
عمر راشد 
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة للتنمية واإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد عن قيام احلكومة برفع أول 
تقرير تنموي في تاريخ الكويت حول أداء 
احلكومة للستة أشهر األولى من إقرار خطة 
التنمية إلى مجلس األمة قبل دور االنعقاد 
املقبل. وأضاف الفهد على هامش إطالق مبادرة 
الكويت لتطوير قيادات التنمية »ذخر« أمس 
أن البن����ك املرك����زي ووزارة املالية يضعان 
حاليا اللمسات النهائية آلليات متويل خطة 
التنمية من أجل عرضها على مجلس الوزراء 
ومجلس األمة للموافقة عليها، الفتا الى أن 
الشركات املساهمة حتتاج إلى متويل ميسر 
طويل املدى. وتعليقا على التجاذب بني بعض 
اآلراء النيابية والبنوك احمللية حول آليات 
متويل اخلطة، قال الفهد: »اجلرعة السياسية 
في هذا األم����ر زادت عن اجلرعة الفنية ولو 
انسقت وراء اجلرعة السياسية لتاهت خطة 

التنمية وسط اجلدل السياسي«. 
واضاف الفهد:  »راح أصك حلجي« لتنفيذ 
خطة التنمية وأتنازل عن كل حق لي مقابل 
رؤية الكويت في أفضل أداء اقتصادي. وقال 
انه سيتم تأس����يس 5 شركات مساهمة في 
السنة األولى من اخلطة والتي ال حتتاج إلى 
متويل ميسر مثل الشركة الصحية وشركة 
الكهرباء، مبينا أن تلك الشركات سيتم طرحها 
خالل نوفمبر املقبل أو ش����هر ديسمبر على 

أقصى تقدير.  
وبني الفهد ان مجتمع الكويت بطبيعته 
»مسيس« ويتمتع بأجواء دميوقراطية وإعالم 
حر يتخطى حدود احمللية وهو جانب مضيء 
في تاريخ الكويت رغم إزعاجه. وحول خطة 
احلكومة ملواجهة غالء األسعار وعما إذا كان 
هناك تغيير مرتقب حلقيبة وزير التجارة 
والصناعة على خلفية تصاعد حدة الغالء، 
قال »من الطبيعي أال تقف احلكومة مكتوفة 
األيدي أمام موجة الغالء وستتخذ إجراءات 

محددة ملواجهتها«. 
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الفهد: تمويل »الخطة« في مرحلة اللمسات النهائية
نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية أكد خالل إطالق مبادرة »ذخر«  أن الحكومة لن تقف مكتوفة األيدي أمام موجة الغالء وأن المجتمع الكويتي »مسّيس بطبيعته« 

الحكومة: التجديد لـ 28 وكياًل و»مساعدًا« قبيل 26 الجاري
مريم بندق

أعلنت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
ان إجراءات التجديد ل� 28 وكيال ووكيال مساعدا تتم اآلن.

وقالت املصادر: نعمل على االنتهاء من إجراءات التجديد املطلوبة 
قبيل افتتاح دور االنعقاد اجلديد 26 اجلاري.

إلى ذلك أكدت مصادر وزارية ل����� »األنباء« ان مجلس الوزراء 
سيعتمد آلية متويل املشاريع التنموية خالل اجللستني املقبلتني 
ملجلس ال����وزراء إضافة إلى التقرير ربع الس����نوي األول عما مت 
اجنازه من اخلطة التنموية والذي ستحيله احلكومة إلى املجلس 

كما تعهدت بذلك.

مجلس الوزراء يعتمد آلية تمويل المشاريع التنموية خالل جلستيه المقبلتين

»الصحة«: العمل
 بالعيادات المسائية

يوماً واحداً فقط
حنان عبدالمعبود

علم�������ت »األن�ب����اء« 
م����ن مص����ادر مطلعة ان 
وزارة الصح����ة تتج����ه 
العيادات املسائية  جلعل 
واملخصص����ة للمواطنني 
تعمل يوما واحدا فقط في 
األس����بوع بدال من عملها 
بشكل يومي. وأوضحت 
املصادر ان الوزارة أعطت 
أمرا بضرورة خفض أيام 
العمل بالعيادات املسائية 
الى يوم واحد، نظرا الى 

تكلفتها الشديدة.

الشيخ أحمد الفهد متحدثا خالل إطالق مبادرة »ذخر«

ميـركل تدافـع عـن موقـف فولف 
الداعي العتبار اإلسالم جزءًا من ألمانيا  

ص40

محاكمة فرنسي أهان القرآن وكنيسة 
أميركية ترفع شعار »ال تحرق .. اقرأ وتعلم«

ص40

»التجارة« تكثف حمالتها لضبط األسعار
و»األغنام« قد تخرج عن نطاق السيطرة   ص11

)كرم ذياب(أسعار األغنام ارتفعت بأكثر من 10 دنانير للرأس 

)محمد ماهر(

»راح أصك حلجي« لتنفيذ الخطة وأتنازل عن كل حق لي مقابل رؤية الكويت في أفضل أداء اقتصادي
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»المالية« للبراك: سؤالك عن قدرة 
البنوك االئتمانية.. خارج إطار الواقع

ُيعد ردًا قريبًا على إجابات  »المركزي«

حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ- فليح العازمي
أعلن وزير املالية مصطفى الشمالي انه على أساس نسبة احلد 
األقصى للقروض إلى الودائع فإنه في نهاية يونيو 2010 كانت هناك 
مساحة إضافية لإلقراض أمام البنوك الكويتية قدرها 1738.2 مليون 
دينار للوصول إلى احلد األقصى إلى تلك النس����بة. جاء ذلك في رد 
البنك املركزي على أسئلة وجهها النائب مسلم البراك الشهر املاضي 
إلى وزير املالية مصطفى الشمالي الذي أحال الرد إلى رئيس مجلس 
األمة ومت تسليمه الى البراك. وجاء في الرد ان طرح السؤال على هذا 
النحو هو خارج اإلطار الواقعي آلليات عمل الس����وق وخارج آليات 
النظم واألدوات الرقابية ومختلف العوامل األخرى التي حتكم النمو 
ف����ي االئتمان املصرفي، وبالتالي لن يكون معبرا عما يرمي إليه من 
أه����داف. مصادر مقربة من البراك أكدت ل� »األنباء« انه يعكف على 

التفاصيل ص 8و9إعداد رد مفصل على ما ورده من الوزير و»املركزي«.

»المعلمين«: وقفة تضامنية  أمام »التربية« الثالثاء ضد »اإلطالة«
موسى أبوطفرة

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان جمعية املعلمني بدأت في التحرك 
الفعلي لالعتراض على تطبيق قرار إطالة اليوم الدراسي وذلك بتحديد يوم 
الثالث����اء املقبل »وقفة تضامنية« أمام مبنى رقم واحد في وزارة التربية من 
الساعة 10 وحتى الساعة 11 صباحا اعتراضا على قرار اإلطالة غير املبرر بحسب 
وصف املصادر. وذكرت املصادر ان رئيس اجلمعية عايض السهلي سيعقد 
مؤمترا صحافيا خالل اليومني املقبلني لكشف هذه اخلطوة وستصاحبها كذلك 
حملة داعية للوقوف ضد هذا القرار الذي يواجه اعتراضا ش����ديدا، مبينا ان 
األعداد املتوقع انضمامها للوقفة يوم الثالثاء املقبل سوف تتجاوز ال� 2500 

معلم ومعلمة من مختلف مدارس الكويت.

بيان عاكوم
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
موافقة الكويت على احلوار مع إيران قائال »نحن موقفنا في الكويت احلوار 
على أن يكون ليس فقط مع األصدقاء وإمنا مع األعداء«، مس����تدركا بالقول 

»ليس األعداء بالضبط وإمنا مع ما نعتقد أننا بحاجة منه إلى طمأنة«. 
وأشار الصباح ردا على سؤال »األنباء« عن موقف الكويت من طرح األمني 
العام جلامعة الدول العربية إنشاء رابطة للجوار العربي، على ضرورة البدء 
أواًل بحوار عربي � عربي، وبخصوص مفاوضات الس����الم قال إنها في خطر، 

مشيرا الى أن نتنياهو أطلق على حمامة السالم النار وشواها وأكلها. 
أما عن سبب تأخير صدور مرسوم فاروق الزنكي رئيسا تنفيذيا ملؤسسة 

البترول الوطنية فقال »ال تأخير، هناك مجلس إدارة«.

محمد الصباح: المطلوب تفاهم عربي ـ عربي  حول الحوار 
مع إيران.. ونتنياهو أطلق النار على حمامة السالم
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