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األنباء  االقتصادية

الشيخ سالم العبدالعزيز

محمد العمر ورئيس بورصة اسطنبول يطلقان إشارة بدء تداول الصندوق

رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

»المرك�زي«  محاف�ظ 
تحّف�ظ  »األنب��اء«:  ل� 
البن�وك ف�ي اإلق�راض 
الس�يولة  فوائض  رف�ع 
لديه�ا وسياس�ة البنك 
س�اهمت وتس�اهم في 

Al-Anbaa Tuesday 3rd August 2010 - No 12347يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 22 من شعبان 1431 ـ 3 أغسطس 2010 الـــعـدد:

السلطان ل� »األنباء«: أقترح أن تس�اهم الدولة ب� 50% من تمويل المشروعات وال حاجة لعقد دورة طارئةالموي�زري: حملة تبصي�م للمقيمين عل�ى أرض الكويت للحد م�ن الجرائم المقي�دة ضد مجهولين

Tel: 24816500 - 24817778 - 24837772

امل��ان��ي��ا وارد   - ت��ب��دي��ل   - ت��رك��ي��ب   - جت��ف��ي��ت 

قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

تجنيس ال� 4 آالف.. صعب
»الداخلية والدفاع« تجتمع نهاية األسبوع الجاري للتحقق من اإلفراج عن شخصين محل اتهام وتطلب حضور وزير الداخلية

العبداهلل: رد »التجارة« يؤكد ارتباط 
بعض أعضاء »األعلى للبترول« بعقود نفطية

»الشؤون« تتجه إلى حل مجلس إدارة 
»تعاونية« في المناطق الخارجية

صواريخ »مجهولة« متزامنة على إيالت 
وسيناء والعقبة تقتل أردنيًا وتصيب 4 

أكد وزير النفط ووزير اإلعالم الش����يخ أحمد العبداهلل انه متت 
مخاطبة وزارة التجارة والصناعة للوقوف على صحة طبيعة العالقة 
بني بعض أعضاء املجلس األعلى للبترول والشركات الواردة أسماؤها 
في إجابته السابقة عن سؤال مقدم من النائب أحمد السعدون بشأن 
ارتباط بعض أعضاء املجلس بعقود نفطية. وقال العبداهلل ان رد 
وزارة التجارة يتطابق مع إجابة مؤسسة البترول الكويتية ويؤكد 

ان هناك ارتباطا بني بعض أعضاء املجلس بعقود نفطية.

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان قطاع 
التعاون أع����د مذكرة تفصيلية حلل مجلس إدارة إحدى اجلمعيات 
التعاونية في املناطق اخلارجية، موضحا ان قرار احلل سيتم توقيعه 
فور عودة وزير الش����ؤون د.محمد العفاسي من اجازته. وأشارت 
املص����ادر إلى ان حل مجلس اإلدارة بس����بب وجود جتاوزات مالية 

وإدارية كبيرة جدا ومخالفات عديدة ارتكبها مجلس اإلدارة.

عواص����م � وكاالت: اخترقت رش����قة من الصواري����خ »املجهولة« 
وس����قطت في ايالت االسرائيلية والعقبة االردنية وسيناء املصرية، 
اجواء الترقب املخيمة على مفاوضات الس����الم. وفيما اعلنت عمان 
مقتل اردني وجرح اربعة اثر س����قوط صاروخ غراد في العقبة، لم 
تسفر الصواريخ املتساقطة على إيالت عن وقوع ضحايا او خسائر. 
وقالت اس����رائيل ان صاروخا آخر ضل طريقه الى ايالت وسقط في 

سيناء املصرية.

سيارات محطمة في موقع سقوط صاروخ غراد في العقبة االردنية امس                  )أ.پ(

خفض تعرفة المكالمات 10% بين دول التعاون 
واعتماد احتسابها بالثانية بداًل من الدقيقة

فرج ناصر
أكد الوكيل املس���اعد لقطاع التخطيط واملالية واإلدارية بوزارة 
املواصالت د.وليد النجار أن وزارة املواصالت ستصدر قرارا االسبوع 
املقبل بتخفيض تعرفة االتصال بني دول مجلس التعاون بنسبة %10 
على ان يكون احتساب املكاملة على اساس الثانية بدال من الدقيقة.

واضاف ان ذلك يأتي بناء على قرار اجتماع مجلس وزراء املواصالت 
والبريد والبرق والهاتف ف���ي دول مجلس التعاون اخلليجي الذي 
عقد مؤخرا في الكويت، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق وتشغيل هذه 
اخلدمة بني دول املجلس بعد عيد الفطر مباش���رة وإعالم الشركات 

الثالث بالقرار العتماده.

ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ
قال النائب خالد السلطان 
ان اللجنة املالية اتفقت مع 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية الشيخ 
أحم���د الفهد عل���ى مبادئ 
متويل املشروعات التنموية 
الكبرى، الفتا إلى ان الفهد 
س�����يقدم في اجتماع اللجنة 
املزمع ع���ق���ده يوم األحد 

املقبل تفاصيل مش���روع بقانون بشأن التمويل، 
مرجحا انه سيقر خالل االجتماع.

وقال السلطان في تص��ريح ل� »األنباء« انه ال 
داعي لالستعج����ال في ع����قد دورة طارئة ألنه 
لن يكون هناك متويل ف���ي هذه الفترة، مقترحا 
في هذا االجتاه ان تساهم الدولة بنسبة 50% في 
تنفيذ املشاريع، مضيفا انه من املمكن ان تساهم 
الدولة بأكثر من هذه النسبة في حال احلاجة إلى 
حتقي���ق الربحية، الفتا إلى ان هذا املقترح متفق 
عليه ف���ي اللجنة ومع احلكوم���ة ويبقى إعداده 

وصياغته.
من جهة أخرى، أعلن مقرر جلنة الداخلية والدفاع 
النائب شعيب املويزري ان اللجنة ستجتمع نهاية 

األسبوع اجلاري للتحقيق 
في تكليف املجلس بش���أن 
م���ا أثير في جلس���ة فض 
دور االنعق���اد عن اإلفراج 
ال�داخلية  من قب���ل وزارة 
عن شخصني، األول انتحل 
اتهم  صفة طبيب، واآلخر 

في قضية مخدرات.
وقال املويزري ل� »األنباء« 
ان اللجنة ستقوم باستدعاء 
وزير الداخلية وكل اجلهات املعنية سواء كانوا 

نوابا أو من احلكومة.
وأكد املويزري صعوبة جتنيس ال� 4 آالف الذين 
متت املوافقة عليهم من قبل اللجنة، مشددا على 
ضرورة منح اجلنسية ملن يستحق وعدم منحها 
ملن ال يس���تحق، فمن ثبت وج���وده في البلد في 
إحصاء 65 مينح اجلنسية، ومن عداهم مينحون 

احلقوق املدنية واالجتماعية.
ودعا إلى إجراء حم����لة تب����صيم عامة على 
كل املقي�������م���ني على أرض الكوي���ت للح�����د 
من ال����جرائم الت���ي تقّيد ضد م���جهول، والتي 
وصلت نسبتها من 60 إلى 70% وخصوصا جرائم 

السرقات.

أس�ماء 206 موظفين وموظفات تم نقلهم ف�ي بلديات المحافظات   ص7

»األنباء« تنش�ر أسماء الوافدين المجدد  لهم في »التربية«  ص3

»اإلفتاء« ترفض االعتداد بالفحص الطبي للداللة على النسب الحكومة تدعو المواطنين إلى التكاتف لتعزيز الوحدة الوطنية
وتؤكد »دعم العراق الجديد الملتزم بالمواثيق الدولية«

ناصر المحمد يصل الثالثاء المقبل وجلسة أمس لم تتطرق إلى قضايا أخرى

ماضي الهاجري
رفضت وزارة األوقاف االعتداد بالفحص الطبي 
قاطع الداللة إلثبات أو نفي النسب، حيث ذكرت إدارة 
الفتوى التابعة للوزارة ان اللعان هو الثابت بنص 
الق����رآن الكرمي وهو حق مطلق للزوج وال يجوز ان 

يقيد بأي قيد، ال بالفحص الطبي، وال بغيره.
جاء ذلك في رد إدارة هيئة اإلفتاء الشرعية املكتوب 
على االقت����راح املقدم من الن����واب عبداهلل الرومي، 
عادل الصرعاوي، علي الراشد، مرزوق الغامن، وكذلك 
االقتراح املقدم من النائب د.وليد الطبطبائي في شأن 
األحوال الشخصية لبيان مدى اعتبار  الفحص الطبي 
دليال إلثبات النس����ب او نفيه، ولبيان تعارضه مع 
الدين اإلسالمي. وتنص املادة 176 من القانون رقم 51 
لسنة 1984 في شأن االحوال الشخصية على أنه »في 
األحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج 
صحيح قائم او منحل، او بالدخول في زواج فاسد او 
بشبهة، يجوز للرجل ان ينفي عنه نسب الولد خالل 
7 أيام من وقت الوالدة او العلم بها، بشرط أال يكون 

قد اعترف بالنس����ب صراحة«. واطلعت الهيئة على 
االقتراح بتعديل هذا القانون، والذي طلب في مادته 
األولى إضافة جملة الى املادة 176 وهي: »ويعتد في 
نفي النس����ب بالفحص الطبي قاطع الداللة على هذا 
النفي«. وفي مادته الثانية إضافة مادة جديدة برقم 
177 مكررا تنص على »ال تس����ري مدة السبعة أيام 
املقررة في املادة 176 من هذا القانون وكذلك حكم املادة 
177 منه، اذا كان نفي النسب مستندا الى فحص طبي 
قاطع الداللة على هذا النفي«. ورأت الهيئة ان تبقى 
املادة 176 من القانون 51 لسنة 84، كما هي دون اي 
تعديل، استنادا الى ان اللعان ثابت في القرآن الكرمي 
في قوله تعال����ى )والذين يرمون أزواجهم ولم يكن 
لهم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات 
باهلل إنه ملن الصادقني واخلامسة أن لعنة اهلل عليه 
إن كان من الكاذبني ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع 
ش����هادات باهلل إنه ملن الكاذبني...( سورة النور 6 � 
8. مضيفة ان اللعان حق مطلق للزوج وال يجوز أن 

يقيد بأي قيد ال بالفحص الطبي وال بغيره.

مريم بندق
استحوذت الذكرى العشرون 
جلرمية االحتالل العراقي الغاشم 
للكويت � التي صادفت امس � على 
جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها 
رئيس ال���وزراء باالنابة ووزير 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.
واصدر املجلس بيانا استذكر 
فيه الشهداء واألسرى واملفقودين 
الدول  الكويتيني وابن���اء  م���ن 
الشقيقة والصديقة التي شاركت 
في ح���رب حترير الكويت ودعا 
املجلس في البي���ان الذي اعلنه 
وزي���ر الدولة لش���ؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان الشعب 
التكاتف لتعزيز  ال���ى  الكويتي 
الوحدة والروابط الوطنية، مؤكدا 
العراق  الكويت لبناء  على دعم 
اجلديد امللتزم باملواثيق والقرارات 

الدولية لتدعيم اسباب االستقرار 
في املنطقة.

هذا واكدت مص���ادر وزارية 
ل���� »األنباء« انه ل���م يتم خالل 
الى اي قضايا  التطرق  اجللسة 

اتخاذ قرارات معينة،  أو  اخرى 
مشيرة الى ان سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد سيصل الى 
املوافق 10  املقبل  الثالثاء  البالد 

اجلاري.

أكدت أن اللعان هو الثابت في القرآن وال يجوز أن يقيد بأي قيد
الذكرى العشرون لجريمة االحتالل العراقي الغاشم تستحوذ على جلسة مجلس الوزراء

د.وليد النجار

شعيب املويزري خالد السلطان

األزمة تداعيات  لمواجه�ة  المصارف  تحصين  زيادة 

ال عالق�ة بين إصدار الس�ندات وارتف�اع معدالت 
الديون المتعث�رة وتعليمات البن�ك تركزت على 
توجيه دفة سياس�ته لتعزي�ز دور البنوك  ص 21

»بيتك � تركيا« يدرج رس�ميًا صندوق االستثمار 
ف�ي الذه�ب بب�ورص�ة إس�طن�بول   ص 22

ال� »وول ستريت جورنال«: 
األميركية  النق�ل  وزارة 
تمنع نش�ر تقري�ر يؤكد 
ب�راءة »تويوت�ا«  ص 22
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