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Al-Anbaa Thursday 8th July 2010 - No 12321يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اخلميس 26 من رجب 1431 ـ 8 يوليو 2010 الـــعـدد:

المحمد: الخالفات السياسية لن تعطّل التنمية
أكد لرؤساء تحرير وممثلي الصحف المحلية »إننا نعيش نقطة تحول.. وقّدمنا رؤية اقتصادية متكاملة للسنوات المقبلة«

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد متوسطا الوزراء الشيخ أحمد الفهد والشيخ أحمد العبداهلل ود. هالل الساير ود. بدر الشريعان ود. محمد البصيري وأحمد الهارون ورؤساء حترير وممثلي الصحف احمللية

المحمد حضر توقيع 
مشروع ميناء بوبيان: الكويت 

ستعود درة الخليج

الفه�د: وضعنا »خارط�ة طري�ق« للتنمية 
ف�ي الكويت من أج�ل إعادة دوره�ا التنموي

الش�م�الي: ال ي�وجد أي خ�الف بين�ي
 وبين محافظ المرك�زي والحالة بيننا »دهن ودبس«

فارس السلمان
اكد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ان اخلالفات السياسية ـ 
مهما كبر حجمهاـ  لن تعطل التنمية التي بدأت فعليا من خالل ابرام العقود 
في مجاالت عدة. تصريحات ســـمو الشيخ ناصر احملمد جاءت في مؤمتر 
صحافي امام رؤساء حترير وممثلي الصحف احمللية وشاركه فيه عدد من 
الوزراء، وقال احملمد اننا نعيش نقطة حتول في الكويت، واالشهر املاضية 
شهدت اجنازات متعددة في غير قطاع ـ سيتحدث عنها الوزراء كل حسب 
تخصصهـ  معربا عن سعادته بأن احلكومة قدمت رؤية اقتصادية متكاملة 
للســـنوات املقبلة. بدوره اعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشـــؤون االسكان الشـــيخ احمد الفهد ان احلكومة وضعت 
»خارطـــة طريق« للعمل التنموي في الكويت مـــن اجل اعادة ريادتها في 
املنطقة مؤكدا ان احلكومة استدعت مستشارين عامليني الختبار املوظفني 
واختيـــار من لديهم القدرة على القيام بواجباتهم وتنفيذ ما جاء في خطة 
التنمية، متعهدا بضرورة القضاء على الفســـاد والبيروقراطية التي تعد 
حتديا حقيقيا امام احلكومة في املرحلة املقبلة. وقال الفهد ان لدينا مشاريع 
كبيرة في مختلف املجاالت حيث سيتم تنفيذ 14 مستشفى قبل نهاية العام 
احلالي، اضافة الى 4 مستشفيات سيتم طرحها في اكتوبر املقبل. مضيفا: 
هناك 14 مشروعا ســـياحيا ورفعنا رأسمال املشروعات السياحية من 15 
الى 50 مليون دينار. واكد الفهد اننا بصدد دراسة االدوات الكفيلة بايجاد 
متويل مساند أو مساعد وليس بديال للبنوك، الفتا الى ان هذا التمويل لن 
يكون على حســـاب البنوك. من جانبه اكد وزير املالية مصطفى الشمالي: 
ال يوجد اي خـــالف بيني وبني محافظ البنك املركزي، وهناك تفاهم كامل 

بيننا وال يوجد تذمر واحلالة بيننا »دهن ودبس«.
الوزراء  وعد ســــمو رئيس 
الشــــيخ ناصر احملمــــد بعودة 
الكويت كما كانت درة اخلليج، 
الى ان مشــــروع ميناء  مشيرا 
بوبيان البحري من أول املشاريع 
العمالقــــة التــــي مت البدء فيها، 
اضافة الى مشــــروع مستشفى 
جابـــر االحمد، جـــاء هذا خالل 
حضور سموه توقيع عقد مشروع 

ميناء بوبيان.

صفحات خاصة بمونديال 2010 في »األنباء« الرياضية )ص 25 � 30 و48( أموال الحكومة  تنعش البورصة

الوزراء.. يتحدثون عن التنمية
احملمد: نحن دولة دستور ولدينا قوانني 
نتمسك بها، فإذا خرج شخص وبدأ بالتجريح 
فلن نلجأ إال للقضاء، فنحن لسنا الثورة 

الفرنسية أو البلشفية أو املقصلة.
الفهد: هناك حزمة قرارات ستتخذ لدعم 
الشركات التي لديها مالءة وأصول، فهناك 
قطاعات عقارية وخدماتية حتتاج إلى بيئة 
لكي تنهض وتعود إلى وضعها الطبيعي.

سنقوم بطرح أراض للمزايدة عليها على مستوى 
اإلسكان وبعض املشاريع التنموية.

نرفــــض اجلــــدل البيزنطــــي واالتهامات 
املتبادلة.. واحلكومة قدمت قانون مكافحة 

الفســــاد وتعمل على مكننة اخلدمات في 
الوزارات.

العبداهلل: بعض القنوات الفضائية تسيء 
إلينا وهناك من يضحك علينا.

البصيري: حينما جلسنا مع جلنة األولويات 
في مجلس األمة ُقدم 49 مشروعًا بقانون 
واقتراحًا بقانون ومت إجناز 75% من الذي 
مت التوافــــق عليه وهذه أعلى نســــبة مت 

حتقيقها في أي مجلس سابق.
مشروع السكك احلديدية كلفته تقدر بنحو 
4 مليارات و500 مليون دينار وسينطلق 

على 4 مراحل وينتهي عام 2017.
الهارون: نعمل على دعم القطاع الصناعي 
وهناك مشاريع صناعية قادمة منها منطقة 
النعامي في الشــــقايا، أما منطقة الشدادية 
فستكون جاهزة قريبا وسيتم توزيع 1162 

منشأة صناعية.
الشريعان: مشروع محطة الزور سيكون 
أول مشروع تنفذه الشركات املساهمة حيث 

سيوفر 4 آالف ميغاواط.
صفر: بعض املشاريع تتعطل ألن املقاول 

غير قادر على اإلتيان بالكفالة.

هشام أبوشادي
العامة للبورصة  قفزت املؤشرات 
امس إلى مستويات قياسية لم تشهدها 
منذ بداية الربع الثاني على وقع التوقعات 
بإعالن احلكومة عـــن اجراءات لوقف 
تدهور السوق. فقد قفز املؤشر العام 84 
نقطة ليغلق على 6448.7 نقطة بارتفاع 
1.32% مقارنة بأمس األول، كما ارتفع 
املؤشر الوزني 9.31 نقاط ليغلق على 
396.20 نقطة بارتفاع 2.41%، فيما سجلت 

كمية األســـهم املتداولة ارتفاعا كبيرا 
بالغة 409.2 ماليني سهم قيمتها 63.4 
مليون دينار. وجاء هذا االرتفاع مدعوما 
باالموال التي ضختها أغلب املؤسسات 
والهيئات االستثمارية احلكومية والتي 
تركزت على أسهم الشركات القيادية، 
حيث اســـتحوذت قيمة تداوالت اسهم 
البنوك وسهم »زين« والتي بلغت نحو 
34.4 مليون دينار على 54.2% من إجمالي 

قيمة التداول.

التفاصيل ص8 و 9

فرحة اإلسباني كارليس بويول مع زمالئه بيكيه والونسو وڤيا بهدف الفوز في مرمى أملانيا     )أ.ف.پ(

»الماتادور« اإلسباني يعطل »الماكينات« 
األولى للم�رة  للنهائي  ويتأه�ل  األلمانية 

إيران:  اإلمارات 
»بلد صغير 

وعديم التاريخ«
عواصـــم ـ وكاالت: فيمـــا 
نفت اإلمارات رسميا امس دقة 
تصريحات نســـبت لسفيرها 
في واشنطن وتضمنت قبوال 
بضرب إيران ولو بكلفة باهظة 
مقابل عدم حتول اجلمهورية 
االســـالمية الى قـــوة نووية، 
وصف املتحدث باسم جلنة األمن 
القومي والسياسة اخلارجية في 
مجلس الشورى اإلسالمي في 
إيران كاظم جاللي تصريحات 
السفير االماراتي بـ »السخيفة« 
من »بلد صغير وعدمي التاريخ«. 
في غضـــون ذلك، أقرت إيران 
للمرة االولى امس بأن العقوبات 
الدولية اجلديدة عليها ميكن ان 
تبطئ برنامجها النووي ولكنها 

ال ميكن ان توقفه. 

التفاصيل ص4

اجتماع مجلس الوزراء تأجل إلى اليوم
موسى أبوطفرة

علمــــت »األنباء« ان اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقررا عقده 
امس تأجل الى الســــاعة احلادية عشــــرة من صباح اليوم في قصر 

السيف.

التفاصيل ص43

شركات ورقية متعثرة 
وجودها عبء على السوق

قال وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون إن البورصة محل 
اهتمام كبير من احلكومة ألن 
وضع الســـوق مـــرآة تعكس 
األوضاع في البلـــد، الفتا إلى 
أن بعـــض الشـــركات ورقية 
ومتعثرة وبعضها خسر 75% من 
رأسمالها، ومحاوالت إصالحها 
ال جتوز ألن وجودها عبء على 
السوق، مؤكدا اننا ال ننكر وجود 

بعض االختالالت.

التفاصيل ص31 و 37

»الجامعة« تعيد شهادات  ال� 12 إلى  »التربية« 
مريم بندق

تفاعال مع اخلبر الذي انفردت »األنباء« بنشره 5 اجلاري حتت عنوان 
»التربية تعطل الطلبة املتفوقني عن التسجيل الفوري بسبب أخطاء في 
قاعدة البيانات املرسلة من مركز املعلومات« اكتشفت جامعة الكويت 
ان بعض الشهادات الدراسية للقسمني العلمي واألدبي التي تسلمتها 
من الطلبة حتـــوي بيانات غير صحيحة، ومنعا للمزيد من التخبط 
وتخفيفا للتأثير السلبي على الطلبة وأولياء األمور اتفقت اجلامعة مع 
وزارة التربية على االعتداد بالشهادات الدراسية التي تسلمتها وعدم 
إلغاء قيد الطلبة على ان تتم إعادة هذه الشهادات إلى وزارة التربية 

األسبوع املقبل لتصحيح البيانات اخلطأ الواردة فيها.

أس�ماء 2194 خ�ريج�ًا وخريج�ة ف�ي الجامع�ة 
للفصل الدراس�ي الثاني 2010/2009   ص14 -17

التفاصيل ص13


