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األنباء  االقتصادية

في »األنباء«  اليوم

الرش�يد ل� »األن�ب�اء«: »نفط 
»منش�أة  تفتت�ح  الكوي�ت« 
لإلنتاج المبكر« شمال الكويت 
برمي�ل  أل�ف   120 بطاق�ة 
يوميًا م�ن النفط و84 مليون 
ق�دم مكعبة من الغاز   ص35

اإلسماعيلية ودمياط ب� 640 مليون دوالر    ص35

مليون   79.6 العجي�ل: 
»برق�ان«  أرب�اح  دين�ار 
أشهر..   9 لل�  التشغيلية 
سياستنا  في  ومستمرون 
ص40 التحف���ظي�ة  

ع��ة  مجم�و
الخرافي توّقع 
إن�شاء  عق�د 
توليد  محطتي 
في  كه��رباء 

عدم جواز سحب الجنسية.. إال بحكم قضائي
الخرافي دعا إلى االلتزام بمضامين النطق السامي والقبول بنتائج الديموقراطية.. والعنجري لسحب تقرير »المالية« عن »الغرفة«

اليمن: معركة برلمانية ب� »األحذية«
بين معارضي ومؤيدي تحديد سن الزواج!

»وصال« و»صفا« تعودان للبث على »أتلنتك بيرد«

جتددت موضة استخدام »األحذية« للتعبير عن الرأي، وهذه املرة 
في البرمل����ان اليمني، حيث حتول اخلالف حول قانون حتديد س����ن 
ال����زواج للفتيات إلى معركة باألحذية في البرملان اليمني بني مؤيدي 
ومعارضي املش����روع من النواب، بحسب صحيفة »القدس العربي«. 
وأضافت الصحيفة أنه وخالل مناقشة القانون احتدم اخلالف وتراشق 
الطرفان الش����تائم الى أن بادر أحد البرملانيني الى رفع احلذاء لضرب 

زميل له قبل تدخل باقي األعضاء لفض االشتباك!

فيما تقوم بعض القنوات الفضائية اإلسالمية التي مت إغالقها قبل أسبوع 
بتعديل أوضاعها لتتمكن من البث مجددا، جلأت بعض من هذه القنوات إلى 
تغيير أس����مائها وتردداتها وكذلك القمر الذي بثت من خالله لتعود مجددا 
إلى املش����اهد. قناة »وصال« س����لكت الطريق الثاني حيث عادت على قمر 
أتلنتك بيرد بتردد جديد هو 10992، وبنفس األسلوب تستعد قناة »صفا« 
هي األخرى للعودة إلى البث، وكانت قناة »الرحمة« قد س����بقتهما إلى هذا 

األسلوب حيث غيرت اسمها إلى »نسائم الرحمة« ثم إلى »الروضة«.

الفتة حتمل صورة مركبة حلاكم رأس اخليمة الراحل الشيخ 
صقر بن محمد القاس��مي وخلفه الشيخ سعود      )أ.ف.پ(

الرئيس الراحل نيستور كيرشنر يسلم مقاليد احلكم خلليفته وزوجته الرئيسة احلالية 
كريستينا في ديسمبر 2007      )أ.ف.پ(

حسين الرمضان � موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ � فليح العازمي

مع بداية دور االنعق����اد اجلديد، الذي 
يتوقع املراقبون ان يكون نشطا وساخنا 
سياسيا، تعكف مجموعة من النواب على 
صياغة مواد قانون خاص بتعديل قانون 

اجلنسية.
مصادر نيابية قالت ل� »األنباء« ان عددا 
من النواب شارفوا على االنتهاء من صوغ 
مواد القان����ون الذي ال يعطي احلق لوزير 
الداخلية أو مجلس الوزراء صالحية اتخاذ 
قرار بس����حب جنسية أي مواطن إال بحكم 
قضائي. وعلى صعيد حراك مجلس األمة 
شدد الرئيس جاسم اخلرافي في تصريح 
االلتزام  للصحافيني أمس على ض����رورة 
باملضام����ني والتوجيهات األميرية الواردة 
في النطق السامي الذي ألقاه صاحب السمو 
األمير في افتت����اح دور االنعقاد، مؤكدا ان 

هذه التوجيهات نبراس لنا جميعا.
االلت����زام  وأض����اف: علين����ا جميع����ا 
بالدميوقراطية ونتائجها، وقبول ما انتهى 
إليه التصويت في اجللسة االفتتاحية. وقال: 
انا من الناس الذي����ن يعتقدون أن اللجان 
املؤقتة عبء على اللجان الدائمة، ومع ذلك 
علينا القبول بالتصويت والدميوقراطية.

وعن االتهامات املوجهة الى نواب بأنهم 
أصبحوا في جيب احلكومة، تساءل اخلرافي 

»أكو جيب للحكومة يشيل بني آدم؟«.
وسئل اخلرافي عن أولويات السلطتني 
للمرحلة املقبلة، فأجاب: أنا أعتقد ان علينا 
ما هو أكبر من مجرد التحضير لألولويات، 
فال يخفى على أحد ان بعض الرواسب تكون 
في النفوس بعد انتخابات اللجان البرملانية، 
ويج����ب علين����ا اإلمي����ان بالدميوقراطية 
ونتائجه����ا، وان ننجز القوانني خصوصا 

التي يتفق عليها أعضاء السلطتني.
وأم����س ج����دد مق����رر اللجن����ة املالية 
واالقتصادية النائب عبدالرحمن العنجري 
تأكيده انه سيطالب بسحب تقرير اللجنة 

عن مشروع قانون غرفة التجارة.
وقال العنجري في تصريح للصحافيني 
فور إع����ادة انتخابه مقررا للجنة: من حق 
املقرر سحب تقرير جلنته بعد إحالته إلى 
املجلس، وقد سلمت رئيس املجلس رسالة 
به����ذا املعنى وأدرجت عل����ى جدول أعمال 

اجللسة املقبلة.
ووص����ف العنج����ري التقرير اخلاص 
بالغرفة بأنه مثل »ساندويتش الهامبورغر« 
ألنه أعد على عجل. النائب حسني القالف 
توقع إنه����اء قضية »البدون« قريبا كونها 
وردت كمشروع وطني في اخلطاب األميري 
مخاطبا الوزير البصيري بقوله »استريح« 
فليس انت من يتصدى لالستجوابات بل 

النواب.

.. ورحيل كيرشنر الرئيس األرجنتيني 
السابق وزوج الرئيسة الحالية

حاكم رأس الخيمة في ذمة اهلل 
ونجله سعود يتولى اإلمارة  

محاصرة ولي العهد السابق بعد إعالن نفسه خليفة للشيخ صقر

س����مو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم امارة 
رأس اخليمة. وبهذه املناس����بة األليمة تتقدم أسرة »األنباء« الى األشقاء 
في دولة االمارات رئيسا وحكومة وشعبا، بأحر التعازي، داعني اهلل عز 
وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن 
يلهم ذويه الصبر والسلوان.  إنا هلل وإنا إليه راجعون. وكانت احلكومة 
في اإلمارات أعلنت فترة حداد رس����مي تنكس خاللها األعالم وقالت إنها 
ستغلق الوزارات واملؤسسات احلكومية ملدة اسبوع وسط معلومات أن 
ولي العهد السابق الشيخ خالد بن صقر قد دخل قصر اإلمارة وأعلن نفسه 

حاكما لها قبل أن تتدخل قوات األمن وحتتجزه في القصر. 

بوينس آي���رس � د.ب.أ: أعلن في 
األرجنتني أمس عن وفاة نيس���تور 
الس���ابق وزوج  الرئيس  كيرش���نر 
الرئيسة احلالية كريستينا كيرشنر عن 
عمر يناهز ال� 60 عاما. وبعث صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية إلى الرئيسة كيرشنر 
عبر فيها س���موه عن خالص تعازيه 
بوفاة زوجه���ا  الرئيس األرجنتيني 
األس���بق. وكان كيرش���نر نق���ل إلى 

املستش���فى في بلدته اجلنوبية ايل 
كاالفاتي برفقة زوجته الرئيسة احلالية 
اثر إصابته بجلطة قلبية لكن املوت 
لم ميهله حتى يترشح خلالفتها في 

االنتخابات الرئاسية العام املقبل.
 وقال الطبيب الشخصي للرئيس 
السابق إن »الوفاة كانت مفاجئة« رغم 
أنه أجرى عمليتني في القلب آخرهما 
قس���طرة لفتح انسداد احد الشرايني 

في فبراير املاضي.

وكاالت:   � دب����ي 
انباء  أعلنت وكال����ة 
االمارات )وام( رسميا 
وفاة الشيخ صقر بن 
القاسمي حاكم  محمد 
رأس اخليم����ة أمس، 
وأن ولي عهده الشيخ 
سعود بن صقر ُأعلن 
حاكما جديدا لالمارة 
خلفا له. هذا، وبعث 
صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد 
الى  ببرقي����ة تعزية 
اخيه صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد 
بن سلطان آل نهيان 
رئيس دولة اإلمارات 
املتح����دة  العربي����ة 
الشقيقة عبر سموه 
فيها عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة 

»الفاو« تحذّر من اختفاء الفول والبطاطس عام 2055
  نيوي���ورك � أ.ش.أ: ال ع���زاء حملبي 
البطاطا املقلية والفول بأنواعه، اال بالبحث 
عن بدائل لهذين احملصولني أو التحول إلى 
نشطاء بيئيني لوقف التغير املناخي. فقد 
حذرت منظمة األغذية والزراعة )فاو( من 
أن األمن الغذائي ميكن أن يصبح مهددا 
في املس���تقبل بسبب الفشل في احلفاظ 
على التنوع الوراثي للنباتات الزراعية 
والغذائية والنباتات البرية ما لم تبذل 
اجلهود لصونها وتعميم استخدامها أيضا، 
خصوصا في البل���دان النامية. وقدرت 
املنظمة أن 75% من تنوع احملاصيل قد 

فقد خالل الفترة بني 1900 و2000، محذرة 
من أن ما بني 16 و22% من النباتات مثل 
الفول والبطاطس والفاصوليا في طريقها 
إلى االختفاء بحل���ول 2055 جراء تغير 
املناخ. وحذرت املنظم���ة في تقرير لها 
بعنوان »حالة املوارد الوراثية النباتية 
لألغذية والزراعة في العالم« أمس األول، 
من أن فقدان التنوع البيولوجي سيكون 
له تأثير كبير على قدرة البش���رية في 
تلبية احتياجاتها من الغذاء في املستقبل 
مع تضرر السكان في الدول الفقيرة أكثر 

البطاطس قد تختفي عام 2055 بسبب تغير املناخمن غيرهم.

الجيش: ترقية 93 نقيبًا إلى رائد
بدل عسكريي »الحرس« إلى حساباتهم قبل العيد

التحقيق مع بلير مجددًا لتضارب 
شهاداته  حول حرب العراق

عبدالهادي العجمي
أبلغت مصادر عسكرية مطلعة »األنباء« ان رئاسة 
االركان العامة للجيش سترفع خالل االيام القليلة املقبلة 
الى النائب االول وزير الدفاع الشيخ جابر املبارك كشفا 
بأسماء 93 نقيبا من الدفعة 27 بعد استيفائهم الشروط 
الالزمة للترقية الى رتبة رائد العتماده ثم رفعها الى 
مجلس الوزراء. م����ن جهة اخرى علمت »األنباء« أن 
البدل النقدي لعموم عس����كريي احلرس الوطني من 
ضباط وضباط الصف واالفراد الراغبني في هذا البدل 
سيودع بحساباتهم قبل عطلة عيد االضحى. يذكر ان 
قيادة احلرس الوطني عممت كشوفات قبل اسبوعني 
على عموم الوحدات العسكرية الدراج اسم من يرغب 

في استبدال ايام اجازاته ببدل نقدي.

لندن � يو.بي.آي: يواجه رئيس الوزراء البريطاني 
األسبق توني بلير إمكانية االستدعاء لإلدالء بشهادته 
أمام جلنة التحقيق ف����ي حرب العراق مرة أخرى 
بعدما تبني ان رئيسها جون تشيلكوت وجد تضاربا 

في شهادته األولى.

»الكهرباء« للوزارات والجهات الحكومية: 
أوقفوا خدماتكم للمتخلفين عن سداد الفواتير 

الحماد وقّع الئحة ابتعاث األئمة والخطباء

دارين العلي
أعل����ن الوكيل املس����اعد لقطاع ش����ؤون 
املستهلكني م.جاسم اللنقاوي ان الوزارة ممثلة 
في قطاع شؤون املستهلكني خاطبت عددا من 
الوزارات واجله����ات احلكومية منها الداخلية 
واملواصالت والشؤون لعدم تقدمي اي خدمات 
للمستهلكني املطلوبني لوزارة الكهرباء واملاء 
اال بعد س����داد قيمة فواتيرهم واحلصول من 
الوزارة على براءة ذمة تثبت ذلك، مشيرا الى 
ان الوزارة حددت اس����ماء هؤالء االش����خاص 
املطلوبني وارسلت بأسمائهم كشوفا الى تلك 

اجلهات ملساعدتها في التعرف عليهم.
واوضح اللنقاوي ان الوزارة بدأت التعاون 
مع تلك اجلهات كخطوة اولى على ان تتبعها 
خط����وات اخرى مماثلة لتعمي����م هذا التوجه 
مع جميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة 

لتنفيذ خطة القطاع االستراتيجية التي اعطت 
اولوية العمل لتحصيل مستحقاتها من عموم 
املستفيدين من خدمات الوزارة، مؤكدا جدية 
قطاع شؤون املستهلكني في حتصيل مستحقات 
الوزارة التي هي في االصل مال عام من خالل 
التنسيق مع اجلهات احلكومية. وأمل اللنقاوي 
م����ن وزارات الدولة التي مت����ت مخاطبتها ان 
تشترط على مراجعيها ضرورة حصولهم على 
شهادة براءة ذمة من »الكهرباء واملاء« نظير 
حصوله����م على خدمات اجلهة املرادة لتغيير 
ثقافة املستهلك وترسيخ مفهوم سرعة املبادرة 
في تسديد ما عليه من مستحقات للوزارة في 
اقرب وقت عن طريق مكاتب شؤون املستهلكني 
املوجودة في مختلف محافظات الكويت او عن 
طريق خدمات االنترنت التي توفرها الوزارة 

حاليا.

 أسامة أبوالسعود
أعلن وكي���ل وزارة األوقاف والش���ؤون 
اإلسالمية د.عادل الفالح اجتاه الوزارة لتأسيس 
مجلس خطباء مكون من 25 خطيبا من قدامى 
اخلطباء. وكشف الفالح ان الوزير املستشار 
راش���د احلماد وّقع قبل أيام الئحة االبتعاث 
املؤقت لألئمة واخلطباء خارج الكويت. وعلى 
صعيد متصل، قال وكيل األوقاف د.عادل الفالح 

ردا على س���ؤال حول تأخر منح تأش���يرات 
احل���ج لهذا العام »ان األمر ليس من األوقاف 
وليس من السفارة السعودية، ولكننا ننتظر 
خطابا من جهات في اململكة حتى ننهي األمر، 
ولكن مع هذا وذاك انتهى املوضوع من يوم 
األحد املاضي«، مش���يرا الى ان أعداد حجاج 
بيت اهلل احلرام من الكويت هي ذاتها أعداد 

العام املاضي.

أرسلت إليها كشوفًا باألسماء واشترطت حصولهم على براءة ذمة

ماجد العجيل

سامي الرشيد

مرزوق اخلرافي خالل توقيع العقد

الغربللي: شركات الرعاية خذلت 
فريق »غايڤرز« ولم تِف بوعودها ص25

جديد فيروز 
وزياد..  ينتشلنا 

من »زمن الفن 
عالطناجر« !

ص24

معاهدات واتفاقيات غيرت مجرى التاريخ   ص29

أصدر  الهارون  »األنباء«:  ل�  الخالدي 
26 ق�رارًا وزاري�ًا إلغ�الق محالت 
ص12 و»زيوت«  و»أسماك«  »جزارة« 

التفاصيل ص5 و44

التفاصيل ص5 و44

التفاصيل ص6 و7

التفاصيل ص20

التفاصيل ص44

تلميذات في املرحلة االبتدائية يتناولن الوجبة الغذائية التي بدأت وزارة التربية جتربة توزيعها قبل تعميمها األحد املقبل 

الروضان ل� »األنباء«: 134 ألف وجبة توزع األحد  على تالميذ »االبتدائي« بحضور الحمود  ص4

اتفاق على دخول عمالء »التجاري«
و»مجموعة األوراق« ضمن صفقة »زين � اتصاالت«

»المصرية لالتصاالت« ترغب في شراء »زين السعودية« في حال طرحها للبيع
العبداهلل يمدد لألعضاء

 المنتدبين  لشركات »مؤسسة البترول« 
حتى ديسمبر المقبل

أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وزير 
النفط واإلعالم الش����يخ أحمد العبداهلل قرر 
التمديد لرؤساء مجال���س اإلدارات واألع���ضاء 
البترول  املن��تدبني لش�������ركات مؤس���سة 
الكويتية حتى نهاية شهر ديسمبر املق����بل 
مع التزام كل منهم مبه���ام أع����ماله املوكلة 
إليه حسب النظم واللوائح الداخلية املعمول 
بها في املؤسس����ة. وقال����ت املصادر ان قرار 
التمديد جاء نتيجة تأخر تش����كيل األعضاء 
املنتدبني الذين سيختارهم الرئيس التنفيذي 
للمؤسسة فاروق الزنكي، متوقعة االنتهاء من 

التشكيل بعد اجازة عيد األضحى.

محمود فاروق
 كش����فت مص����ادر مطلعة 
ل� »األنباء« عن ان اجلهود التي 
قامت بها ش����خصية وزارية 
سابقة أسفرت عن موافقة حملة 
أسهم »زين« من احملافظ املالية 
لدى البنك التجاري ومجموعة 
الدخول ضمن  األوراق عل����ى 
صفقة »زين � اتصاالت«. وقالت 

املصادر ان األسهم املرهونة لهؤالء العمالء 
لدى البنك التجاري سوف يتم حتريرها 
من قبل البنك على ان يستفيد البنك من 

قيمة رهونات هذه األسهم بعد 
إمتام الصفقة. من جهة أخرى، 
قال رئيس مجلس إدارة الشركة 
املصرية لالتصاالت عقيل بشير 
إن الشركة قد تكون راغبة في 
شراء ش����ركة زين السعودية 
لالتصاالت في ح����ال طرحها 
للبيع. وأوضح بشير في لقاء 
مع نش����رة »داو جونز« على 
هامش املؤمتر االقتصادي العاملي املنعقد 
في مدينة مراكش املغربية ان األمر لو طرح 

للبيع فمن املؤكد انهم سيدرسونه.


