكاالت: قال تقرير صحافي 
التي تس���تضيف  الكويت  ان 
قريبا قم���ة لقادة دول مجلس 
التعاون اخلليجي تبذل جهودا 
إلقناع اإلمارات العربية املتحدة 
بالع���ودة الى مس���ار الوحدة 
النقدي���ة اخلليجية من خالل 
مقترح جدول زمني جديد قد 
يؤجل طرح العملة املوحدة العام 

املقبل كما كان مقررا في السابق. 
وذكرت صحيفة »االقتصادية« 
السعودية ان الكويت تأمل ان 
إقناع اإلمارات بالعودة  يكون 
الى مش���روع الوحدة النقدية 
أحد اإلجنازات التي ستخلص 
إليها القم���ة اخلليجية املقبلة 
الى جانب إقرار املجلس النقدي 

اخلليجي.

بيروت : ما هي إال ساعات ويتم اإلعالن عن احلكومة اللبنانية بعد نضوج
 التش����كيلة الوزارية، مدفوعة بجرعة أمل كبيرة بثها اجتماع اقطاب 
املعارضة ليل امس االول بضيافة األمني العام حلزب اهلل الس����يد حسن 
نصر اهلل، وقد تبلغ الرئيس املكلف سعد احلريري، الذي يستعد لإلعالن 
 عنها خالل س����اعات، رس����ميا عبر الوزير جبران باسيل قرار املعارضة 
ب� »السير في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية« وقبول احلقائب املمنوحة 
له���ا ومنها االتصاالت التي حصل عليها تكت���ل التغيير واالصالح الى 
جانب الصناعة والطاقة والسياحة ووزارة دول����ة، وبذلك لم يبق أمام 
الفرقاء إال إعالن أسماء الوزراء بعد القبول باحلقائب، وسط معلومات 

عن »ارباكات« بني مسيحيي 14 آذار .                                 التفاصيل ص49

»بيتك«: السوق العقاري المحلي
بدأ يدخل إلى مرحلة التعافي

الكويت تسعى إلقناع اإلمارات
بالعودة إلى الوحدة النقدية الخليجية

لبنان: تشكيلة الحكومة جاهزة

األنباء  االقتصاديـة

ناصر الساير ومبارك الساير وممثلو الشركة اليابانية عقب الكشف عن برادو 2010

المتوقعة  األربـاح  دينار  مليون   290
لـ »الوطنـي« في نهاية 2009  ص35

الرئيس التنفيذي لشركة إيكاروس للصناعات 
النفطية سهيل بوقريص في حوار مع »األنباء«:

35 مليـون دينـار الديـون المتبقية على 
»إيـكاروس« ألحد البنـوك المحلية ص41

»جلوبـل« تحصد جائزة 
أفضل مديـر للصناديق 
منطقة  فـي  العقاريـة 
ص44 األوسط  الشرق 

15 سـببًا أبعدت 
االستثمار  شركات 
قانون  مظلة  عن 
ص34 االستقرار 

التفاصيل ص18

التفاصيل ص 39

التفاصيل ص 43

التفاصيل ص 4

»الساير« تطلق تويوتا برادو 2010 الجديدة   ص40

الحمود اعتمدت لجان مقابالت المعلمين 2011/2010

»التربية«: الموسيقى مادة اختيارية تعزز القيم التربوية
مريم بندق

أصدرت وزارة التربية بيانا حول 
أهمي����ة تدريس مادة املوس����يقى 
أوضحت في����ه ان املادة اختيارية 
للمرحلة الثانوية وليست ضمن 
التي  الدراس����ية األساسية  املواد 
حتتمل النجاح والرسوب، مشيرة 
الى أهميتها ف����ي تعزيز االنتماء 

وال����والء لوطنن����ا الكوي����ت الى 
جانب القي����م الدينية والتربوية 
واالجتماعي����ة وامل����وروث الفني 

الشعبي.
الى ذلك، اعتمدت وزيرة التربية 
د.موضي احلمود جلان مقابالت 
املعلمني واملعلمات للعام الدراسي 

.2011/2010

عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية د.مبارك الهاجري في حوار خاص لـ »األنباء«:

الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين جاسم اللنقاوي لـ »األنباء«:

ندرس برنامج الماجسـتير في العقيدة 
تخصـص  قريبـًا  وسـنطرح  والدعـوة 
االقتصاد اإلسـالمي والشـركات  ص13

تـــحصيـل 14 مليـون دينـار مـن 
المواطنين  على  »الكهرباء«  مسـتحقات 
والمقيمين خالل  أكتوبر  الماضي   ص21

م.غالب الشمري: االنتهاء من إنجاز 
ميناء بوبيان البحري في 2011   ص10 و11

»األنباء« ترصد على أرض الواقع أعمال تطوير جزيرة بوبيان

التفاصيل ص9

مسلم البراك

ناصر اخلرافي


