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Al-Anbaa Wednesday 4th August 2010 - No 12348يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 23 من شعبان 1431 ـ 4 أغسطس 2010 الـــعـدد:

أكد أنه يتضمن العديد من مواطن القصور ويكتنفه عدم الوضوح وال يوفر بدياًل لدور الجهاز المصرفي

ن أحد اجلنود اإلسرائيليني املصابني في املواجهات مع اجليش اللبناني إلى مستشفى حيفا أمس                )رويترز( ن ينقلو مسعفو

ن بعلم املنظمة الدولية طلبا للتهدئة    )رويترز( ن أسلحتهم نحو القوات اإلسرائيلية قرب العديسة فيما عناصر اليونيفيل يلوحو ن يصوبو جنود لبنانيو

ن مع مسؤولي املؤسسة العامة للرعاية السكنية الشيخ احمد الفهد مستعرضا بعض مشاريع االسكا

أ في الوزارة أمس  ل تبرعه بالد ن خال )أسامة البطراوي(د.بدر الشريعا

الجيش اللبناني يفاجئ  محاولة جس نبض من إسرائيل
بمواجهات شرسة كلفتها ضابطاً و3 جرحى 

الكويت تسـتنكر ومصـر ترفض انتهاك السيادة اللبنانيـة
بي����روت: بعد التغلغل االس����تخباراتي على خط 
األزمة اللبنانية الداخلية، لم يكن مفاجئا االعتداء 
اإلسرائيلي على احلدود اجلنوبية عند بلدة العديسة 
اللبنانية، بقدر م����ا كان مفاجئا رد اجليش اللبناني 
احلاسم واملواجهة الشرسة التي خاضتها عناصره لصد 
االعتداءات اإلسرائيلية والتي وضعت في خانة جس 
النبض حيال أي حرب محتملة دفعت اسرائيل كلفتها 
غاليا مبقتل ضاب����ط وجرح 3 جنود. وفي خطاب له 
مبناسبة ذكرى االنتصار في حرب متوز قال أمني عام 
حزب اهلل السيد حسن نصراهلل إن املقاومة مارست أعلى 
درجات ضبط النفس وأبلغت اجليش جهوزيتها وأنها 
بإمرته. هذا وانتهت املواجهات بسقوط 3 شهداء للجيش 
ومراسل لصحيفة »األخبار« اللبنانية وجرح عدد من 
اللبنانيني. ولقي االعتداء اإلسرائيلي إدانة عربية ودولية 
واسعة حيث رفضت مصر أي انتهاك للسيادة اللبنانية 
فيما أجرت اتصاالت بعواصم القرار لوقف االعتداء، كما 
استنكرت الكويت على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش����ؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
اإلدارية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد العدوان اإلسرائيلي، 
قائال: نؤكد وقوفنا قلبا وقالبا مع أشقائنا في لبنان.

 استشهاد 3 جنود ومراسل صحافي لبنانيين.. والسيد نصراهلل: المقاومة تحت تصّرف الجيش

الشريعان: تزويد المناطق بمولدات ديزل
في حال تجاوز انقطاع الكهرباء ربع ساعة

دارين العلي
أعرب وزير الكهرباء واملاء د.بدر الش���ريعان عن 
تفاؤله بنجاح خطة التنمية، موضحا ان الوزارة تعمل 
على إجناز جميع املشاريع التي تتضمنها اخلطة قبل 
مواعيده���ا، وإذا متكنا من االلت���زام باجلدول الزمني 
فيمكننا القول ان ال���وزارة تخطت وخرجت من عنق 
الزجاجة. وأعلن خالل مش���اركته هو وعدد من وكالء 
ال���وزارة ظهر أمس في حملة التبرع بالدم املنظمة في 
الوزارة، عن وجود مشروع بيئي ضخم تسعى الوزارة 
الى تنفيذه خالل الفترة املقبلة لتقليل نسبة االنبعاثات 
الضارة من محطات توليد القوى الكهربائية. وعن خطط 
الوزارة الستقبال شهر رمضان املبارك قال ان الوزارة 
ضمنت خطتها االستعدادية لشهر رمضان عنصر سرعة 
االستجابة ملواجهة أي انقطاع، وتزويد أي منطقة أو 
شارع تزيد فيه مدة االنقطاع عن ربع ساعة مبولدات 

ديزل حلني عودة التيار.

االلتزام بخطة التنمية يخرج الوزارة من عنق الزجاجة وزير النفط يؤكد اهتمام الكويت 
بشراء بعض أصول »بي.پي«

محمود فاروق
انفردت بنشره  تأكيدا ملا 
»األنباء« أمس األول، أعلن وزير 
النفط الشيخ أحمد العبداهلل 
أن الكويت مهتمة بشراء بعض 
األصول من ش����ركة بريتش 
بتروليوم )بي.پي( وأن الكويت 
راضية عن استثماراتها احلالية 
في هذا الكيان العمالق. وعلى 
النقيض من ذلك خرجت الهيئة 
العامة لالستثمار لتشير في 
بيان لها نشرته وكالة »زاويا 
داو جونز« أنها لم تتسلم أي 
عرض من »بي.پ����ي« لزيادة 

حصتها في الشركة.

المحرر االقتصادي
بع���د ان نش���رت 
»األنب���اء« بعددها في 
مدي���ر  رد   2010/7/3
عام الصندوق الكويتي 
للتنمي���ة االقتصادية 
العربي���ة عبدالوهاب 
الب���در عل���ى املقترح 

النيابي لتعديل نظام الصندوق 
ورفع رأس���ماله بهدف االعتماد 
عليه في متويل مشاريع اخلطة 
التنموية، حيث أبدى البدر بعض 
التحفظات وقدم مقترحات بديلة، 
تنش���ر »األنباء« اليوم رد وزير 
الش���مالي بهذا  املالية مصطفى 
اخلصوص، والذي جاء رافضا 
املقترح بشكل قاطع ، مشيرا الى 
انه يسلب البنك املركزي أحد أهم 
اختصاصاته ويعرض املال العام 

للضياع.
وأوضح ان املش���روع املقدم 
يكتنفه العديد من مواطن القصور 
وعدم الوضوح سواء في الهدف 
أو في آلي���ة التنفيذ، األمر الذي 

ال تب���دو معه إمكانية 
تنفيذه بالشكل الوارد 

في االقتراح بقانون.
وأضاف ان املقترح 
بقانون ال يوفر بديال 
مناس���با لدور اجلهاز 
الكويتي في  املصرفي 
تقدمي التمويل املطلوب 
الذي ميكن ان يساهم في تسريع 

تنفيذ اخلطة التنموية.
وش���دد الش���مالي عل���ى ان 
آليات  املقترح املقدم ال يش���مل 
توضح الرقابة على االئتمان، كما 
ال توجد ضمان���ات تكفل التزام 
اجلهة املانحة باألسس والضوابط 

االئتمانية السليمة.
وبنينّ ان منح االئتمان لشركات 
خاصة للقيام مبشروعات كبيرة 
يتطلب خبرات ائتمانية تستند 
الى خلفية علمية وعملية ال تتوافر 
إال لدى وحدات اجلهاز املصرفي، 
األمر الذي يزيد احتماالت املخاطر 
االئتمانية الت���ي تكتنف عملية 

االئتمان.
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عقاب الخطيب: الصدق واإلخالص 
واألمانـة والمتابعـة المسـتمرة 
أهم أسـس النجـاح فـي التجارة

ص20

وزير التجارة أكد استمرار الرقابة وتوفير السلع األساسية بأسعار مناسبة

»المواشي«: وصول 163 ألف رأس غنم اعتبارًا 
من 6 الجاري لتأمين متطلبات رمضان من اللحوم

أكد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون 
على أهمية توفير السلع األساسية بأسعار 
وجودة مناس����بتني دون استغالل أي تاجر 
أو م����وزع أو بائع لفترات املواس����م، مبينا 
اس����تمرار حمالت التفتيش لردع املخالفني 
وإحالتهم إلى جهات االختصاص. جاء ذلك 
خالل اجتماع الهارون مع رئيس مجلس إدارة 
شركة »املواشي« بدر اجلاراهلل لالطمئنان 
على توفير الش����ركة لكميات مناس����بة من 

اللحوم واستعداداتها لشهر رمضان املبارك. 
بدوره، أكد اجلاراهلل وصول 163 ألف رأس 
من األغنام احلية تباعا اعتبارا من 6 اجلاري 
وحتى انتهاء ش����هر رمضان املبارك، وذلك 
يفوق ما كانت توفره الش����ركة خالل هذه 
الفترة من كل عام. وأوضح ان »املواش����ي« 
ستستورد سنويا ما بني 800 و900 ألف رأس 
غنم سنويا ومبعدل توزيع يومي 3700 رأس 

بني مذبوحة وحية.

الفهد: أنجزنا 25% من خطة التنمية
و»السكنية« ستشّيد 80 ألف وحدة خالل 6 سنوات

حمد العنزي
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
وزير الدولة لش���ؤون التنمية اإلدارية واإلسكان الشيخ 
أحمد الفه���د عن موافقة مجلس الوزراء خالل جلس���ته 
مس���اء أمس األول على طرح 2500 قسيمة توزع باملزاد 
العلني على املواطنني املس���تفيدين من الرعاية السكنية 
منها 1200 قس���يمة في مدينة خيطان والقسائم املتبقية 
في مناطق متفرقة في الب���الد، واعدا بأن يتم ذلك خالل 

الفترة القليلة املقبلة.
وشدد الش����يخ أحمد الفهد خالل املؤمتر الصحافي الذي 

عقدته املؤسسة العامة للرعاية السكنية على هامش الزيارة 
املوقعية في مدينة صباح األحمد السكنية صباح أمس على أن 
املؤسسة بالتعاون مع القطاع اخلاص ستشيد 80 ألف وحدة 
سكنية في غضون ال� 6 سنوات املقبلة، مؤكدا ان املؤسسة 
ستقوم بتوزيع أكثر من 6 آالف قسيمة سكنية في مدينتي 

صباح األحمد وجابر األحمد بدءا من أكتوبر املقبل.
وفيما يتعلق بتلويح النائب مسلم البراك باالستجواب إذا 
لم تنفذ احلكومة 25% من اخلطة، رد الفهد قائال: إن احلكومة 
أجنزت ما نسبته 25% من خطة التنمية ومستمرة في إجناز 

اخلطة على أكمل وجه.

كشف خالل زيارته مدينة صباح األحمد السكنية عن طرح 2500 قسيمة للمزاد العلني قريبًا صرف بدل نوط الخدمة مع رواتب أغسطس

الحرس الوطني: مخصصات المبعوثين
للخارج من 30 إلى 120 دينارًا

صفر: وضع تعرفة دخول 
لبعض المناطق في العاصمة

عبدالهادي العجمي
علمت »األنب����اء« أن قيادة احلرس الوطني بصدد 
إصدار قرار يقضي برفع مخصصات الضباط املبعوثني 
الى اخلارج في مهمات رسمية لتصبح 120 دينارا كحد 
أدنى في اليوم الواحد بدال من 30 دينارا فقط، وكشفت 
مصادر عس����كرية مطلعة ان هذا القرار يأتي ملساواة 
ضباط احلرس الوطني بزمالئهم في اجليش والشرطة. 
من جهة أخرى، يتقلد عدد من الضباط وضباط الصف 
في احلرس الوطني نوط اخلدمة خالل الشهر اجلاري 

وسيتم صرف بدل النوط مع رواتب هذا الشهر.

األنباء  االقتصادية

الخرافي مجموعـة 
فـي  تقدمـًا  تحـرز 
حصتها  بيع  مفاوضات 
في »زين« لـ »اتصاالت« 
 2.5 بقيمة  اإلماراتيـة 

»بيتـك ـ ماليزيـا« يحصـل علـى تصنيف 
+AA مــن »مــارك« للتقييـم االئتماني 
لمتانة مركزه المالي ونموه المتوازن  ص25

»فولكس واجن« تقدم سـيارة »جيتـا« الجديدة 
ذات التصميم الجوهري والجودة النوعية  ص26

مليـار دوالر.. وهيئة االسـتثمار تعترض  ص24

الخالد: المرأة سـتصبح 
»الداخلية«  قيـادات  من 
ص7 المسـتقبـل   في 

مصطفى الشمالي

ن أمس  صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال النائب أحمد السعدو

األمير استقبل محافظ البنك المركزي والسعدون والزلزلة ص3

الشمالي رافضًا مقترح تعديل نظام صندوق التنمية لتمويل »الخطة«:
يسلب »المركزي« اختصاصاته وُيعّرض المال العام للضياع

التفاصيل ص 24

التفاصيل ص24

التفاصيل ص11

بداح العنزي
كش���ف وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر أنه ضمن احللول املطروحة حلل 
مشكلة االختناقات املرورية في العاصمة وضع تعرفة 
دخول لبع���ض املناطق. وقال د.صفر ان ضمن احللول 
أيضا تطوير الدائري األول والنقل اجلماعي وعمل املترو، 
مضيفا ان تلك احللول مطروحة كأفكار، خاصة ان الدراسة 
احلالية ستحدد تطبيق هذه األفكار باإلضافة إلى نسب 
البناء، كما أعرب عن أسفه لطول الدورة املستندية في 
بعض اجلهات احلكومية التي تعرقل بعض األمور الجناز 
ع مدير ع���ام البلدية م.أحمد  املش���اريع. من جانبه، وقنّ
الصبيح عقدا استشاريا للخطة العمرانية ملدينة الكويت 
2030 مببلغ 1.286.388 دينارا ملدة 13 ش���هرا مع املكتب 
االستشاري العاملي »دبليو اس اتكنز« واملكتب احمللي 

»مستشارو اخلليج«.

 )محمد ماهر(
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التفاصيل ص15

التفاصيل ص32 و 33


