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األنباء  االقتصادية

سامي الرشيد

لجأنا لالتفاق مع »شل« لمحدودية 
الق�درة التقنية لدين�ا وارتفاع 
الطاقة اإلنتاجية إلى 3 ماليين 
برميل يوميًا في أغسطس المقبل

م�ن 5 إل�ى 7 ملي�ارات دين�ار قيمة مش�اريع
 »نفط الكويت« المتوقعة ضمن الخطة الخمس�ية

البورصة تمر بأسبوع أكثر صعوبة بسبب األوضاع 
اليونان  وأزم�ة  وإقليمي�ًا..  محلي�ًا  السياس�ية 
ص38 العالمي�ة   باألس�واق  تعص�ف  الت�ي 

140 ملي�ون ق�دم مكعب�ة إنتاج الش�ركة 
للوصول  ونخ�ط�ط  ي�ومي�ًا  الغ��از  م�ن 
إل�ى 600 م�ليون ف�ي 2013  ص42 و43

البنوك تستعد لتطبيق »بازل 3« بحلول 2011  ص36

بنك محلي مهتم بالدخول في زيادة رأسمال »جلوبل« ص36

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب في شركة نفط 
الكويت سامي الرشيد في حوار خاص ل� »األنباء«:

التفاصيل ص 24

»الخصخصة« تواجه انتفاضة.. في ساحة اإلرادة
»المالية البرلمانية« منقسمة حول إحالة تقريرها إلى المجلس.. واحتمال تأجيل المداولة الثانية للقانون قائم

شركات تسحب منتجاتها
لرفع أسعارها قبل رمضان

»السرايات« تودي بحياة أسرة كويتية
في حادث بحفر الباطن

»حكومة مول« الجهراء 15 الجاري

مجلس الوزراء: تخصيص 5 مبان مدرسية 
في الوفرة ب� »المزايدة«

عاطف رمضان
كشــــفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« عن توجه العديد من الشركات 
لرفع أســــعار منتجاتها الغذائية »قبل دخول شهر رمضان«، مشيرين 
إلى ان معظم السلع الرمضانية »ارتفعت أسعارها بالفعل« خالل الفترة 
األخيرة. وأضافت املصادر ان املنتجات التي ارتفعت أسعارها تتمثل في 
البهارات »ونسبة ارتفاعها تقدر بـ 100%«، والقهوة والهيل، حيث ارتفع 
ســــعر الكيلو من 5 إلى 12 دينارا والدجاج »ارتفع سعر الكيلو بنسبة 
تتراوح بني 20  و25%«، واملكسرات »ارتفعت بنسبة 100%«، هذا إضافة 
إلى العديد من املنتجات الرمضانية األخرى. وأوضحت املصادر ان بعض 
الشركات سحبت منتجاتها من األسواق خالل األيام القليلة املاضية ومت 
تغيير أسعارها، إضافة إلى تغيير اسم هذه املنتجات مع تعديل أسعارها 
من جديد. وأشــــارت إلى ان بعض الشركات أيضا سحبت منتجاتها من 

األسواق وأنقصت األوزان للتحايل على رفع السعر.

هاني الظفيري � محمد الجالهمة
أدت عاصفة السرايات التي ضربت شرق اململكة أمس إلى وفاة مواطن 
و2 من أبنائه حيث لقوا حتفهم في حادث مروري على طريق حفر الباطن 
اثناء عودتهم إلى الكويت عصر أمس، فيما ادخلت الزوجة إلى العناية 
املركزة بعد نقلها بسيارة إسعاف مجهزة إلى اجلهراء، وقال مصدر امني 
لـ »األنباء« ان السلطات السعودية ابلغت وزارة الداخلية باحلادث فور 
وقوعه وجار تســـليم جثامني املتوفني الى السلطات الكويتية، مشيرا 

إلى أن تلك األسرة تقطن في منطقة العمرية.

فرج ناصر
أكد الوكيل املساعد باجلهاز املركزي للمعلومات ورئيس احلكومة 
مول عبداللطيف الســــريع أنه ســــيتم افتتاح احلكومة مول حملافظة 
اجلهراء منتصف الشهر اجلاري. وأضاف ان اجلهات املشاركة قامت 
بتدريب كوادرها عبر الدورات التدريبية مع اجلمهور وتوفير موظفني 
للتعامــــل مع اخلدمات التــــي تقدمها احلكومة وكذلــــك ربط األنظمة 

وتوفير الكوادر.
وقــــال ان هناك أكثر من 300 موظف مشــــارك في اجلهات التابعة 

للحكومة مول في اجلهراء.

مريم بندق
في خطوة الفتة استبقت موافقة مجلس األمة على مشروع قانون اخلصخصة 
في املداولة الثانية، أصدر مجلس الوزراء قرارا باملوافقة من حيث املبدأ على 
تخصيص 5 مبان مدرسية  حكومية مبنطقة الوفرة ملدارس التعليم اخلاص 
عن طريـــق املزايدة. وعلمت »األنباء« ان القرار نص على ان يتحمل القطاع 
اخلاص تكلفة إعادة التأهيل والصيانة اجلذرية التي حتتاجها هذه املباني.

ونص قرار املجلس أيضا على تكليف املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
وبلدية الكويت بتوفير 8 مواقع ملبان مدرســـية في مشروع الوفرة لتغطية 
احتياجات وزارة التربية للمراحل التعليمية الثالث ورياض األطفال بواقع 
مدرستني لكل منها، حيث تعتزم املؤسسة توزيع قسائم املشروع اإلسكاني 
في املنطقة. هذا واتخذ القرار بناء على توصية اللجنة االقتصادية الوزارية 

وطلب وزارة التربية.

حسين الرمضان �  أسامة أبوالسعود  - موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ

تتجـــه األنظار مســـاء اليـــوم  إلى 
االعتصـــام املرتقب في ســـاحة اإلرادة 
الذي دعت إليه بعـــض الكتل النيابية 
والنقابات واالحتادات العمالية وبعض 
جمعيات النفع العام واالحتادات الطالبية 
ضد قانون اخلصخصة حتت شعار »لن 

أبيع وطني«.
وفي هذا اإلطار قالت مصادر نقابية 
ان ساحة اإلرادة ســـتكون اليوم منبرا 
إلعالن وتأكيد املواقف النيابية والشعبية 
الرافضة للقانون بصيغته احلالية، ما 
يعيـــد فرضية وإمكانيـــة تأجيل طرح 
املداولة الثانية للقانون في جلسة بعد 

غد.
وأبلغت مصادر نيابية »األنباء« ان 
هناك خالفا بّينًا بني أعضاء اللجنة املالية 

البرملانية حول توقيت طرح ورفع تقرير 
اللجنة عن القانون إلى املجلس، حيث 
يفضل بعض أعضاء اللجنة التريث في 
رفع التقرير أمام موجـــة االعتراضات 
القائمـــة، بينما يرى أعضـــاء آخرون 
ضرورة إدراج التقريـــر واجنازه مهما 
كانت تلـــك االعتراضات إلقرار القانون 
مبداولته الثانية في ظل توافر األغلبية 
النيابية احلكومية وعدم االكتراث لرأي 
األقلية املعارضة. وأشارت املصادر إلى 
ان نوابـــا أوصلوا رســـالة إلى أعضاء 
اللجنة مفادها دخول اللجنة في مخالفة 
الئحية ودستورية حول عدم إقرار اخلطة 
الســـنوية والقوانني املرافقة والسابقة 
لقانون اخلصخصة، وهـــو األمر الذي 
يرتكز عليـــه النواب املعارضون إلقرار 
القانون، موضحة ان تاريخ إقرار اخلطة 
السنوية جتاوزته اللجنة منذ األول من 

أبريل املاضي رغم مطالبة جلنة امليزانية 
بهذا اإلجراء. وفي االجتاه ذاته أعلن الناطق 
الرسمي باسم كتلة »التنمية واإلصالح« 
النائب د.فيـــصل املـســـلم دعم كتلــته 
حلملة »لن أبيع وطني« الرافضة لقانون 
اخلصخصة ومشاركة جميع نوابها في 

اعتصام ساحة اإلرادة.
من جانبه، قال النائب مبارك الوعالن: 
ندعم بكل قـــوة جتمع اإلرادة املناهض 
للخصخصة وندعو األحرار إلى املشاركة 

وإيصال رسالتنا.
أما النائب خالد العدوة فأكد أنه يؤيد 
وبكل قـــوة التحرك ضـــد اخلصخصة 
 داعيا إلســـقاط القانون الـــذي وصفه

بـ »الطبقي«.  وباملقابل، أكد النائب عدنان 
املطـــوع ان املجلس هو ســـاحة اتخاذ 
القرارات، وتأجيج الشارع ال يغير من 

إرادة النواب.

في خطوة استباقية للموافقة على قانون الخصخصة في المداولة الثانية

وزي�رة التربي��ة تعات�ب »الصح�ة«: معلم حص�ل 
على إجازة مرضية من طبيب نساء ووالدة!!  ص13

السيستاني: يجوز للمتضرر ماديًا ونفسيًا
من االحتالل العراقي الحصول على التعويضات

خـــاص: أفتـــى املرجـــع الشـــيعـي األعـلـــى 
آيـــة اهلل علي السيســـتاني بجـــواز حصول 
املتضررين ماديا ونفســـيا من االحتالل العراقي 
للكويت، على تعويضات. وقال السيستاني، في 
رده على ســـؤال وجه له: يجـــوز للمتضرر الذي 
سرقت أمواله وبيته وحاجاته أخذ هذه التعويضات 
التـــي أقرتها األمم املتحدة عن طريق اســـتقطاع 
نسبة محددة من قيمة بيع النفط العراقي. وأشار 
السيستاني الى جواز حصول املتضررين نفسيا 
على هذه التعويضات، الفتا الى أنه ال يجوز التصدق 
بشيء من هذه األموال التي حصل عليها املتضرر 

السيد علي السيستانيعن طريق التعويضات.

 )اسامة البطراوي(يوسف احلجي واحمد سعد اجلاسر وابراهيم حسب اهلل خالل املؤمتر الصحافي

)ا.ف.پ( صورة أرشيفية ملجمع محالت هارودز في وسط لندن وقد أضيء ملناسبة افتتاح موسم  تنزيالت العام 2006 وفي اإلطار امللياردير املصري محمد الفايد     

ليتفرغ ألوالده وأحفاده

بريطانيا:  »المحافظين« يحاولون تشكيل ائتالف 
حكومي وخبراء يتوقعون إجراء انتخابات مبكرة

لنــــدنـ  وكاالت: التــــزال صــــورة 
احلكومة التي ستقود بريطانيا للمرحلة 
املقبلة غير واضحة، في وقت يستمر 
حزب احملافـظني بزعامة ديڤيد كاميرون 
والذي جاء فــــي املقدمة في محاوالت 
خطــــب ود »الدميوقراطيني األحرار« 
وزعيمــــه نيك كليغ الذي يســــــــعى 
بدوره الى استــــمالة زعـــماء حزبه 
املتخوفني من اضطرار احلزب للتخلي 
عن »مبادئه وسياساته« في حال دخل 

التحالف.

على هذا ســــتجري اليــــوم جولة 
املباحثات »وجها لوجه«  جديدة من 
بني احلزبني لكن على مســــتوى أقل 

من زعيميهما.
وفي حال فشل املفاوضات تواجه 
بريطانيــــا حالة من عدم االســــتقرار 
السياسي، قد تطول بسبب حالة البرملان 
املعلق التي أسفرت عنها االنتخابات 
فيما يــــرى العديد مــــن اخلبراء انه 

سيتحتم إجراء انتخابات جديدة.

مخاوف من امتداد حالة عدم االستقرار السياسي

الحجي ل� »األنباء«: لن أستمر 
في منصب رئاسة الهيئة الخيرية

ليلى الشافعي
اعلن رئيس الهيئة اخليرية 
االسالمية العاملية يوسف احلجي 
ان صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد سيرعى ويحضر 
احتفال الهيئة مبرور 25 عاما 
على تأسيسها وذلك صباح يوم 
غد االثنني. واوضح احلجي ان 
لصاحب السمو االمير بصمات 
انســـانية واضحة على العمل 
اخليري في الكويت واخلارج، 
مشـــددا على ان دعم ســـموه 
للعمل اخليـــري الكويتي كان 
له اكبر االثـــر في حتقيق هذا 
العمل الجنازات كبيرة. الى ذلك 
وردا على سؤال لـ »األنباء« اعلن 
احلجي انه ال يرغب في االستمرار 
مبنصبه رئيسا للهيئة، مبينا ان 
الهيئة شقت طريقها وهي اآلن 
في منتصف الطريق وان شاء 

اهلل باستمرارية العطاء تصل 
الى نهايته. وحول اذا ما اصر 
مجلس االدارة على ترشيحه 
مجددا لرئاســـة مجلس ادارة 
الهيئة، اجاب احلجي: سأقبل 
املنصـــب ثم اهديـــه، والهيئة 
زاخـــرة بالعديد مـــن الرموز 
القادرة على حتمل  والقيادات 
العمل  املســـؤولية ومواصلة 
بجدارة واقتدار واجناز املطلوب 
منهم في ظل االهداف واخلطط 
والرؤى في استراتيجية الهيئة، 
وجميعهم تربـــوا في احضان 
العمل اخلــــيري وشــــــربوا 
من معينه وهم بفضل اهلل اهل 
ملواصلة الطريق فالعمل اخليري 
محطات وسلسلة متتابعة من 
االعمال واالنشطة وكل حلقة 

يسهم فيها جيل تلو اآلخر.

لنــــدنـ  رويترز: بــــاع رجل  األعمال 
املصري املولد محمد الفايد متجر هارودز 
الفاخر في لندن ملؤسسة قطر القابضة 
بصفقة تقدر قيمتها بنحو 1.5 مليار جنيه 
استرليني )2.3 مليار دوالر(. وقال كني 
كوستا رئيس مجلس إدارة الزارد امس 
»بعد 25 عاما قضاها رئيسا ملجلس ادارة 
هارودز قرر محمد الفايد التقاعد وقضاء 
مزيد من الوقت مع أوالده وأحفاده. وقد 
وقع اختيار الصندوق على قطر القابضة 
الرؤية والقدرة  حتديدا نظرا المتالكهم 
املالية لدعم النمــــو الناجح لهارودز في 
االجل الطويل«. وكان الفايد الذي ميلك 
ايضا نادي فوالم االجنليزي لكرة القدم 
قد اشترى هارودز في 1985 مقابل نحو 
615 مليون جنيه استرليني في وقت كانت 
املجموعة متلك ايضا سلسلة متاجر هاوس 

أوف فريزر التي بيعت في وقت الحق.
وستصبح قطر القابضة خامس مالك 

لهارودز منذ تأسيسه في 1840.
التفاصيل ص 54

أكد أن صاحب السمو يرعى ويحضر احتفالها بمرور 25 عامًا على إنشائها

الفايد يبيع »هارودز« ب� 1.5 مليار إسترليني لقطر

التفاصيل ص14

It's a pleasure
»الوطنية« إلى اسطنبول

ص34 و 35

التفاصيل ص 8  - 11

»الشال«: أزمة اليونان جعلت 
الوحدة النقدية الخليجية »عديمة الجدوى«

أشار تقرير الشال األسبوعي الى ان أزمة اليونان 
جعلت من نوايا 4 دول في مجلس التعاون اخلليجي 
للمضي قدما في تنفيذ خطوات الوحدة النقدية اخلليجية 
أمـــرا عدمي اجلدوى، وذلك ان لـــم ترتبط تلك النوايا 
بخطوات تنسيق تراكمية لها تواريخ محددة وبــمؤشرات 
تغيير واضحة ملتغيرات السياسة املالية والنقدية اذا 
كان الهدف هو تبادل املزايا وليس استقبال مزيد من 
األمراض، مضيفا ان تلك املؤشرات ال وجود لها حتى 

اآلن على أرض الواقع.
وأضاف التقرير ان من بني الدروس املستفادة من 
أزمة اليونان على املســـتوى احمللي انها ســـتعصف 
بسياسات شراء ود الناس مبستقبلهم من خالل عدم 

ربط املكافآت باإلنتاجية واللجوء الى املســـاحيق في 
جتميل الوضع املالي او التغاضي عن فرض الضرائب 

املستحقة.
ومن ناحية اخرى، دعا وزير املالية مصطفى الشمالي 
فـــي بداية اجتماع وزراء ماليـــة »التعاون« امس الى 
االستفادة من قرار قادة املجلس في الدورة الـ 30 بشأن 

متديد الفترة االنتقالية لالحتاد اجلمركي.
وفي هذا اإلطار، توقع مســـؤول مبجلس التعاون 
امس ان تلغي دول املجلس رسما جمركيا نسبته %5 
على واردات الصلب في غضون شهر الى شهرين وذلك 
للتخفيف من الشح في املعروض، الفتا الى ان القرار 

سيشمل واردات االسمنت.

دول »التعاون« ستلغي رسمًا نسبته 5% على واردات الصلب واألسمنت
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