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Al-Anbaa Thursday 1st October 2009 - No 12041 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اخلميس 12 من شوال 1430 ـ 1 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

 لجنة األولويات تجتمع ١٨ أكتوبر  إلقرار جدولها بعد تسلم مالحظات السلطة التنفيذية على التسلسل الزمني قبلها بأسبوع

 الزلزلـة لـ«األنباء»: الحكومة وعدت بإدراج  قوانين الخطة الخمسـية في األولويات  وتتضمن المشـاريع الضرورية المتناغمة مع أهداف السـلطتين وصالح الوطن والمواطنين 

 
 

 «سـتاندارد أنـد بورز» تؤكـد التصنيـف االئتماني 
طويـل المـدى للبنـك الوطني عنـد +A ص٣٥

 «اليوسفي» يفتتح أول معرض لـ«بست دينكي» في الكويت ص٣٤

 السميط: إجمالي التوزيعات النقدية لصناديق «جلوبل» 
منـذ بداية العام فـاق الـ ٥٠ مليـون دوالر     ص٣٩ 

 برنامج عمل الحكومة  إلى المجلس ١٥ الجاري
 مريم بندق - حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

  تعهدت احلكومة في مجلس األمة أمس بتقدمي برنامج عملها بتاريخ 
١٥ اجلاري مع األخذ باالعتبار بعض املالحظات النيابية. تعهد احلكومة 
نقلته مصادر نيابية لـ «األنباء» حيث جاء على لسان وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة ووزير املواصالت د.محمد البصيري. وقال البصيري في 
تصريح صحافي ان احلكومة استكملت ٧٠٪ من جدول أولوياتها حيث 
ستقدم للمجلس ١١ اجلاري مالحظاتها حول اجلدول الزمني على ان تناقش 

تلك األولويات في اجتماع يعقد ١٨ اجلاري إلقرارها بشكل نهائي.
  من جهته أعلن النائب د.يوســـف الزلزلة ان احلكومة وعدت بتقدمي 
مشاريع القوانني الضرورية والتي تتناغم مع متطلبات اخلطة اخلمسية 
إلدراجها ضمن أولويات الســـلطتني، وقـــال د.الزلزلة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء»: اتفقت اللجنة على ان تقدم احلكومة هذه املشاريع 
لتكون مبثابة قاعدة تشـــريعية تنطلـــق منها في العمل لتنفيذ اخلطة 

اخلمسية.
  وأضاف: ســـيقدم نائب رئيس الوزراء الشـــيخ أحمد الفهد مشروع 
اخلطة االستراتيجية اخلمسية بالتفصيل الى اللجنة املالية البرملانية 
مباشرة. وشدد النائب الزلزلة بالقول: حتى اآلن ما قدمته احلكومة هو 
االطار العام للخطة، الفتا الى ان تقدمي برنامج عمل احلكومة لن ميّكن 
املجلس من احملاسبة وال غنى عن تقدمي اخلطة االستراتيجية اخلمسية 
املفصلة بالبرامج الزمنية لكل مشروعات التنمية للدولة ليتمكن املجلس 
من احملاســـبة في حالة االخفاق. من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة 
أمس تسجيل حالة وفاة ثامنة بڤيروس إنفلونزا اخلنازير لطفل كويتي 

يبلغ من العمر ٩ أشهر. 

 السفير الياباني ود.عادل اليوسفي يقصان شريط افتتاح املعرض

 سيارة استقلها مواطن وبدون حاوال دخول مبنى املجلس ولقاء رئيسه دون موعد مسبق مما اضطر رجال األمن للتعامل معهما بالشكل املطلوب (التفاصيل ص٥) 

 فؤاد الربيعـة..من العمل الخيري
   إلى «سجن العار» إلى حكم البراءة

 أبنائي عانوا لفقدانه وأمه تعيش حالة اكتئاب 
ووالـده وافته المنية حزنـًا عليه     ص ٢٤ و ٢٥

 «األنبـاء» استمـعت 
إلـى  زوجتـه  مـن 
 ٨ الـ  رحلة  تفاصيل 
سنوات منذ مغادرته 
الكـويت في ٢٠٠١  المحامي سعود الشحومي: 

المحامـاة تتطلـب الصبـر 
  على كل المستويات     ص ٢٣ 

 مختارون ومناطق 

 أهل القانون 

 مختار منطقة سعد العبداهللا 
مفرج الخليفة لـ «األنباء»: دور 
والقانون  يفّعل  لم  المختـار 
بحـاجـة لتعـديل      ص٢٢

 التفاصيل ص ٥ 

 الحكم في الطعون االنتخابية ٢٨ أكتوبر

 «الكويتية»: ٦٣٨ يستحقون المعاش االختياري

 أّجلت احملكمة الدستورية برئاسة املستشار يوسف غنام 
الرشيد النطق باحلكم في الطعون االنتخابية الـ ١٣ ملجلسي 

االمة والبلدي الى جلسة ٢٨ اكتوبر اجلاري.

 أحمد يوسف ـ محمد الجالهمة
  أكدت مصادر مســـؤولة في مؤسســـة اخلطوط اجلوية 
الكويتية ان الهيئة العامة لالســـتثمار ماضية في خطواتها 
التنفيذية خلصخصة املؤسسة. وقالت املصادر لـ «األنباء» 
إن الهيئة بصدد الرد على استفسارات ديوان احملاسبة فيما 
يخص حتويل املؤسســـة للقطاع اخلاص وذلك بنهاية شهر 
أكتوبر اجلاري على أقصى تقدير. وقالت ان هناك ٦٣٨ فردا 
استحقوا صرف املعاش التقاعدي من املؤسسة عن مدة عملهم 
كما أن هناك ما بني ٣٠٠ و ٤٠٠ بات بإمكانهم التقدم للتقاعد 
باختيارهم، وبذلك يقارب عدد الذين ميكنهم التقدم لبرنامج 

التقاعد ١٠٠٠ موظف.   

 خادم الحرمين في دمشق األسبوع المقبل 
  وعبد المجيد  سفيرًا لسورية في الكويت

 ناصر المحمد وصل إلى البالد: ندرس كيفية التعامل 
  مع قضية التعويضات المستحقة على العراق

 عواصم ـ هدى العبود ووكاالت
  اكدت مصــــادر متطابقة من عدة عواصم عربيــــة ان زيارة خادم 
احلرمني الشــــريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز الى دمشــــق «باتت 
قريبــــة» وانها متوقعة الثالثاء او االربعــــاء املقبلني. هذه املعلومات 
تزامنت مع تسريبات من مصادر واسعة االطالع لـ «األنباء» بالسفارة 
السعودية في دمشق اكدت ان الرياض وافقت على تعيني مهدي دخل 
اهللا سفيرا لسورية لدى السعودية. هذا وعلمت «األنباء» من مصادر 
متابعة للشأن الديبلوماسي السوري ان وزير الداخلية السابق اللواء 

بسام عبداملجيد سيكون سفيرا لسورية في الكويت.  

 بيان عاكوم
  وصل سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد إلى البالد مساء أمس 
قادما من جنيڤ، وكان ســـموه  قد ترأس وفد الكويت إلى اجتماعات 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة وألقى كلمة الكويت. وقال لدى وصوله 
إن الزيارة للواليات املتحدة واملشاركة في اجتماعات اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة كانت ناجحة، مشيرا إلى أن الكويت تدرس كيفية التعامل 

مع قضية التعويضات املستحقة للكويت على العراق. 

 فوز تاريخي للكويت  على أربيل .. والعربي خسر بالترجيحية    ص٤٦ 

 «الســاير»: سـيـارات «تويوتـا» 
  في الخليـج بمواصفـات خليجية 
خـاليــة من العيــوب    ص٣٣

 (متين غوزال)  التفاصيل ص ٤و٥و١٤ 

 التفاصيل ص١٦ 

 التفاصيل ص٤٣ 


