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أملاس لگل الناس
اشترك مع األنباء واحصل فــــورًا

على موبايل مرصع باألملاس

الــشــروط:
� يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه خالل فترة العرض من 2010/10/3  إلى 2010/11/6 في جريدة األنباء ملدة سنة بقيمة ٢٥د.ك على هدية فورية عبارة عن هاتف نقال EVAL مرصع بأربعة حبات أملاس ذلك وحتى نفاذ الكمية.

�  اليحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له  استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً �  اليحق للمشترك االشتراك بأكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني في جريدة األنباء االشتراك في هذا العرض.

لإلشتراك:

24831692 - 24830304 - 24830322
www.alanba.com.kw

الشمالي عن صفقة »زين«: القطاع الخاص حرّ  في أمواله
أكد لـ »األنباء« أن هيئة االستثمار متواجدة في البورصة يوميًا للمحافظة على السيولة

الغانم لـ »األنباء«: المحمد أكد قناعة الحكومة بتعديل قانون »الغرفة«
ماضي الهاجري

ف���ي أول رد فعل حكوم���ي على صفقة 
»زين � اتصاالت« املرتقبة، أكد وزير املالي���ة 
مصطفى الشمالي على حرية القطاع اخلاص في 
التصرف في أمواله وعقد الصفقات وأحقيته 
بالبيع والشراء فيما يراه مناسبا. وفي رده 
ع�لى سؤال عن احلديث بأن هيئة االستثمار 
ال تستثمر أموالها في البورصة، قال الشمالي 
ل� »األنباء«: أؤكد ان الهيئة لها استثماراتها 
في أنحاء العالم مبا فيها الكويت وعلى وجه 

التحديد البورصة »فهي متواجدة بشكل يومي« وأموالها تعمل على حفظ 
مؤشرات السوق، مشيرا الى ان الهيئة ال تدخل السوق كي تبيع وتشتري، 
بل تستثمر وحتافظ على السيولة وتلعب دورا أساسيا في سوق املال 
الكويتي. وأضاف الشمالي ان مؤسسة التأمينات و»البترول« ومحافظ 
حكومية أخرى لها دور كبير في ضبط السوق وسيكون دورها بارزا أكثر 
قريبا، خصوصا بعد تعافي الدول من األزمة االقتصادية التي أملت بدول 
العالم، مجددا التأكيد ع�لى تواجد هيئة االستثمار في البورصة بشكل 
يومي ولكن ليس على ش���كل مضارب بل مستثمر يحافظ على سيولة 
السوق وأسعار أسهمه. وبسؤاله عن صندوق املعسرين، قال الشمالي: 
حتى 14 اجلاري وصل عدد املتقدمني للصندوق إلى  2656 مواطنا، مؤكدا 
ان الصندوق عالج العديد من احلاالت ومازال يدرس حاالت أخرى ويقوم 
باستقبال املتعثرين. وشدد الوزير الشمالي على ان احلديث عن شراء 
املديونيات أو إس���قاط الفوائد أصبح غير ذي جدوى واحلكومة مضت 
وباش���رت العمل في صندوق املعسرين ولن تتراجع عما قامت به نحو 

معاجلة املشاكل التي يعاني منها املواطنون املقترضون.

رئيس الوزراء  أكد دعمه للقطاع الخاص

شريف حمدي
في أعقاب اجلدل الذي أثير حول 
قانون ودور غرفة جتارة وصناعة 
الكويت خ����ال الفت����رة املاضية، 
التقى سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد وبحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد 
برئي����س الغرفة علي الغامن وعدد 
من أعضائها أمس، حيث ناقش����وا 
العديد من القضاي����ا االقتصادية، 
 وقال علي الغامن في تصريح خاص 
ل� »األنب����اء«: ان اللقاء كان مثمرا 
للغاية وان س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد أبدى 
تعاونه م����ع ال����غرفة ملا تقوم به 
م����ن دور مه���م في دعم االقت�صاد 
الوطن����ي. وأض����اف ان احلكومة 
أكدت قناعتها بالقانون الذي قدمته 
ملجلس األمة لتعديل قانون الغرفة 

احلالي. 

وجاء في بيان صادر عن الغرفة 
ان اللقاء جاء في إطار التشاورات 
املس���تمرة مع ال�حكومة لاطاع على 
آخر املستجدات مبختلف القضايا 
التي تهم القطاع اخلاص لتحويل 

الكوي����ت الى مركز مالي وت�جاري 
إقليمي في املنطقة والقضايا املتعلقة 
التش����اور  التنمية، وكذلك  بخطة 
بشأن التطورات اخلاصة مب���شروع 
احلكوم����ة املق����دم ملج�ل����س األمة 

ب����تعدي����ل قانون الغرفة احلالي، 
والذي أكدت فيه احلكومة على دعمها 
للقطاع اخلاص الكويتي ألداء دوره 
اإلمنائ����ي االجتماعي واالقتصادي 

املأمول فيه.

ى استقباله رئيس وأعضاء غرفة جتارة وصناعة الكويت أمس بحضور الشيخ أحمد الفهد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لد

مصطفى الشمالي

القس جونز يطالب بسيارة ُوعد بها لقاء عدم حرق المصحف
ينوي التبرع بها لمنظمة تسيء للنساء المسلمات

واش����نطن � أ.ش.أ: فوجئ تاجر الس����يارات براد 
بينسون من والية »نيوجيرسي« األميركية، مبمثل عن 
القس املتطرف تيرى جونز، قس كنيسة جينيسفيل 
الذي دعا مؤخرا إلى حرق املصحف في الذكرى السنوية 
لهجمات 11 سبتمبر، يتصل به تلفونيا ليطالبه بتسلم 
سيارة »هيونداى اكسنت 2011« التي كان وعد بها إذا 

لم يقم جونز بحرق املصحف.
ونقل����ت صحيفة »واش����نطن تامي����ز« عن تاجر 
الس����يارات قوله إن ممثل جونز قال له: »إذا لم تكن 
ت����روج إلعانات كاذبة، فإنني أطالب بعمل إجراءات 

تسلم السيارة«.

وف����ي معرض تعليقه، قال جونز إن هذا العرض 
لم يكن الس����بب في عدم إقدامه على حرق املصحف، 
مشيرا الى أنه يخطط للتبرع بالسيارة � التي تباع 
مببلغ 14 ألف����ا و200 دوالر � إلى منظمة تعمل على 

اإلساءة إلى النساء املسلمات.
من ناحيته، أشار التاجر إلى أن العرض األصلي كان 
بخصوص منح سيارة للقس جونز ليستخدمها ملدة 
عام إذا لم يحرق املصحف، وقال »على القس جونز أن 
يتسلم السيارة من معرض براد بينسون ميتسوبيشي 
هيونداي في جنوب برونزويك بوالية نيو جيرسي، 

حتى يستطيع ملء األوراق اخلاصة بذلك«.

الخرافي: أحّذر من اللعب بالنار

الصقر: االجتماع التشاوري لم يتعرض ألي شريحة 
في مجتمعنا بسوء ال تلميحًا وال تصريحًا

عّب����ر النائب الس����ابق محمد 
الصقر عن استغرابه وذهوله من 
ردة الفعل على االجتماع التشاوري 
في ديوان الصقر مس����اء األربعاء 
املاض����ي 14 اجلاري، وقال الصقر 
في بيان صحافي تلقت »األنباء« 
نس����خة منه: »أريد أن أؤكد ان أيا 
من املجتمعني لم يتعرض إلى أي 

شريحة من شرائح املجتمع الكويتي بسوء.. 
ال تلميحا وال تصريحا«.

وزاد: وأود ان أشكر كل من حضر االجتماع 

على احلوار الراقي امللتزم بالوحدة 
الوطني����ة، وقد حض����ر االجتماع 
أكثر من 15 شخصية من اخواننا 
الش����يعة وأبناء القبائل، ولو ان 
أحدا م����ن املجتمعني مّس الطائفة 
الشيعية الكرمية أو أحدا من أبناء 
القبائل بس����وء ل����رد عليه هؤالء 
مباش����رة. وأضاف: وهذا التجمع 
واللجنة املنبثقة عنه س����وف يستمران في 
االتصال والتواصل مع جميع شرائح املجتمع 

الكويتي.

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي

حذر رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
م���ن اللعب بالنار ألنها »س���تحرق األخضر 
واليابس«، مش���ددا على ضرورة وقف حالة 
التراش���ق وتبادل االتهامات التي برزت في 
اآلونة األخيرة بسبب بعض القضايا املثارة في 
الساحة احمللية. وحتدث اخلرافي في تصريح 
صحافي في املجلس أمس عن االتهامات املوجهة 
للجنة الش���عبية جلمع التبرعات، مؤكدا أن 
التراشق وتبادل االتهامات يثير املخاوف من 
الفتنة »وعلى العقاء واحلكماء أن يس���عوا 

إلى وأدها«. وأض���اف: ما يؤملني ليس فقط 
التش���كيك في رجاالت اللجنة الشعبية لكن 
خوف���ي على بلدي وأهل بل���دي مما يحصل 
»فليس عيبا أن نختلف لكن العيب أال نعرف 
كيف نختلف« وعن لقائه مع اللجنة التنسيقية 
التي شكلت بديوان الصقر ملتابعة املوضوع 
قال اخلرافي: لم اس���تمع إل���ى أي رغبة في 
زيارتي ويسعدني ويشرفني االلتقاء مع أي 
مجموعة. وفي موضوع آخر قال اخلرافي إن 
اتهام وزارة اإلعام لقناة سكوب بالتحريض 
على قلب نظام احلكم كارثة وإحالتها للنيابة 

سخافة وإساءة لوزارة اإلعام. 

شدد على ضرورة وقف التراشق وتبادل االتهامات

السماح للمواطنين بالعالج الطبيعي 
في القطاع الخاص على نفقة »الصحة«

السعودية لتعديل أنصبة  الدول  األعضاء 
في ميزانية  الجامعة العربية

حنان عبدالمعبود
سمح وزير الصحة د.هال الساير للمواطنني 
الذين يحتاجون إلى العاج الطبيعي املتخصص 
بالعاج في مستش���فيات القط���اع اخلاص داخل 

الكويت على نفقة وزارة الصحة. 

القاهرة � وكاالت: طلبت اململكة العربية السعودية 
من جامعة الدول العربية إفادتها باملوعد املقرر لعقد 
اجتماع اللجنة املشكلة إلعادة توزيع نسب مساهمات 
الدول األعضاء في موازنة األمانة العامة للجامعة.

م����ن جانب آخر وصل الكويت أمس األمني العام 
للجامعة عمرو موسى، حيث يشارك في إطاق صندوق 
دعم ومتويل مش����اريع القطاع اخل����اص الصغيرة 

واملتوسطة في الوطن العربي.
قطار المشاعر  المقدسة.. الحلم أصبح حقيقة ص28و29

القس تيري جونز

العفاسي إلى العالج في  لندن 
بتوجيهات من  صاحب السمو

بشرى شعبان ـ حنان عبدالمعبود
»حالة وزير الشؤون د.محمد العفاسي مستقرة، 
ولن تستدعي التدخل اجلراحي« هذا ما أكده الفريق 
الطبي املعالج في مستشفى ابن سينا الذي استقبل 
د.العفاسي أول من أمس بعد تعرضه لنزيف في املخ. 
وصرح مدير املستشفى د.محمود دشتي ل� »األنباء« 
بأن د.العفاسي سينقل الى لندن اليوم بطائرة خاصة 
الس����تكمال عاجه، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد.

محمد الصقر

التفاصيل ص3

التفاصيل ص3

التفاصيل ص8

التفاصيل ص7

قمة سعودية - سورية في الرياض ترفع أسهم 
التفاؤل  في البورصة العربية   ص45

تجمهر أمام »سكوب« واقتحام 
وتحطيم استوديوهاتها    ص4

ى الكاميرات احملطمة )محمد ماهر(عربات القوات اخلاصة حتيط مببنى قناة سكوب وإحد

سقوط 75 ألف عداد من كشوفات »الكهرباء« 
يرفع مديونيتها إلى 280 مليون دينار

 دارين العلي
حملت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء واملاء 
املسؤولني السابقني في الوزارة مسؤولية خطأ فادح 
نتج عنه حتميل كاه���ل الوزارة مبديونية ضخمة 
يصع���ب حتصيلها في الوق���ت الراهن وصلت الى 
280 مليون دينار بعد ان كانت قبل 10 س���نوات 64 
مليون دينار فقط.وأوضح���ت املصادر ان ارتفاع 
مديونية الوزارة في اآلونة األخيرة مقارنة مبا كانت 
عليه قبل عش���رة اعوام يعود الى اكتشاف 75 ألف 
عداد مطموس غير مسجل في أنظمة قطاع شؤون 
املس���تهلكني كان قد س���بق ان مت تركيبها وإيصال 

التفاصيل ص13التيار لها قبل عشر سنوات.


