
فلس
100

صفحة
48

www.alanba.com.kw
Al-Anbaa Wednesday 29th September 2010 - No 12404يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 20 من شوال 1431 ـ 29 سبتمبر 2010 الـــعـدد:

رحلة نجاح

حمد ب�ودي: اقتناص 
الفرص   وحس��ن 
التخطيط وع�دم 
التردد  من أس�رار 
العمل  في  النجاح 
الع�ق�اري    ص25

حمد عبداهلل  بودي

من�اظرة ال�قوائ�م 
على  عين  الطالبي�ة: 
االنت�صار.. واألخ�رى 
تخش��ى االنكس�ار

ص12 و 13

أمير سعودي يدعو إلنشاء »شرطة نسائية«
الرياضـ  يو.بي.آي: دعا احد افراد العائلة املالكة السعودية امس 
الى إنشاء »شرطة نسائية«، مشيرا إلى أن اإلرهاب هو السبب األول 
إلنشاء هذه الشرطة.  وقال األمير سعود بن منصور في مقال بعنوان 
»الشرطة النسائية« في صحيفة »االقتصادية« »إن املجتمع السعودي 
تأخر كثيرا كمجتمع في تطبيق وظيفة »الشرطة النسائية« ألنه لم 
مينح الفرصة للنســـاء في العمل الشرطي كما هو احلال في العالم 
أجمع«.  وأضاف أن ســـبب طلبه إنشاء شرطة نسائية يعود إلى أن 
»اإلرهاب املاكر نهش من أمن املجتمع الســـعودي ما نهش ألســـباب 
كثيرة ودوافع عدة خاصة أن أكثر املطلوبني وحتديدا منذ إعالن قوائم 

املطلوبني يتنقلون باللباس النسائي«.

إيران تحذّر من »كارثة عالمية« إذا هُوجمت
برلنيـ  كاليفورنياـ  أ.ش.أ: بينما 
حذرت إيـــران من »كارثة عاملية« 
إذا اســـتمر املدير العـــام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو 
في مواصلة ســـلوك »اإلجحاف« 
ضدها واستغالله كأداة سياسية 
لشـــن حرب عليها علـــى خلفية 
برنامجها النووي، دعا أبواحلسن 
بني صدر أول رئيس إليران بعد 

الثورة اإليرانية عام 1979، رئيس 
وزراء إيران األســـبق مير حسني 
موسوي إلى ضرورة الكشف عما 
لديه من معلومات تكشف حقيقة 
النظـــام اإليراني القائم قائال »لو 
كشف موســـوي عن أسرار إيران 
املتعلقة بعملياتها اخلارجية، لفقد 
النظام اإليراني شرعيته داخليا 

وخارجيا«.

محمود فاروق � منى الدغيمي
وضع محافظ البنك املركزي الشــــيخ سالم العبدالعزيز النقاط 
على احلروف فــــي عدة قضايا اقتصاديــــة محورية مطروحة على 
الساحة على رأســــها متويل مشروعات خطة التنمية مؤكدا أن هذا 
التمويــــل إذا مت من خارج القطاع املصرفي فــــإن ذلك يتعارض مع 
مبادئ الســــوق وتوجهات الدولة الرامية الــــى حتويل الكويت إلى 
مركــــز مالي إقليمي. وأضاف في مؤمتر صحافي أمس: امتنى وجود 
ضمانات تسهل عمليات متويل مشاريع اخلطة وفق نص تشريعي 

وليس عبر ورقة تقدمها احلكومة. 
وجدد احملافــــظ التأكيد على ضــــرورة أن يكون متويل اخلطة 
عبــــر املصارف. وبني أن تأثيرات األزمــــة املالية العاملية أصابت كل 
دول العالــــم معتبرا أن الكويت جتاوزت هــــذه اآلثار. وبخصوص 

السياسة النقدية للكويت، قال احملافظ: سنستمر في اتباع سياسة 
سلة العمالت ألن ذلك يخفض من معدالت التضخم. وشدد احملافظ 
على أن حواالت احلق ال تعتبر ضمانا بنكيا من الناحية القانونية 
ألنه في حالة التعثر في الســــداد ال ميكن من خاللها حتصيل فلس 
واحد. وعن تدخــــل »املركزي« لفرض تعليمات معينة على البنوك 
لزيــــادة االئتمان قال: ال أعتقد أن هنــــاك أي دولة في العالم تتدخل 
بإصدار تعليماتها لوحدات البنك املركزي بأن تزيد من معدل النمو 
فــــي االئتمان فهذا القرار يخص البنوك وحدها وهي تتحمل مخاطر 
التسهيالت املمنوحة. وحول االحتاد النقدي، لفت إلى أن هناك خلطا 
بــــني االحتاد النقدي وإطالق العملة املوحدة مؤكدا أنه لم يصدر أي 
حتديد ملوعد اطالق العملة اخلليجية في اي من القرارات الســــابقة 

ملجلس التعاون.

المحافظ: تمويل »الخطة« ال بد أن يكون من خالل المصارف
تمنى وجود ضمانات تسهل عمليات تمويل المشاريع وفق نص تشريعي.. وليس عبر ورقة تقدمها الحكومة

مريم بندق
أعلــــن مصدر حكومي مطلع ان مجلس الوزراء ســــيناقش موضوع 
الزيادات املالية التي سيتم إقرارها للعاملني في إدارة الفتوى والتشريع 
واإلدارة العامة للتحقيقات والقانونيني في بلدية الكويت وإدارة اخلبراء، 
في جلسته التي ســــيعقدها االثنني املقبل، والتي سيرأسها سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد بعد عودته من اخلارج. وأضاف املصدر ردا 
على سؤال حول موعد حسم هذه الزيادات بالقول »بإذن اهلل ننتهي من 
املناقشــــة املطلوبة ليتم اعتمادها في اجللسة ذاتها«. وأضاف: اما إذا لم 
نتمكن من إجناز املناقشــــة املطلوبة فسيتم ـ بحد أقصى ـ اعتمادها في 
جلسة االثنني من األسبوع بعد املقبل. وحول ما انفردت بنشره »األنباء« 
في 7 سبتمبر اجلاري واملتضمن ان الزيادات ستكون موحدة قال املصدر: 
نعم ستكون الزيادات موحدة. يذكر ان »األنباء« ذكرت ان زيادات إدارة 
اخلبراء ستأتي بشكل يختلف عما سيتم إقراره للقانونيني في »الفتوى« 

و»التحقيقات« و»البلدية«.

دارين العلي
 نفــــى نائب مدير عام الهيئة العامــــة للبيئة الكابنت علي حيدر 
أن تكون األسماك مسرطنة أو أن الكوليرا قادمة عبر مياه الشرب، 
وشــــدد حيدر علــــى ان ما أثير حول تعرض مياه الشــــرب لبعض 
األمراض مثل الكوليرا غير صحيح ألنه ال يستند إلى أي دليل علمي 

أو حتاليل مخبرية.

حسم زيادات »الفتوى« و»التحقيقات« 
و»البلدية« و»اخلبراء« االثنني

مياه الشرب سليمة  واألسماك غير مسرطنة

 »برق�ان« وّقع عقودًا مع 
لتمويل  محلية  شركات 
ونتائج  تنموية  مشاريع 
النص�ف األول أظهرت 
تغطي�ة  ف�ي  نجاح�ه 
قروض المخاطر العالية

ص34

رئيس مديري المجموعة 
المصرفية ببنك برقان 

رائد الهقهق  في حوار مع »األنباء«:

رائد الهقهق

محافظ البنك املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز يتحدث خالل االجتماع الـ 51 حملافظي 
البنوك املركزية واملؤسسات النقدية أمس

إنذارات شديدة اللهجة
 للوزارات المتراخية في »الخطة«

موسى أبوطفرة
وجهت جلنـــة متابعـــة تنفيذ 
التابعة ملجلس  البرنامج احلكومي 
الوزراء كتبا شديدة اللهجة الى عدد 
من الوزارات التي لم تقدم تقريرها 
اخلـــاص مبا مت تنفيـــذه، وانتقدت 
مصادر عمل وكالء بعض الوزارات 
احلكومية في متابعة تنفيذ اخلطة 
التنمويـــة. وأوضحـــت املصادر أن 

بعض الوكالء املســـاعدين يضعون 
معوقات منها التذرع بالتأخير، مبينا 
أن تلـــك املعوقات تعتبر من صميم 
عمل الوكالء وال دخل لها في تنفيذ 
خطة التنمية، وختمت املصادر بأن أي 
تخلف عن تقدمي الوزارات للبرنامج 
احلكومي املتوقع تقدميه مع بداية دور 
االنعقاد سينتج عنه محاسبة املسؤول 

التفاصيل ص4املتقاعس وإعفاؤه من منصبه.

التفاصيل ص40

زيادة دعم السلع لمواجهة ظاهرة الغالء
العفاسي: تحويل نس�بة ال� 30% من إيجارات المباني التعاونية من »المالية« إلى »التجارة« دعمًا لألسعار

حسين الرمضان � ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ � فليح العازمي

اجراءات عـــدة جرى االتفاق 
عليهـــا حكوميـــا ونيابيا خالل 
اجتماع اللجنة املالية البرملانية 
امس تهدف للحد من ارتفاع اسعار 

السلع ومكافحة الغالء.
وزير التجارة والصناعة احمد 
الهارون قال في تصريح صحافي 
عقب انتهاء االجتماع ان الوزارة 
التزمت بتطبيق معظم التوصيات 
التي اقرها مجلس األمة بشـــأن 
مكافحة ظاهرة غالء االسعار اثناء 
مناقشة القضية بتاريخ 25 مايو 

املاضي. ولفت الهارون الى وجود 
تشريعات عديدة ملعاجلة الظاهرة، 
مشـــددا على ان وزارة التجارة 

جادة في تطبيق القوانني.
واشـــار الوزير الهارون الى 
االهتمام الكبير باســـتراتيجية 
االمن الغذائي، موضحا ان املخزون 
االستراتيجي الغذائي في البالد 
يغطي احلاجة ملدة سنة، مشددا 
على ان الوزارة اصدرت نحو 17 

قرارا لتنظيم األسعار.
الشـــؤون االجتماعية  وزير 
والعمل د.محمد العفاســـي قال 
بعد حضور االجتماع ان وزارته 

ســـتقترح على مجلس الوزراء 
تعديل نسب الصندوق التعاوني 

وصندوق دعم السلع.
العفاسي: سنقترح  واضاف 
تخفيـــض نســـبة الصنـــدوق 
التعاوني إلى 10% بعد ان كانت 
18% وحتويل نسبة الـ 8% لصالح 
صندوق دعم السلع ليكون معدله 

15% بدال من 7% سابقا.
وقال ايضـــا ان وزارة املالية 
كانت تستقطع 30% من ايجارات 
املباني التعاونية، مشيرا الى انه 
ســـيقترح على مجلس الوزراء 
حتويل هذه النسبة لصالح وزارة 

التجارة لدعم اسعار السلع.
واكـــد الوزير العفاســـي ان 
قـــام بتفعيل  احتاد اجلمعيات 
جلنة توحيد االسعار التي قامت 
بتوحيد اسعار اكثر من 4 آالف 

سلعة.
من جانبه اعلن رئيس اللجنة 
الزلزلة  النائب د.يوسف  املالية 
عن اتفاق اللجنة خالل اجتماعها 
مـــع احلكومـــة علـــى تطبيق 
استراتيجية واضحة املعالم للحد 
من االرتفاع الفاحش في االسعار 
بحيث تكون متناغمة مع اخلطة 

االمنائية.

الزلزلة أعلن عن استراتيجية واضحة المعالم تكون متناغمة مع الخطة اإلنمائية
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صندوق النقد: »قرار تاريخي« لمراقبة األنظمة المالية في 25 دولة
كونـــا: وضع صندوق النقد الدولي آليات 
مراقبة لألنظمة املالية لـ 25 دولة رئيســـية 

بينها الواليات املتحدة والصني. 
وجاء في بيان صادر عن الصندوق أمس 
ان االقتصـــادات ذات القطاعـــات املالية التي 
لها األثر األكبر على اســـتقرار النظام املالي 
مطلوب منها حاليا اخلضوع ملراجعات معمقة 
لصحتها املالية من صندوق النقد الدولي كل 

خمس سنوات.

 ووصـــف الصندوق هـــذه اخلطوة بأنها 
»قرار تاريخي« اتخذه مجلسه التنفيذي في 
21 سبتمبر اجلاري محوال »االستقرار املالي 
للبرنامج الطوعي لتقييم القـــــطاع املــــالي 
إلـــى جزء إلزامي من مراقبـــة صندوق النقد 
الدولي ألكبر 25 قطـــــاعا ماليا في العالم«، 
الفتا الى ان هـــــــذا القرار »يعزز ويـــــدمج 
املراقبـــة املالية واالقتصادية لصندوق النقد 

الدولي«.

نتعامل  ب� »س�لة العمالت« لخفض التضخمالتمويل الحكومي المباشر يتعارض مع مبادئ السوق
العالمية  المالية  األزمة  تجاوزت  موعد إطالق العملة الخليجية لم يتحددالكويت 
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