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أسـماء ٢٥٤ مشـمولين بالتنقالت والترقيات للوظائف اإلشـرافية في المرحلة الثانوية  ص٩

ــد  الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد مقبال كتف املرش
ــم التنصيب        (أ.ف.پ) األعلى علي خامنئي أثناء مراس

الشيخ جابر املبارك لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أمس

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد متحدثا للرئيس األميركي باراك أوباما في املكتب البيضاوي ظهر أمس التفاصيل ص٢و٣الرئيس األميركي باراك أوباما مستقبال صاحب السمو األمير في البيت األبيض أمس
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اإلمدادات النفطية تنضب بسرعة ونظام الطاقة على مفترق طرق
يتجه العالم إلى نقص كارثي في الطاقة ميكن ان يشل التعافي 
ــرى في العالم  ــي ألن معظم حقول النفط الكب ــادي العامل االقتص
ــل إليه د.فاحت  ــي خالصة ما توص ــه. هذه ه ــاوز ذروة إنتاج جت
ــة الدولية للطاقة في حديث  ــرول كبير االقتصاديني في الوكال باي

لصحيفة «االندبندنت» البريطانية.
 وقال بايرول ان أسعار النفط املرتفعة التي جنمت عن الزيادة 
السريعة في الطلب إضافة إلى الركود وحتى التراجع في العرض 
ــاف ان اجلمهور  ــاره. وأض ــن ان حترف أي تعاف عن مس ميك
وكثيرا من احلكومات تبدو غافلة عن حقيقة ان النفط الذي تعتمد 
عليه احلضارة احلديثة آخذ بالنضوب بأسرع مما كان متوقعا في 
ــابق وان اإلنتاج العاملي سيبلغ ذروته في غضون ١٠ سنوات  الس
على األرجح، أي على األقل قبل عشر سنوات من تقديرات معظم 
احلكومات. وأوضح بايرول ان أول تقدير تفصيلي ألكثر من ٨٠٠ 
حقل نفطي في العالم تغطي ثالثة أرباع االحتياطيات العاملية وجد 
ــم احلقول األكبر قد بلغت ذروتها وان معدل التراجع في  ان معظ
ــرعة التي كانت متوقعة  اإلنتاج النفطي يجري حاليا بضعف الس
قبل عامني. وفوق ذلك هنالك مشكلة ضعف االستثمار املزمنة في 
ــدان املنتجة للنفط وهذا قد يؤدي إلى أزمة نقص في العرض  البل
ــنوات اخلمس املقبلة ويهدد أي أمل بالتعافي من الركود  في الس

االقتصادي الراهن.
ــوى الغربية األخرى قال  ــر واضح لبريطانيا والق وفي حتذي
ــوقي للعدد القليل من البلدان املنتجة التي  بايرول ان النفوذ الس

ــرق  ــكل خاص في الش ــك احتياطيات كبيرة من النفط وبش متتل
ــرعة مع بدء تأثير األزمة النفطية بعد  ــيتصاعد بس ــط س األوس
٢٠١٠. وأضاف: «سينفد النفط يوما ما ولكن ذلك لن يحدث اليوم 
أو غدا. يوما ما سينفد النفط ولذلك علينا ان نغادر النفط قبل ان 
يغادرنا. وكلما أسرعنا كان ذلك أفضل ألن كل نظامنا االقتصادي 
واالجتماعي يقوم على النفط، واالنتقال من هذا الوضع سيتطلب 
ــوقية  ــار بايرول إلى ان القوة الس الكثير من الوقت واملال». وأش
ــرق  ــدان املنتجة وبالدرجة األولى في الش ــدد القليل من البل للع
ــرعة كبيرة. فحصتها احلالية من السوق  ــتزداد بس ــط س األوس
ــتقبل.  ــتتزايد بقوة أكبر في املس ــغ نحو ٤٠٪، وس ــة تبل النفطي
وجدير بالذكر ان الوكالة الدولية للطاقة تقدر نسبة تراجع اإلنتاج 
ــنويا مقارنة بنسبة ٣٫٧٪ التي  في احلقول احلالية بنحو ٦٫٧٪ س
ــر صحيحة.  ــر اآلن بأنها كانت غي ــي ٢٠٠٧ والتي تق ــا ف قدرته
ــة في أول تقدير تعده للحقول الكبرى في العالم  وتوصلت الوكال
ــتهالك  إلى ان نظام الطاقة العاملي يقف على مفترق طرق وان اس
النفط ال ميكن ان يستمر بهذا املعدل وان الطلب املتوقع سيفوق 

العرض احلالي.
ــى إذا ما بقي الطلب ثابتا فإن على العالم  وقال بايرول انه حت
ــر على ما يعادل ٤ دول منتجة جديدة مثل اململكة العربية  ان يعث
السعودية للمحافظة على معدالت اإلنتاج احلالية وعلى ما يعادل 
٦ دول مثل السعودية ملواكبة الزيادة املتوقعة في الطلب بني اآلن 

و٢٠٣٠.

مريم بندق
كما انفردت بنشــــره «األنباء» في عدد أمس االثنني، كلف 
مجلس الــــوزراء برنامج إعادة هيكلة القــــوى العاملة ببدء 
إجراءات استقبال املسرحني من العمل في القطاع اخلاص على 
ان يتم ذلك اعتبارا من االحد املقبل إلنهاء متطلبات صرف بدل 
التعطل لهم بدءا من ســــبتمبر املقبل. وقالت مصادر وزارية 
في تصريحات خاصة لـ «األنبــــاء» ان املجلس اعتمد القرار 
بشكل نهائي في جلســــته أمس ولم يتم إدخال أي تعديالت 
على مشروع القرار املقدم من اللجنة التي شكلها وزير املالية 
مصطفى الشــــمالي، وسيتم صرف ما يعادل ٦٠٪ من الراتب 
األساسي تضاف إليه ٢٢٠ دينارا عالوة غالء معيشة. وأضافت 
املصادر ان إعالنات ستنشــــر حول اخلطــــوات املطلوبة من 
املسرحني تيســــيرا لهم. هذا وأحاط وزير الشؤون د.محمد 

العفاسي املجلس بآخر تطورات قضية التعديالت املطلوبة على 
القوانني الرياضية، ودعا املجلس الوزير د.العفاسي الستكمال 
اخلطــــوات املطلوبة بالتعاون مع اللجنة القانونية الوزارية 
والهيئة العامة للشباب والرياضة. وكشفت املصادر ان مجلس 
الوزراء استعرض فقط اإلجراءات التي تنفذها وزارة الصحة 
على صعيد مواجهة انتشار ڤيروس إنفلونزا اخلنازير، مشيرة 
الى ان املجلس لم يناقش أي إجراءات بخصوص منع احلج 
أو العمرة. وأشــــارت الى أننا ال منلك إصدار مثل هذا القرار 
املرتبط بهيئة كبار العلماء في اململكة العربية الســــعودية، 
موضحة أنه حتى اآلن ال يوجد هناك أي منع وسيقتصر على 
املنع الذاتي بحكم الوعي، فكل من يحمل املرض عليه ان ميتنع 
عن الذهاب وخصوصا للحاالت التي أكد عليها اجتماع وزراء 

الصحة العرب الذي عقد مؤخرا بالقاهرة.

خامنئي ينّصب نجاد رئيسًا لوالية ثانية ويمنعه من تقبيل يده
طهران ـ وكاالت: حفلت مراسم تنصيب 
الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد لوالية 
ثانية أمـس بالعديـــد من األحداث التي لن 
تنسى مع مرور األيام، فوسط غياب الفت 
للرئيسني السابقني هاشمي رفسنجاني ومحمد 
خامتي واملرشـــحني اخلاسرين مير حسني 
موسوي ومهدي كروبي، صادق املرشد األعلى 
للجمهورية اإليرانية علي خامنئي أمس على 
إعادة انتخاب جناد لوالية رئاســـية ثانية، 
لكن خامنئي وأثناء املراســـم منع جناد من 
تقبيل يده، وعندما طلب الرئيس اإليراني 
السماح له بتقبيل كتف املرشد، وافق املرشد 

على طلبه بابتسامة.

رفسنجاني وخاتمي وموسوي وكروبي أبرز الغائبين عن الحفل ٤٩ إصابة جديدة 
بإنفلونزا الخنازير واكتشاف 
حالة كويتية في شرم الشيخ

«البلدية» تنسق مع «الداخلية» 
إلغالق المحالت والمطاعم 

بعد الـ ١٢ ليًال

عائشة الجالهمة
فيما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 
٤٩ إصابة جديدة بإنفلونزا اخلنازير 
ليصل عدد احلاالت املسجلة الى ٣١٤ 
حالة لم يتبق منها سوى ٥ حاالت في 
مستشفى األمراض السارية، كشف 
رئيس املكتب الصحي الكويتي في 
القاهرة د.عيد العدواني عن اكتشاف 
حالة جديدة ملواطن كويتي بڤيروس 
إنفلونـــزا اخلنازير وذلك مبنتجع 
شرم الشيخ. الى ذلك، كشفت مصادر 
مطلعة لـ «األنباء» ان وزارة الصحة 
عزلت حالة إصابة بالڤيروس داخل 
أحد األجنحة مبستشـــفى الصباح 
خالفا ملـــا هو معتـــاد بغرف عزل 
مستشفى األمراض السارية، وقالت 
املصادر ان احلالة هي حملام يبلغ من 

العمر ٢٧ عاما.

بداح العنزي
كشفت مصادر مطلعة لـ «األنباء» 
عن أن مدير عـــام البلدية م.أحمد 
الصبيح خاطب وكيل وزارة الداخلية 
الفريق أحمد الرجيب بشأن التنسيق 
لتفعيل وتنفيذ القرار اخلاص بإغالق 
احملالت واملطاعم فـــي احملافظات 
بعـــد منتصف الليل. وقال املصدر 
إن الصبيح ســـبق ان أصدر قرارا 
حدد فيه تنفيذ القرار خالل يونيو 
املاضي بالتنسيق مع «الداخلية»، 
إال ان هذا القرار لم يتم تنفيذه نظرا 
حلاجة فرق البلدية الى مســـاندة 
أمنية لتنفيذ هذا القرار فعليا وعدم 
السماح ألي محل أو مطعم مبمارسة 

نشاطه خالل تلك الفترة.

األمير: الكويت ستظل شريكًا وحليفًا للواليات المتحدة
الرئيس أوباما بعد مباحثاته مع صاحب السمو: نؤكد التزامنا بأمن الكويت في الوقت الذي نستكمل فيه خطوات إنهاء عملياتنا في العراق.. والعالقات الكويتية - األميركية قوية ونتطلع لجعلها أقوى

واشنطن - كونا: وسط أجواء من 
روح الصداقة التي تتميز بها العالقات 
التاريخية بني الكويت والواليات املتحدة 
األميركية أجرى صاحب السمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد مباحثات مع 
الرئيس األميركي باراك أوباما ظهر أمس 
في املكتب البيضاوي بالبيت األبيض.  
واشـــاد الرئيـــس اوبامـــا بالعالقات 
األميركيـــة ـ الكويتية ووصفها بأنها 
«عالقات قوية ونتطلع جلعلها اقوى». 
وحيا اوباما الكويت على استضافتها 
املتميزة للقوات املســـلحة األميركية 
خالل عملياتها في العراق وقال «نؤكد 
للكويت ليس امتناننا فحسب بل أيضا 
على التزامنا املستمر بأمنها في الوقت 
الذي نستكمل خطوات انهاء عملياتنا 
في العـــراق». من جانبه قال صاحب 

الســـمو االمير الشيخ صباح األحمد: 
«نود أن نؤكد للشـــعب األميركي ان 
الكويت ستظل شريكا للواليات املتحدة 
وانها ستبقى حليفا للواليات املتحدة».  
وقال صاحب السمو األمير انه ناقش 
مع اوباما «مختلـــف القضايا ومنها 
أفغانستان ومســـألة ايران وقضية 
ـ االســـرائيلية،  العربية  العالقـــات 
القول «لقـــد أكدت للرئيس  مضيفا 
اننا مهتمون بتحقيق السالم  أوباما 
في الشرق األوسط». واكد سموه ان 
«من مصلحتنا أن يتحقق السالم» في 
املنطقة «مشـــيرا الى مبادرة السالم 
العربية التي كان متفقا عليها بني جميع 
األطراف والدول العربية واكد «سننفذ 
هذه املبادرة عندما تنفذ اسرائيل وتفي 

بالتزاماتها».

مجلس الوزراء كّلف «إعادة الهيكلة» باستقبال 
المسّرحين األحد والصرف بدءًا من سبتمبر

كما انفردت «األنباء» بنشره.. ال تعديالت على القرار: ٦٠٪ من الراتب األساسي تضاف إليه ٢٢٠ دينارًا ..   وُيحسب من الشهر التالي لتاريخ القيد ولمدة ٦ أشهر

ال نملك منع الناس من الحج أو العمرة والقرار ذاتي يعود إلى أصحاب الحاالت التي أصدر مجلس وزراء الصحة العرب قرارًا بشـأنها

ناقشنا مع الرئيس األميركي قضايا أفغانستان وإيران  
وأكدنا اهتمامنا  بتحقيق السـالم في الشـرق األوسط 

العرب سـينفذون  مبادرة السـالم العربية 
بالتزاماتها  إسـرائيل  تفي  عندمـا  عليها  المتفق 

«المركزي» يعتمد دوام البنوك 
على فترة واحدة بعد إجازة العيد

أسامة أبوالسعود ـ عمر راشد
تأكيدا ملا نشرته «األنباء» في ٢٧ يوليو املاضي، 
وافق بنـــك الكويت املركزي علـــى توحيد دوام 
البنـــوك لفتـــرة واحدة عقب عطلـــة عيد الفطر 
وذلك بناء على رغبتها في تغيير ساعات العمل 

لديها.
وفيما أوضـــح احتاد املصارف في بيان له ان 
النظـــام اجلديد يهدف الى احملافظة على الكوادر 
الوطنية العاملة في اجلهـــاز املصرفي ومراعاة 
ظروفهم االجتماعيـــة، هنأ رئيس النقابة العامة 

للعاملني في البنوك منصور عاشور جميع العاملني 
في القطاع املصرفي بالقرار، واصفا إياه بأنه قرار 
«تاريخي» وإجناز يحسب للنقابة العامة للبنوك 
التي حتركت منذ فترة طويلة من أجل ذلك، مشيدا 
بتعاون البنوك و«املركزي» وتفهمها لهذا املطلب 

احليوي والضروري.
واضاف ان القرار سيؤدي الى االستقرار الوظيفي 
الســـيما من اجلانب النسائي مما سيساعد على 
جذب املواطنني للعمل في القطاع اخلاص وحتديدا 

قطاع البنوك.

نقابة العاملين بالمصارف وصفت القرار بـ «التاريخي»

الشـايع: «أوفيـس ديبو» تفتتـح أول محل
 في الشـرق األوسـط بـ «األڤنيوز»  ص٢٧

«المركـز» يربح ٢٫٢ مليون دينـار في النصف 
ص٣٠ للسـهم  فلـوس   ٥ بواقـع  األول 

«كامكو» تربح ٥٢٨ ألف دينار في النصف األول 
بربحيـة ٢٫٠٦ فلس للسـهم الواحد ص٣١

وليد جنبالط

قنبلة جنبالط 
«الهيروشيمية» 
بإشعاعها  تلقي 
على البرلمان 
اللبنانـي والفرز 

الجديد لالنتخابـات ٦٠ مقعدًا 
آذار   ٨ لــ  و٥٧  آذار   ١٤ لــ 
و١١ للزعيـم الـدرزي  ص٣٥

التفاصيل ص٣٤

التفاصيل ص٢٥

التفاصيل ص٥

التفاصيل ص٥

إيران قررت منع مواطنيها من أداء العمرة 
خالل رمضان بسبب إنفلونزا الخنازير

طهــــران ـ يو.بي.آي: قررت إيــــران أمس منع 
مواطنيها من التوجه ألداء العمرة خالل شهر رمضان 
املقبل بسبب انتشار مرض إنفلونزا اخلنازير في 
السعودية. وقالت وكالة «مهر» لألنباء شبه الرسمية 
ان أعضاء جلنة الصحة والعالج مبجلس الشورى 
توصلوا الى اتفاق مع املسؤولني في وزارة الصحة 

يقضي بإيقاف أداء العمرة لإليرانيني.


