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»األنباء« تنش�ر رّد »الكويتية« 
المحاسبة  ديوان  تقرير  على 
الخاص بتحويلها للنيابة العامة:

اس�تخدم  التق�ري�ر 
اتهامات  تحوي  عبارات 

فلس
100

صفحة
52

»القروض« تعّقدت.. واستجواب المسلم قبل جلسة 17 الجاري
مصادر نيابية: الحكومة تتجه لرفض  اقتراح »المالية« البرلمانية لحل مشكلة المديونيات بسبب تجاوز كلفته 4 مليارات دينار والقترابه من مقترح أبورمية

الحكومة : استجواب المحمد إلى »الدستورية« إذا تعلق بالمصروفات والشيك.. واستجواب الخالد ينتظره المصير نفسه بعد ال� 150.. الوعالن يوّجه 85 سؤااًل  إضافيًا  إلى صفر الطاحوس: متمسكون بمهلة 21 ديسمبر لمعالجة التلوث

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يسلم رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي الدرع التكرميية عن والده املرحوم محمد عبداحملسن اخلرافي بحضور رئيس الغرفة علي الغامن 

األمير كّرم رؤساء غرفة التجارة والصناعة في االحتفال بيوبيلها الذهبي

صنت الب�راك ل� »األنباء«: 
غير  البقاالت  انتش���ار 
وس�رق��ة  المرخص��ة 
المصانع  وتلويث  المكالمات 
أهم مشاكل الصليبية ص25

بالحقنة  اإلعدام 
المميتة لقناص 
واش�نط�ن 

املتهم جون آلن محمد بالبدلة احلمراء قبل تنفيذ احلكم    )أ.ف.پ(ص 46

البريطانيون واأللمان أبشع شعوب العالم 
والنرويجيات والسويديون األجمل!

لندن ـ يو.بي.آي: لم تعد صفة البرودة هي الصفة الوحيدة التي ُيتندر 
ــرت  ــة جديدة حول اجلمال نش ــى البريطانيني، فقد أظهرت دراس بها عل
ــادرة أمس ان البريطانيني من بني  ــا صحيفة »ديلي تليغراف« الص نتائجه
ــع الشعوب في العالم. وقالت الصحيفة ان الدراسة اوضحت ان موقع  أبش
ــمح اال لالشخاص الذين يتمتعون بقدر من  »بيوتيفول بيبول« الذي ال يس
ــد من بني كل 8 رجال  ــاب اليه لم مينح عضويته اال لواح ــال باالنتس اجلم
بريطانيني أي ما يعادل 12% ولـ 3 من بني كل 20 امرأة بريطانية أي ما يعادل 
ــة الرجال السويديني كأجنح املتقدمني للحصول على  20%. وصنفت الدراس
ــاء النرويجيات  عضوية املوقع ومت قبول 65% منهم فيه، فيما اعتبرت النس
االكثر جماال بني نظيراتهن ومت قبول 76% منهن في املوقع. وقالت الدراسة 
ــدالت اجلمال بني الرجال  ــل والنرويج متلك اكبر مع ــويد والبرازي ان الس
ــاب الى املوقع، على  ــاء في العالم، ومت قبول معظم املتقدمني لالنتس والنس

النقيض من أملانيا وبريطانيا اللتني احتلتا ذيل قائمة اجلمال.

األلمانية  الش�رطة 
انكه«..  »انتحار  تؤكد 
ذه�ول  وح��ال�ة 
الالعبي�ن  بي���ن 
وم���يركل ترسل 
خطاب تعزية  ص47

.. والسجن مدى الحياة لقاتل مروة الشربيني  ص 46

كل مقتنيات مادوف للبيع حتى سترته  ص42

ص9 و 49

ص34 و 35

الماجد يدعو دول »التعاون« لضخ 
األموال في البنوك وخفض الفائدة

البورصة من سيئ إلى أسوأ

األنباء  االقتصادي�ة
مريم بندق - حسين الرمضان  - موسى أبوطفرة

ماضي الهاجري  - سامح عبدالحفيظ - أسامة دياب
عادت قضي����ة القروض الى املرب����ع »رقم1« بعد 
تس����رب أنباء عن تعقيدات تعت����رض طريق حلها، 
فقد أبلغت مص����ادر نيابية »األنب����اء« ان احلكومة 
تتجه لرفض مقترح اللجن����ة املالية البرملانية حلل 
مش����كلة املديونيات عن طريق تعديالتها املقترحة 
لصندوق املعسرين، ألن التعديالت تتجاوز كلفتها  
4 مليارات دينار حس����ب قولها، والسبب الثاني هو 
أنها تقترب من مقترح النائب د.ضيف اهلل بورمية 
لشراء املديونيات، مشيرة الى ان احلكومة تعترض 
أصال على أفكار ومقترحات أقل كلفة بكثير من هذا 
املقت����رح.  وفي ذات القضية، قال النائب صالح املال 
إنه س����يقف ضد التعديالت على صندوق املعسرين 
خالل جلسة 17 اجلاري، الفتا الى انه أخطأ مبساندته 

السابقة للصندوق وتصويته لصاحله.
م���ن جهة أخرى، أجلت كتل���ة التنمية واإلصالح 
اجتماعها الذي كان مقررا أمس ملناقش���ة استجواب 
النائب د.فيصل املس���لم لس���مو رئيس الوزراء الى 
اليوم بس���بب التزامات عضويها د.وليد الطبطبائي 
ود.جمعان احلربش. مصادر من الكتلة أبلغت »األنباء« 
ان استجواب املسلم أصبح استحقاقا سياسيا، خصوصا 
بعد مرافعته خالل اجللس���ة التي أث���ار فيها قضية 
الشيك النيابي، وطالب فيها بالتوضيح أو االستقالة 
أو االستجواب. وأوضحت ان االستجواب سيقدم حكما 
قبل جلسة 17 اجلاري، مشيرة الى ان مسألة التوقيت 
وحتديد اليوم الذي سيقدم فيه االستجواب لم حتسم 

حتى اآلن. وقالت املصادر ذاتها ان »التنمية واإلصالح« 
ستناقش خالل اجتماعها اليوم طلب تخصيص جزء من 
اجللسة بعد املقبلة ملناقشة قضية إنفلونزا اخلنازير، 
ثم تبحث تنسيق مواقفها حول القروض والقوانني 
املدرجة على جدول أعمال اجللسة املقبلة مثل هيئة 
سوق املال واخلبراء وتنظيم القضاء وديوان احملاسبة، 
خصوصا أنها مش���اركة في تقدمي تلك القوانني.  في 
املقابل، أكد مص���در حكومي ل� »األنباء« ان احلكومة 
بدأت بوضع خطتها ملواجهة االس���تجوابات في حال 
تقدميها، وقال املصدر انه إذا كان محورا االستجواب 
املقدم لرئيس احلكومة موضوعي الشيكات واملصروفات 
فإن ذلك يعني بشكل مؤكد اإلحالة للمحكمة الدستورية 
مبوافق���ة الغالبية النيابية ألن احلكومة لن تتعاطى 
مع االستجوابات إال في إطار الدستور، مشيرا الى ان 
اس���تجواب وزير الداخلية ستطلب احلكومة إحالته 
إلى »الدس���تورية« فور تقدميه. وأضاف املصدر ان 
استجواب النائب مبارك الوعالن املزمع تقدميه لوزير 
البلدية هو االستجواب الذي سيناقش إذا أنهت النيابة 
التحقي���ق في ملف مش���رف. وكان الوعالن قد وجه 
أكثر من 85 س���ؤاال جديدا للوزير صفر بعد ال� 150 
سؤاال التي وجهها له سابقا، مجددا مطالبته للوزير 
باالستقالة. إلى ذلك، خاطب النائب خالد الطاحوس 
رئيس الوزراء بقوله »هيئ نفسك للمنصة إذا لم حتل 
قضية تلوث أم الهيم���ان«. وحدد الطاحوس تاريخ 
21 ديس���مبر املقبل باعتباره نهاية املدة التي أعطاها 
ه���و وبعض النواب وهي 60 يوما للحكومة ملعاجلة 

التلوث في أم الهيمان.

مختارون ومناطق

العدواني: يوسف  المحامي 
قانون  بتعدي�ل  أطال�ب 
األح�وال الش�خصية 
والرؤية  النفقة  في  خاصة 
والط�الق والطاعة ص28

أهل القانون

دع���ا رج���ل األعم�ال 
البارز جمعة  اإلمارات���ي 
املاجد على هامش زيارته 
للكويت، دعا دول مجلس 
التعاون  الى ضخ األموال 
في البنوك وخفض الفائدة 
ال���ى 1% حت���ى يتطور 
االقتص���اد ويتعافى من 
املالية  تأثيرات األزم���ة 
العاملية. وقال املاجد انه 
اجتمع مع صاحب السمو 

األمي���ر »الذي يتفضل علي باللقاء ونتحدث مبا فيه 
صالح االقتصاد«، مضيفا: حتدثت مع سموه كاقتصادي 
وهو دائما يتقبل مني وهذا ش���يء طيب في حكامنا 
في اخلليج أنهم يسمعون من شعوبهم دون ان يكون 
هناك فرق سواء كان الشخص من الكويت أو اإلمارات 

التفاصيل ص3و35أو السعودية.

)سعود سالم(

جمعة املاجد

باطل�ة ومجحف�ة بح�ق المؤسس�ة دون أدل�ة واضحة
المجلس يناقض نفس�ه حين يقول »إصالح المؤسس�ة ال يأتي إال 
بالخصخصة« والتقرير يقول: »الخصخصة إهدار للمال العام« ص32

النفط األميركي يتجاوز ال� 80 دوالرًا للبرميل  ص42

»الوطن�ي«: 256 ملي�ون دين�ار 
إجمالي التسهيالت االئتمانية للمقيمين 
في س�بتمبر بنم�و 1% ص33

أحمد  »يوس�ف 
تطل�ق  الغان�م« 
شفروليه »ماليبو« 
و»ك�روز« 2010 

ص37

هشام أبوشادي
هوت أسعار األسهم في البورصة أمس بعد ان انخفض املؤشر العام 146 
ــائعات العشوائية التي تدور حول بعض  نقطة وذلك تأثرا بارتفاع وتيرة الش
ــتثمارية  ــاط االس ــتثمارية وارتفاع أجواء اإلحباط لدى األوس املجاميع االس
ــائر املترتبة على استمرار تدهور  جراء جتاهل احلكومة ومجلس األمة اخلس
ــوق، فضال عن انعكاسات استمرار تدهور األسهم على رهونات األسهم  الس

التفاصيل ص39في البنوك وعدم مقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها املالية.

التفاصيل ص6 - 9

المال يأمل بإقرار  النظام 
ملف  إلغالق  األساسي  
 .. الرياضية  المش�اكل 
موقف  ح�ول  وغموض 
»األغلبي�ة«  في عمومية 
الي�وم  الك�رة  اتح�اد 


