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Al-Anbaa Thursday 22nd October 2009 - No 12062 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اخلميس 3 من ذي القعدة 1430 ـ 22 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

سموه رعى وحضر االحتفال بتكريم ٣٢٨ معلمًا و٥٠ مدير مدرسة متميزة.. ومجلس الوزراء أحال تقرير لجنة «مشرف» إلى النيابة

األمير: الكويت تنتظر بناء أجيال متسّلحة بالعلم لمواجهة التحديات
صاحب السـمو يأمر بإطالق اسـم األمير الراحل الشـيخ صباح السـالم على المدينة الجامعية في الشـدادية لتكون تسـميتها «مدينة صباح السـالم الجامعية»

«األنباء» تنشر مقترح اإلطار العام لخطة التنمية الخمسية ٢٠١٠/٢٠٠٩ ـ ٢٠١٣/ ٢٠١٤  (٣-٣)  ص١٨ و١٩

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ووزيرة التربية وقيادات الوزارة ومجموعة من املعلمني املكرمني

ــن الطائرة ــول أجزاء م ــارقة ح ــال األمن في الش رج
بعد حتطمها          (رويترز)

مقتـل سـتة أشـخاص
شحن  طائرة  تحطم  في 
سـودانية في الشـارقة

ص٤٦

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصطحبا الطالب حمد جمال بوناشي الى املنصة بعد 
ان ألقى قصيدة نثرية نالت استحسان واعجاب صاحب السمو األمير والضيوف

دعا إلعادة النظر في إجراءات الصرف والشروط المتبعة وعدم رفضه لمجرد الرفض فقط

الخرافي: حسم «القروض» من خالل صندوق المعسرين
البراك والطاحوس يتهمـان وزيـر الداخلية بتضليل النـواب 
في جلسة اسـتجوابه حول رد النيابة على قضية اللوحات اإلعالنية

حسين الرمضان ـ موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
دعــــا رئيس مجلس االمة جاســــم اخلرافي الى ضرورة 
اعــــادة النظر في اجراءات الصرف والشــــروط املتبعة في 
صندوق املعسرين وعدم رفض الصندوق من اجل الرفض 
فقط. وقــــال اخلرافي في تصريح صحافي إثر خروجه من 
املجلس امس: سنحصل على نتيجة ايجابية حلسم قضية 
ديون املواطنني من خالل صندوق املعسرين. وحول الطلب 
الذي قدمه النائب سعدون حماد امس رسميا ووقع عليه ١٠ 
نواب لتخصيص جلسة ١٧ نوفمبر املقبل ملناقشة معاجلة 
القروض، قال اخلرافي انه البد من اخذ موافقة املجلس على 
هذا الطلب اوال خصوصا ان اجللسة اخلاصة لها اجراءاتها 
وجدول اعمالها اخلاص. واكد الرئيس اخلرافي ان احلكومة 
قدمت للمجلس مساء امس االول برنامج عملها حيث متت 

احالته للنواب لالطالع عليه، مشــــيرا الى انه متفائل جدا 
حول دور االنعقاد املقبل وان ثقته ليس لها حدود بالنواب 
للوصول الى ما فيه صالح البالد والشــــعب داعيا االعضاء 
الى مزيد من التعاون فيما بينهم خالل املرحلة املقبلة ومع 
احلكومة الجل الكويت التي اعطت الكثير. وامس اعلن الناطق 
الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك عزم 
الكتلة تقدمي طلب خالل جلســــة افتتاح دور االنعقاد لعقد 
جلسة خاصة ملناقشــــة قضية املديونيات. من جانب آخر 
اتهم النائبان مسلم البراك وخالد الطاحوس وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد بتضليل النواب خالل جلسة استجوابه 
التي كانت بتاريخ ٢٣ يونيو املاضي حول رد النيابة العامة 
على موضوع اللوحات االعالنية مطالبني رئيس احلكومة 

مبمارسة دوره ومحاسبته او قيامهما بذلك.

مريم بندق
«أوصيكـــم بأبنائي الطلبة 
والطالبـــات»، هكـــذا خاطب 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صبـــاح االحمد ابناءه املعلمني 
املدارس  املكرمـــني ومديـــري 
الذيـــن بلغ عددهم  املتميزين 
٣٢٨ معلما و٥٠ مدير مدرسة، 
الذي تفضل  خالل االحتفـــال 
سموه برعايته وحضوره. وقال 
سموه لهم «مقدرون جهودكم 
وإخالصكم وتعبكم والكويت 
تنتظر منكم بناء أجيال متسلحة 
بالعلم».  من جهة ثانية صرح 
الوزير الروضان بأنه بناء على 
أمر صاحب الســــمو األمير فقد 
تقرر إطالق اســــم سمو األمير 
الراحل املغفور له الشيخ صباح 
السالم على املدينة اجلامعية في 
الشدادية لتكون تسميتها «مدينة 
صباح السالم اجلامعية». هذا 
واحال مجلــــس الوزراء تقرير 
جلنة «مشــــرف» إلــــى النيابة 

العامة.

عذبي الفهد وكيًال من الدرجة 
الممتازة ألمن الدولة

أقر مجلس الوزراء خالل اجتماعه امس مرسوما 
بتعيني الشيخ عذبي فهد األحمد وكيال من الدرجة 

املمتازة ألمن الدولة في وزارة الداخلية.

كارثة تلوث أم الهيمان تنذر 
باستجواب المحمد بعد ٦٠ يومًا

عبدالهادي العجمي
الحــــت في األفق تهديدات نيابية باســــتجواب 
رئيس مجلس الوزراء، تفاعال مع أهالي منطقة أم 
الهيمان الذين جتمهروا مساء أمس مطالبني نواب 
الدائــــرة الـ ٥ بتقدمي اســــتجواب لرئيس الوزراء 
بسبب جتاهل احلكومة لكارثة التلوث في منطقتهم. 
وفيما أعدت اللجنة البيئية التطوعية ألم الهيمان 
ملف االســــتجواب برز من بني املتجمهرين النائب 
دليهي الهاجري قائال: إن التجمهر املقبل سيكون بني 
املصانع لالحتجاج، وليس بني البيوت، مشيرا إلى 
أن التصعيد سيبدأ من الليلة. ومن مكان التجمهر 
أيضا قال النائب سعد زنيفر: نحن مع احلل ولكن 
التأجيج حول اســــتجواب رئيس الوزراء أمر غير 
صحيح فيجب أن نبدأ باستجواب الوزير املختص 
وبعدها لكل حادث حديث. من جانبهم تبنى النواب 
خالد الطاحوس ومحمد احلويلة وسعدون حماد 
استجواب رئيس مجلس الوزراء ومنحوه مهلة ٦٠ 

يوما حلل مشكلة التلوث أو تقدمي االستجواب.

أهل القانون

الخـشاب:  مبـارك 
يجـب  المـحـامي 
أن يعمـل فـي جميع 
القـانــون فــروع 
وال يتخصـص كالطبيب

ص٢٥

عدنان الراشـد: اتحاد 
الصحـافة الخليجيـة 
ينّظم دورة في الكويت 
بالنصف الثاني من  نوفمبر

ص٢ 

مختارون ومناطق 

مختار النهضة  حمـود السليماني: 

المنطقـة تتبـع إداريًا 
للعاصمـة وخـدماتيـًا 
المحافظات من  لعدد 

ص٢٤

األنباء االقتصاديـةاألنباء االقتصاديـة

الشيخ عبداهللا بن سعود آل ثاني

عصام الصقر

سليمان الوقيان

عبـداللــه آل ثانـي: ٩٧٫٣ 
مليون دينـار أرباح «الوطنيـة 
لالتصــاالت» في ٩ أشـهـر 
بـواقع ١٩٤ فلسـًا للسـهم
عـوائـد  تحقيـق  فـي  نجحنــا 
مربـحـة لـمسـاهـمينـا رغـم 
حــدة المنافـسـة ومستمـرون 
في التصـدي للضـغـوط           ص٣٩

عصـام الصقر: أربـاح «الوطني» 
العام  مـن  أعلـى   ٢٠٠٩ فـي 
الماضي رغم األزمة وانعكاساتها 
ص٣٣ علـى السـوق المحلـي 

سـليمان الوقيـان فـي حـوار  
مع «األنباء»: ما بين ٣٠ و٤٠٪ من 
الشركات خاسرة في الربع الثالث 
..وبورصة الكويت غير جاذبة لالستثمار 
والسبب تراجع الشفافية     ص٣٨

رئيس مجلس إدارة «أعيان لإلجارة القابضة»

«المشـورة»: ٩٫٨ مليارات دينار مطلوبات شركات االستثمار    ص٣٤
التفاصيل ص ١٤ و١٥

التفاصيل ص٧

الكويت في نهائي تاريخي لكأس االتحاد اآلسيوي بعدما 
جدد فوزه على ساوث تشاينا بهدف العجمي    ص٤٩

الكويت وفرنسا توّقعان
اتفاقية دفاعية جديدة 

باريس ـ كونا: وقعت الكويت وفرنســـا أمس 
اتفاقية دفاعية جديـــدة امتدادا لالتفاقية املوقعة 

بني البلدين عام ١٩٩٢، وتفعيال لها.
ووقع االتفاقية عن اجلانـــب الكويتي النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك، وعن اجلانب الفرنسي وزير الدفاع 

هيرفيه مورين.
وكانـــت الكويت وقعـــت مع فرنســـا اتفاقية 
دفاعية في ١٨ أغســـطس ١٩٩٢ تنظم سبل الدفاع 
عن سيادة الكويت واستقاللها في حال تعرضت 

العتداء خارجي.


