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م احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز حلظة تدشينه املشروع خاد

Al-Anbaa Sunday 5th September 2010 - No 12380يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 26 من رمضان 1431 ـ 5 سبتمبر 2010 الـــعـدد:

»الغرفة«: تمويل الخطة ال يحتاج إلى قانون
أكدت في ورقة عمل أن الجهاز المصرفي هو األقدر على تمويل شركات المشاريع التنموية واالستراتيجية تحت رقابة »المركزي«

خــادم الحرمين 
»مشروع  يدشـن 
عبداهلل  الملـك 
لسـقيا زمزم« بسعة 
يوميًا  ليتر  ماليين   5
مليون   700 وبكلفة 
ريال سعودي ص46

أكدت غرفة التجارة والصناعة أن متويل ش���ركات املشاريع التنموية 
واالستراتيجية  في خطة التنمية ال يحتاج إلى قانون مشددة على ضرورة 
أن يكون متويل الشركات من خالل اجلهاز املصرفي، وحتت رقابة وإشراف 

بنك الكويت املركزي.
وحذرت الغرفة في ورقة عمل مفصلة أعدتها بهذا اخلصوص وتنشرها 

»األنب���اء«  من مخاطر خ���روج احلوار 
حول متويل مشاريع خطة التنمية من 
إطاره االقتصادي إلى مساومات الساحة 
السياسية وحساباتها األمر الذي سينعكس 
سلبا على اخلطة اإلمنائية ومصداقيتها 
وفرص جناحها. وأش���ارت الغرفة الى 

ان ذل���ك اجلدل قد يؤدي باخلطة إلى ان تلحق بالتجارب التخطيطية التي 
سبقتها، والتي بقيت مجرد وثائق متكررة إلخفاقات متواترة. وأكدت عدم 
قناعتها بوجود مشكلة في تأمني متويل مشاريع اخلطة وشركاتها، وذكرت 
ان ما يشكل اخلطر األكبر على اخلطة ال يتمثل في مشكلة عجز التمويل، 
بل في قصور اإلدارة مبعناها الواس���ع وفي القطاعني العام واخلاص على 
حد سواء، وان معاجلة مشكلة التمويل 
ال تكون من خالل اللجوء إلى التمويل 
املوازي بكل ما يحمله من مخاطر وما 
يتجاوزه من أصول وقواعد، بل من خالل 
حتقيق خطوات تشريعية وتنظيمية 

وإجرائية جديدة.

أذان الفجر 4:05
أذان المغرب 6:07

ينصـف  األمــيركـي  القضـاء 
العـدل  وزارة   »أجيـلــيتـي«: 
لم تتبع القانـون األميركي لدى 
ص31 بحقوقها   الشـركة  إعالم 

خبراء العدل يتجهون 
لتصعيد كبير ضد الحكومة 

بعد العيد إلقرار الكادر

رشق بلير باألحذية والبيض في دبلن  الكويت تعليقًا على صفقة 
األسلحة األميركية 

للعراق: ال نعارض شرط 
أن تكون دفاعية

عبدالهادي العجمي
أكد مصدر عس���كري 
مسؤول في وزارة الدفاع 
ان الكويت ال تعارض أي 
صفقة أسلحة للعراق شرط 

ان تكون دفاعية.
وش���دد املص���در، في 
تصريح خاص ل� »األنباء«، 
عل���ى ان الكوي���ت كانت 
ومازال���ت عل���ى مبدئها 
بعدم التدخل في الشؤون 
الداخلي���ة للدول األخرى 
خاص���ة دول اجل���وار، 
وأض���اف: نح���ن دائم���ا 
نحسن النية في العراق، 
خاصة أنه بلد جار شقيق 
عربي ومسلم، ونتمنى من 
احلكومة احلالية ان تنهض 
به وتصلح ما أفسده النظام 

الصدامي البائد.

أسامة أبوالسعود
كشفت مصادر خاصة ان خبراء 
وزارة العدل س���يعلنون اول نقابة 
لهم واشهارها بوزارة الشؤون عقب 
عودتهم من اجازة العيد لتكون صوتا 
مطالب���ا بحقوقهم بدي���ال عن جلنة 
اخلبراء احلالية. وش���ددت املصادر 
على ان اخلبراء سيتخذون خطوات 
تصعيدية كبيرة ضد احلكومة خالل 
األشهر القليلة املقبلة نظرا لعدم اجناز 
كادرهم او مترير قانونهم في مجلس 
االمة وخاصة ان هذه املطالب منذ 5 
سنوات وليست وليدة اليوم. وأبدت 
املصادر استغرابها من إقرار العديد 
من الكوادر لفئات مختلفة وجتاهل 
مطالب خبراء العدل الذين يقومون 
بجهد خارق يوميا حلس���م القضايا 
سواء في الشق الهندسي او احملاسبي 
وحتال اليهم س���نويا آالف القضايا 
وهي في ازدياد مطرد دون اي حوافز 

او زيادات مالية.

دبلن � أ.ف.پ � بي.بي.سي: استقبل رئيس الوزراء البريطاني األسبق توني 
بلي����ر لدى وصوله إلى دبلن لتوقيع كتاب مذكرات����ه التي دافع فيها عن قرار 
إقح����ام لندن في حرب العراق، بنح����و 200 من املتظاهرين املناهضني للحرب 
رش����قوه بالبيض واألحذية وقارورات املياه. وأطل����ق املتظاهرون في ايرلندا 
الش����مالية شعارات منددة بقرار بلير في 2003 دخول احلرب، ورفعوا الفتات 
كتب عليها »بلير كاذب، ماليني األشخاص ماتوا«، و»أرسلوه إلى السجن بتهمة 

ارتكاب جرمية إبادة«.

عادل  يختار  الوطنـي  العراقي  االئتالف 
المقبلة..وأنباء  للحكومة  رئيسًا  عبدالمهدي 
عن موافقة إيرانية.. وعالوي يدرس ص40

تلفزيون البحرين يعرض صور وأسـماء 25 
مواطنا بحرينيا متهمين بتشكيل مخطط 
إرهابي يسعى إلى قلب نظام الحكم     ص40

التفاصيل ص40

ل إلى توني بلير عقب رشقهم له باألحذية والبيض )رويترز( ل منع املتظاهرين من الوصو الشرطة اإليرلندية حتاو

..و»الشال«: خلق مشكلة التمويل لتسويق صندوق الـ 10 مليارات

رأى تقرير »الش��ال« ان خلق مش��كلة التموي��ل رمبا كان بغرض 
تس��ويق فكرة صندوق ال� 10 مليارات دينار وهي فكرة مستعارة من 

التفاصيل ص37التفاصيل ص38جتارب سبعينيات وثمانينيات القرن املاضي في الكويت.


