
فلس
100

صفحة
44

Al-Anbaa Tuesday 21st July 2009 - No 11969 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 28 من رجب 1430 ـ 21 من يوليو 2009 الـــعـدد:

 محمد العمر

 الوزراء روضان الروضان ود.محمد البصيري ود.محمد العفاسي خالل جلسة مجلس الوزراء

 العمر: «بيتك» يربح ٧٢ مليون 
دينار في النصف األول بواقع 
٣٢ فلسًا للسهم و٦٫٨٦٤ 
حـجم دينـار  مليـارات 
   الودائع بزيادة ٩٪  ص ٣٠

يخسـر  «الدولـي»   الرشـيد: 
فـي  دينـار  مالييـن   ٣٫٥
النصـف األول نتيجـة أخـذ 
مخصصـات احترازيـة بقيمة 
٣٣ ص  دينـار  مليـون   ١٢

«فيفندي»  عرض  ترفض   «زين» 
عالميـة  عروضـًا  وتـدرس 
لشـراء حصـة األغلبيـة 
أفريقيـا» ص ٣٤  «زيـن  فـي 

 مجلس الوزراء يوافق على تعديل القوانين الرياضية
 يحسم قضية  المسرّحين من القطاع الخاص في  ٣ أغسطس 

 وزيرة التربية قدمت شـرحًا حول خطة الوزارة إلدخال أحدث التطبيقات التكنولوجية في مدارس ومناهج المراحل التعليمية المختلفة

 السفير السعودي الجديد في 
لبنان علي عسيري لـ «األنباء»:

 «الكويت في البطاقات البريدية» 
جديد مركز البحوث والدراسات      

 ص١٤ 

اللبنانية  الحكومة   تشكيل 
ولسنا   ٪١٠٠ داخلي  شأن 
من يعطلها ولن نقوم إال بما 
يخدم مصلحة لبنان ص٣٧

 السفير السعودي علي عسيري 

 د.بدر الشريعان يطلع على مخططات مشروع الربط الكهربائي اخلليجي 

Tel: 24816500 - 24817778 - 24837772
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 الماجد لـ «األنباء»: صرف مكافآت القضاة 
  واإلداريين النتخابات ٢٠٠٩ األسبوع الجاري

 أسامة أبو السعود
  اعلـــن وكيل 
الــــعدل  وزارة 
املالية  للشؤون 
واالداريــــــــــة 
عبدالعزيز املاجد 
ان صرف مكافآت 
الهيئات القضائية 
من املستشارين 

والقضاة ووكالء النيابة الذين 
اشرفوا على انتخابات مجلس 
االمة ٢٠٠٩ واالداريني واللجنة 
امليدانية الذين شـــاركوا في 
تنظيـــم العملية االنتخابية 
سيتم االسبوع اجلاري بحد 
اقصى ٢٥٠٠ دينار لرؤساء 

اللجان من املستشارين.
  وعلـــى صعيـــد آخـــر 
نفى املاجـــد في تصريحات 
لـ «األنبـــاء» ان يكون قصر 
العدل قد شهد اي اعتصامات 
او اضرابات عن العمل امس، 
مشـــيرا في الوقت ذاته الى 
غياب موظفي شركة االولى 

للتغذية وخدمات 
الكافتيريات في 
العـــدل  قصـــر 
عـــدة  بســـبب 
مـــع  مشـــاكل 
الشــركة، نافيا 
اي تــأثر لـسير 
التقاضي بسبب 
غيابهــــم. وقال 
املاجد: لم يحدث اي اضراب 
او اعتصام او خالفه، وقد قمنا 
باالتصال بالشركة املذكورة 
العقد واذا لم تلتزم  لتنفيذ 
بذلك فستقوم الوزارة بتنفيذ 
العقد مع شركة اخرى على 

حساب الشركة االولى.
  ولفت املاجد امس الى ان 
الكافتيريات وعددهم  عمال 
تقريبا ١٣٤ ال يؤثرون على 
احلركة داخل قصر العدل فهم 
ليسوا عمال حراسة او خدمات 
معاونة، الفتا الى ان العملية 
ممارسة وليست مناقصة بني 

الوزارة والشركة املذكورة. 

 البراك: مسؤولية الخالد والحماد قائمة
   لحين استجالء حقيقة «اإلعالنات»

 روال: األرقام تؤكد حدوث اختناق في النمو

 التجديد للقراوي وعمادي  
في «األوقاف» والخالد 
 أكد النائب مسلم البراك أن مسؤولية وزيري الداخلية والعدل ستبقى قائمة   في «الخدمة المدنية»

إلى حني اســـتجالء احلقيقة في جتاوزات «اللوحات اإلعالنية». وقال البراك في 
مؤمتر صحافي أمس ان «وزير الداخلية لن يجاوب بشـــكل واضح على األسئلة 
املوجهة إليه ألنه متورط في القضية»، فيما فتح من جانب آخر ملف عقود «طوارئ 

٢٠٠٧» مع تقدميه طلبا لتشكيل جلنة حتقيق برملانية في العقود. 

 في معرض التأكيد ملا صرحت به أمس من أن األوضاع االقتصادية ال تتجه إلى 
االنتعاش قالت النائب د.روال دشتي ان االئتمان املصرفي انخفض ٤٫٥٪ في نهاية 
مايو مقارنة مبا كان عليه بداية العام، ما يؤدي الى اختناق في النمو. وأشــــارت 
الى تراجع الواردات من الســــلع بـ ١٨٪ وانخفاض أعداد املؤمن عليهم املســــجلني 

لدى مؤسسة التأمينات االجتماعية مبا يناسب ١٣٥٠٠ وظيفة.
 

الوزراء   وافق مجلــــس 
أمس على جتديد تعيني كل 
من مطلــــق القراوي وفريد 
أسد عمادي وكيلني مساعدين 
في وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية ملدة ٤ سنوات.
  كما وافق املجلس على 
جتديد تعيني طــــارق زيد 
اخلالد وكيال مســــاعدا في 

ديوان اخلدمة املدنية. 

 مريم بندق
  وافق مجلس الوزراء على تعديل 
املتعارضة مع  الرياضيــــة  القوانــــني 
ميثاق اللجنة األوملبية الدولية وذلك 
بحسب ما قدمه وزير الشؤون د.محمد 
الدولة لشؤون  العفاسي. وقال وزير 
مجلس الوزراء روضان الروضان، في 
تصريحات لـ «األنباء»: ان املجلس استمع 
الى نتائج لقاء الوزير د.العفاسي مع 
رئيس اللجنة األوملبية الدولية جاك روغ 
وقرر املجلس املوافقة من حيث املبدأ 
على طلب وزير الشؤون بتعديل القوانني 
الرياضيــــة الكويتيــــة التي تتعارض 
مع ميثاق اللجنــــة األوملبية الدولية. 
وأضاف الوزيــــر الروضان ان الوزير 
د.العفاسي سيقدم ملجلس الوزراء في 
جلسة مقبلة التصورات لتعديل هذه 
القوانني إلقرارها بشكل نهائي ومن ثم 

إحالتها الى مجلس األمة.
  مــــن جانب آخــــر، اطلــــع مجلس 
الذي  التقريــــر األولي  الوزراء علــــى 
أعدتــــه اللجنة املاليــــة الوزارية التي 
شكلها وزير املالية مصطفى الشمالي 
ملعاجلة قضية الكويتيني املســــرحني 
من العمل في القطاع اخلاص. وأكدت 
مصادر مطلعة ان املجلس ملتزم بإقرار 
معاجلة قضية الكويتيني املسرحني في 
املوعد احملدد والذي ستقدم خالله اللجنة 
تقريرها حــــول املوضوع، متوقعة ان 
النهائي  القرار  يصدر مجلس الوزراء 

في اجللســــة بعــــد املقبلــــة للمجلس 
والتي ســــتعقد بتاريخ ٣ أغســـطس 
املقبـــل. وأضافت املصادر ان املجلس 
طلب مـــن اللجنة تقدمي معلومات في 
اجللسة املقبلة حول البنوك وشركات 
القطاع اخلاص التي استفادت من قانون 
االستقرار املالي ويتحتم عليها االلتزام 
بتطبيق قانون دعـــم العمالة رقم ١٩ 
لسنة ٢٠٠٠ ومدى قيامها أو عدم قيامها 
بإنهاء خدمات بعض املواطنني خالل 
األشهر املاضية. وأوضحت املصادر ان 
املجلس لم يناقش التعديالت على قانون 
املعسرين لوجود وزير املالية ضمن 
الوفد الذي يترأسه سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد والذي يقوم بجولة 
أفريقية. هذا وطمأن وزير الكهرباء واملاء 
د.بدر الشـــريعان املجلس بأن الطاقة 
املنتجة ضمن احلدود الطبيعية، مشيرا 
الى ان الوزارة ماضية قدما في خطة 
االســـتعدادات ملواجهة زيادة األحمال 

خالل فترة الصيف.
التربية    من جانبها، قدمت وزيرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود 
شــــرحا للمجلس حول خطة الوزارة 
إلدخال أحدث التطبيقات التكنولوجية 
في مدارس ومناهج املراحل التعليمية 
املختلفة خلدمة العملية التربوية بهدف 
تطوير التعليم وخلق جيل واع يتعلم 
ذاتيا ويكون قادرا على مواكبة التطورات 

العاملية خلدمة البالد.

 بدء التشغيل التزامني الفعلي
  بين شبكتي كهرباء الكويت وقطر

 التفاصيل ص٥ 

 المحكمة ترفض استشكال الحكومة ضد «بيتك»
  وتوقعات بانتعاش تداوالت السكن الخاص

 بدء التحقيق في استقالة عضو مجلس إدارة بـ«تعاونية الصليبية»

 «الشؤون»: إنجاز  إعداد الهيكل التنظيمي لقطاع العمل

 مؤمن المصري ـ عمر راشد
  رفضت محكمة األمور املستعجلة االستشكال املقدم من احلكومة ضد حكم 
االستئناف الصادر لصالح «بيتك» والقاضي بإعفائه من تطبيق قانوني ٨ و٩ 
لســـنة ٢٠٠٨ بشأن الرهن والتمويل العقاري على السكن اخلاص وقد أحدث 
احلكم ردود فعل إيجابية لدى العقاريني الذين طالبوا عبر «األنباء» مبد مظلته 
على البنوك التجارية، وتوقعوا حدوث انتعاش على تداوالت السكن اخلاص 
في املرحلة املقبلة، الفتني إلى ان الدولة مطالبة مبزيد من اإلجراءات لتمكني 

القطاع اخلاص من القيام بدوره في التنمية االقتصادية. 

 بشرى شعبان
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان الوزارة انتهت من 
إعداد الهيكل التنظيمي اخلاص بقطاع العمل متهيدا لرفعه للجهات املختصة 
واعتماده. وبينت املصادر ان هناك تصورا يقضي بتعيني وكيل وزارة لشؤون 
العمل وتعيني وكيل مساعد يعاونه في إدارة القطاع إلى جانب مديري اإلدارات. 
وأضافت: ان التصور اآلخر هو تقســــيم القطاع إلى قطاعني أحدهما إشــــرافي 
رقابــــي واآلخر فني تنفيذي على أن يتولى كل قطاع وكيل مســــاعد وعدد من 
مديري اإلدارات. من جانب آخر، كشــــف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان 
اللجنة املكلفة بالتدقيق في األســــباب الواردة في استقالة عضو مجلس إدارة 

جمعية الصليبية التعاونية باشرت عملها أمس. 

 كسوف كلي يُغرق آسيا في الظالم ألكثر من ٦ دقائق غداً 

 المالكي إلى أميركا إلخراج بالده من الفصل السابع
 بغداد ـ ا.ف.پ: يتوجه رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي اليوم إلى 

نيويورك في محاولة جديدة إلخراج بالده من الفصل السابع. 
  وأكد النائب عن االحتاد اإلسالمي لتركمان العراق عباس البياتي ان هدف 
املالكي من زيارة األمم املتحدة هو لقاء األمني العام بان كي مون ملناقشــــة 

القرارات الدولية وخصوصا ما يتعلق بإخراج العراق من البند السابع. 

 دارين العلي
  جنحت عملية التشــــغيل التزامني الفعلي التي بدأت أمس بني شبكتي 
كهرباء الكويت وقطر، ضمن شبكة الربط الكهربائي اخلليجي بجهد ٤٠٠ 
كيلو ڤولت، إيذانا بانطالق املرحلة األولى من مشــــروع الربط الكهربائي 
بــــني دول مجلس التعاون اخلليجي الذي يقوم على ٣ مراحل، وقال وزير 
الكهرباء واملاء د.بدر الشــــريعان إن الربط أثبت فاعليته في يومه األول. 
وتتضمن املرحلة األولى ربط شبكة كهرباء البحرين بشبكة السعودية عن 
طريق شبكتي قطر والكويت صباح اليوم الثالثاء، ويعقب ذلك التشغيل 
التزامنــــي الفعلي بني شــــبكة البحرين وكل من شــــبكتي قطر والكويت 

مجتمعتني صباح غد األربعاء. 

ـ وكاالت: يشــــهد   عواصــــم 
العالم غدا األربعاء أطول كسوف 
كلي للشــــمس منذ بداية القرن 
احلالي والذي سيقع فوق الهند 
والصني وأجزاء من اســــتراليا، 
ولن تشــــهده من الدول العربية 
إال ســــلطنة عمان، ومن املتوقع 
ان يدوم ٦ دقائــــق و٤٤ ثانية، 
وهي مدة قياسية لن حتطم قبل 
العام ٢١٣٢، وهو ما يجعله أطول 
كسوف شمســــي في هذا القرن 
ولن يعيش أي من األحياء اليوم 
ليرى كسوفا مثله. ومن املتوقع ان 
يشاهده نحو ملياري شخص وهو 
رقم قياسي في تاريخ البشرية، 
الكسوف  وتســـبب االعالن عن 
في حتفيز النشاط السياحي في 
الصني وتوافد عشـــرات اآلالف 
من السياح الى منتزه شانغهاي 
ملشاهدة احلدث، في حني اعتبر 
املنجم الهندي راج كومار ان هذا 
الكسوف يعد «حلظة خطرة جدا 
في الكون». وفـــي الهند بيع ٢١ 
مقعدا في طائرة بوينغ ستنطلق 
الشـــرق  مـــن نيودلهي باجتاه 
األقصى، وســـيتمكن املسافرون 
على متنها من رصد الكســـوف 
الكامل على ارتفاع ٤١ ألف قدم، 
وبلغ ســـعر املقعد ١٢٠٠ دوالر، 
خاصة ان املقاعد جميعها في جانب 

شروق الشمس. 

 سلطنة عمان الدولة العربية الوحيدة التي ستشهده وسيكون األطول حتى العام ٢١٣٢ 

 إيران: مشائي ينفي اسـتقالتـه كنائب أول للرئيس..
  وخاتمي يدعو السـتفتاء على شـرعية نجاد  ص٣٥ 

 مجلس الجامعـة: ترقية عدد من األسـاتذة   ص٨

 «األنباء» تنشـر برنامج عمل الحكومة لـوزارة التربية ص١١ 

 عبدالعزيز املاجد 

 التفاصيل ص٣٠ 

 التفاصيل ص٥ 

 التفاصيل ص٥  التفاصيل ص٦ 

 التفاصيل ص٣٨ 

 التفاصيل ص٧ 

   


