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قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

األنباء االقتصاديـة

فلس
100

صفحة
52

Al-Anbaa Tuesday 20th October 2009 - No 12060 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء غرة ذي القعدة 1430 ـ 20 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

تقدم مقترحات لزيادة عدد المستفيدين من الصندوق  وتؤكد رفضها للمطالب الخاصة بإسقاط القروض أو فوائدها كونها غير عادلة وستكلف الدولة أموااًل ضخمة

البنوك تقترح  السماح للمعسرين باالقتراض ثانية

 )هاني الشمري(رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي يهمّ بدخول املجلس أمس ومن خلفه يبدو النائب مسلم البراك

محمد العمربدر املخيزمي

م.حمد الفالح

إيرانيون يش��يعون في زاهدان ضحايا تفجيرات بلوشس��تان الدامية أول من أمس )أ.پ(

تقرير »مشرف« لم يرفع 
إلى مجلس الوزراء حتى أمس

مريم بندق
ان  أكدت مصادر مس���ؤولة 
مجلس الوزراء لم يناقش تقرير 
التحقيق في قضية محطة مشرف 
في جلسته امس بسبب عدم رفع 

التقرير من اللجنة املكلفة.
وقالت املصادر: نتوقع االنتهاء 
اليوم م���ن التقرير ورفعه الى 

الوزير الروضان.

األمير يلتقي رئيس 
وأعضاء »البلدي« اليوم

بداح العنزي
يتشرف رئيس وأعضاء املجلس 
البلدي اليوم بلقاء صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد. وقال 
رئيس املجل���س زيد العازمي ان 
املقبلة من عمل املجلس  املرحلة 
سيكون شعارها اإلجناز من أجل 
حتقيق الرغبة السامية لصاحب 
السمو األمير لتحويل الكويت الى 

مركز مالي وجتاري.

أسامة دياب
أكد أمني عام برنامج 
الهيكلة باإلنابة  إعادة 
ف����وزي املجدل����ي في 
تص��ري������ح خ����اص 
ل� »األنب����اء«، أن عدد 
املستحقني  املسرحني 
للبدل ال����ذي أقره لهم 
مجلس الوزراء وتقدموا 

مبستنداتهم وأوراقهم الثبوتية 
للبرنامج حتى عطلة عيد الفطر 
املاضي ه����و 378 مواطنا، فيما 
بلغ عدد غير املس����تحقني ممن 
لم تنطبق عليهم الشروط 159 
مواطنا، وأشار إلى ان عدد من لم 
يستكملوا أوراقهم بلغ 118 مواطنا 
وبالتالي يكون إجمالي املتقدمني 

ه����و 655 مواطن����ا، 
موضح����ا ان إجمالي 
املبالغ التي مت صرفها 
للمستحقني بلغ 177202 
دينار. وحث املجدلي 
املسرحني على ضرورة 
االلتزام باحلضور في 
املواعيد احملددة مسبقا 
للمراجع����ة لتالف����ي 
التعرض لوقف الصرف وفقا لقرار 
مجلس الوزراء رقم 2009/675 
الذي ينص على وقف الصرف 
في حال عدم االلتزام باملواعيد 
التي حتدد للمراجعة أو االمتناع 
عن تقدمي املستندات املطلوبة أو 
رفض االلتحاق بالعمل املناسب 

الذي يتاح للمسرّح.

3 أسماء مرشحة
لـ »وكيل الكهرباء«

دارين العلي
كش���فت مصادر مطلعة في 
وزارة الكهرباء واملاء ل� »األنباء« 
عن ص���دور ق���رار اداري امس 
يحدد انتهاء فترة وكيل الوزارة 
م.يوس���ف الهاجري في يوم 14 
يناير املقبل وان هناك 3 اسماء 

مرشحة خلالفته.

البدر أمينًا
لـ» االختصاصات الطبية«

حنان عبدالمعبود
أصدر وزي���ر الصحة د.هالل 
الساير قرارا بندب د.عبداللطيف 
البدر أمينا عاما ملعهد االختصاصات 
الطبية، والذي كان يشغل وظيفة 

عميد كلية الطب االسبق.

طهران تهدد بعمليات عسكرية عبر حدودها مع باكستان لمالحقة الجماعة

الحرس الثوري يتوعد واشنطن ولندن باالنتقام  
»لمعاقبتهما« على دعمهما جماعة جند اهلل

 حين يكمن
 السبب   في مصدر 

األلم بالفقرات العنقية   
بقلم د.طارق سنان

ص25

العشـمـاوي:  د.أمـل 
للـخـوف  داعـي  ال 
من أطـباء األسـنان  
ويجب استخدام فرشاة 
يوميا األسـنان  وخيط 

ص20 و 21

عواصم � وكاالت: دخلت العالقات 
بني إسالم آباد وطهران أمس مرحلة 
حرجة بعد تهديد طهران أمس بأنها 
قد تشن حملة عسكرية عبر حدودها 
الشرقية مع باكستان لتعقب جماعة 
»جند اهلل« املتهمة بالهجوم على قادة 
احلرس الثوري، وقد أكد محمد علي 
جعفري قائد احلرس الثوري وجود 
وثائق تش���ير إلى »صالت مباشرة« 
بني اجلماعة وأجهزة االس���تخبارات 
الباكستانية، كما أكد جعفري أن وراء 
هذا املشهد جهازي املخابرات األميركي 
والبريطاني وستكون هناك إجراءات 

انتقامية ملعاقبتهما.

»بـيــتك« األول 
على المـصـارف 
بالمعيـار  المحلية 
العـام و»حـقـوق 
» هـميـن لمسـا ا

رئيس مجلس إدارة »الكويتية« م.حمد الفالح في حوار مع »األنباء«: 

ديـوان  تقريـر  مـن  االنتهـاء 
المحاسـبـة لتقييــم أصــول 
»الكويتية« نهاية الشـهر الجاري 
تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء

بـدر المخيزيـم: »بيتك« يتمتـع بوضع متين 
ولدينا فائض كاف من المخصصات االحترازية 

محمد العمر: إطالق بيت التمويـل السعودي -  الكويتي 
برأسمال نصف مليار   ريال إضافة لمسيرة التوسع   ص40

حكـم بريطاني بتعويضنـا بمبلـغ 42 مليون جنيـه إسـترليني يخولنا 
وضع يدنا علـى أي طائرة لـ »العراقية« في مطـارات العالم    ص38 و39

مجموعـة الـ 26:   ننبـه لخطورة 
الفساد لمكافحة  وندعو  البالد  ثروة  تبديد 

تطلـق  الشـعبية  الوطنيـة  الحملـة 
نـدوات جماهيرية لتحريـك ومتابعة القروض

تجنيـس 2000 فـي 2009 وتعديل 
تقـاعد العسـكريين وتوصية بالدائرة الواحدة

التفاصيل ص14
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حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري -   سامح عبدالحفيظ ـ منى الدغيمي
فيما تشحذ كتل نيابية همتها لدفع قضية املديونيات 
الى مرتبة عليا في أولويات الس���لطتني، كشفت مصادر 
مصرفية مطلعة ل� »األنباء« عن أن البنوك احمللية ستقدم 
اقتراحات في األيام القليلة املقبلة لزيادة عدد املستفيدين 
من صندوق املعسرين، مش���يرة الى ان البنوك ترفض 
املطالب اخلاصة بإس���قاط الق���روض أو فوائدها كونها 
غير عادلة وستكلف ميزانية الدولة امواال ضخمة ميكن 
االستفادة منها في مش���اريع تنموية. وكشفت املصادر 
عن احد االقتراحات التي س���تقدمها البنوك وهو يتعلق 
بالس���ماح للمس���تفيدين من الصندوق باالقتراض مرة 
اخرى في حال زيادة رواتبهم. وتأكيدا ملا نشرته »األنباء« 
حول تشكيل مجموعة نيابية � شعبية ملواجهة مجموعة 
ال�26، اعلنت احلملة الوطنية الشعبية عن اطالق حملة 
اعالمية وإقامة ندوات جماهيرية لتحريك ومتابعة قضية 
القروض، باالضافة الى متابعة تصريحات النواب والكتل 
السياسية حول قضايا املديونيات والبدون، مشيرة الى 

انها ستكشف عن مس���تندات جديدة تتعلق مبخالفات 
القروض. ويأتي هذا التحرك ردا على حتركات مجموعة 
ال� 26 التي التقت امس سمو ولي العهد واكدت ان عملها 
ينطلق من واجبها الوطني واحترامها للدستور وقوانني 
الدولة للتنبيه الى خطورة تبديد ثروة البالد والدعوة 
ملكافحة الفس���اد. وعلى صعيد اللجان البرملانية اقرت 
جلنة الداخلية والدفاع امس اقتراح النائب صالح عاشور 
بتجنيس 2000 خالل العام احلالي، كما وافقت على أحقية 
أرملة الكويتي ولديها ابناء راش���دون في احلصول على 

اجلنسية وأقرت قانون تعديل نظام تقاعد العسكريني مبنح 
الضباط 75% من الراتب اإلجمالي. كما وافقت اللجنة من 
حيث املبدأ على اقتراح حتويل الكويت الى دائرة انتخابية 
واحدة ولم تصوت عليه وأحالت املوضوع لدور االنعقاد 
املقبل. مص���ادر نيابية أبلغت »األنباء« بأن هناك خالفا 
نيابيا على تفاصيل التصويت بالنسبة لالقتراحات. هذا 
وأعلن رئيس جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة البرملانية 
النائب مسلم البراك انتهاء اللجنة من مناقشة جميع مواد 

التفاصيل ص 3 و4 و 6 و 7قانون املعاقني البالغة 68 مادة.

التفاصيل ص49

»األنباء« تنشر مقترح اإلطار العام لخطة التنمية الخمسية 2010/2009 ـ 2013/ 2014  ص8 و9

التفاصيل ص44

المجدلي: صرفنا نحو 177.2 ألف دينار
لـ 378 مسّرحًا حتى عطلة عيد الفطر »فيفا« يؤكد أحقية أندية األغلبية

في عقد عمومية غير عادية
طالل المحطب

أكد االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( صحة الدعوة التي 
وجهتها أندية األغلبية لعقد جمعية عمومية غير عادية 
بحيث تعقد في 15 نوفمبر املقبل في مقر نادي القادسية، 
وذلك ف����ي اخلطاب املوجه للجنة االنتقالية صباح أمس 
من قب����ل االحتاد الدولي لكرة الق����دم )فيفا(. وجاء ذلك 
على النقيض ملا صرح به أخيرا رئيس اللجنة االنتقالية 
الشيخ أحمد اليوسف بقوله ان الدعوة التي وجهتها أندية 
األغلبية لعقد جمعية عمومية غير عادية غير قانونية، 
وان تلك األندية ال متلك احلق ملثل هذه الدعوة ألن اللجنة 
االنتقالية شكلت من قبل »فيفا« وتتلقى التعليمات منها 
مباشرة وليس ألندية األغلبية سلطان على اللجنة. جاء 
خطاب »فيفا« ليضع النقاط التي حاول البعض إلغاءها 

عن وضعها القانوني.

فوزي املجدلي


