
¿óæd »°SÉ°S Qƒ«æ°S

فلس
100

صفحة
48

Al-Anbaa Wednesday 14th October 2009 - No 12054 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 25 من شوال 1430 ـ 14 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

المطير دعا النواب لمناقشة الخطة التنموية األحد المقبل بحضور الفهد.. و»الداخلية والدفاع« تنظر اقتراحات الدائرة الواحدة االثنين.. وأسيل تكشف عن توجه لتعديل القوانين المخالفة للدستور

»القروض« على رأس جدول أعمال اجتماع نيابي مع المحمد
بين  مف�اوض�ات  ع�ن  معل�وم�ات 
شرك�تي االس�تثم�ارات الوط�نية 
لالت�ف�اق  األوراق  ومج�م�وع�ة 
ح�ول آلي�ة تنفي�ذ صف�ق�ة »زي��ن« 

س�عر ديناري�ن الح�د األدن�ى ف�ي الصفق�ة وق�د
يرتفع بع�د عملي�ة الفح�ص الناف�ي للجهالة ص35
59 مليار دوالر أصول صناديق االس�تثمار اإلس�المية 
و925 صندوق�اً متوقعاً نهاي�ة العام الحال�ي    ص37

األنباء االقتصادي�ة

صاحب الس��مو األمير الش��يخ صب��اح األحمد والرئي��س اجلورجي 
خالل عزف السالم الوطني خالل مراسم االستقبال أمس

األمير  اطلع على رؤية عدد من المواطنين  حول 
مستقبل الثروة الوطنية  ومسؤولية الحفاظ عليها   ص3

خالد اليوسف عاد من رحلة العالج  ص45

مريم بندق � حسين الرمضان � موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ
تتسارع اخلطى النيابية لتنفيذ الوعود التي قطعت منذ احلمالت االنتخابية 
حتى اآلن في شأن معاجلة قروض ومديونيات املواطنني. وقالت مصادر مطلعة 
لـ »األنباء« ان نوابا ينسقون ملقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد قبل بداية دور االنعقاد ملعرفة املوقف احلكومي النهائي في قضية القروض. 
وأمس جدد النائب سعدون حماد تأكيده ان طلب عقد اجللسة اخلاصة ملناقشة 
املديونيات ســـيقدم في جلسة افتتاح الدورة البرملانية 27 اجلاري. من جانب 
آخـــر، وجه رئيس اللجنة املالية النائـــب محمد املطير الدعوة جلميع النواب 
حلضور اجتماع اللجنة األحد املقبل ملناقشـــة خطة التنمية بحضور الشيخ 
أحمد الفهد، مـــن جهته  وجه رئيس جلنة الداخلية والدفاع النائب د.جمعان 
احلربش الدعوة للنواب مقدمي اقتـــراح تعديل الدوائر االنتخابية إلى دائرة 
واحدة حلضور اجتماع اللجنة االثنني املقبل ملناقشة اقتراحاتهم. النائبة د.أسيل 
العوضي كشـــفت من جانبها عن تنســـيق نيابي إلجراء تعديل على القوانني 
ذات الشـــبه الدستورية. وعلى صعيد مجلس الوزراء، قالت مصادر حكومية 
لـ »األنباء« ان سمو رئيس الوزراء وجه أعضاء احلكومة خالل اجتماعها أمس 
األول إلى ضرورة إحالة جميع املشـــاريع إلى جلنة املناقصات وإدارة الفتوى 

وديوان احملاسبة كشرط لتنفيذها.

الضبيبي المرشح األبرز وكياًل ل� »العدل«
وتعيين الدارمي مديرًا ل� »الخبراء«

أسامة أبوالسعود
ل  ترددت بقوة أنبال عن تعيني رئي���س إدارة التنفيذ بقصر العد
ن  ل خلفا للمستشار سلطا املستشار علي الضبيبي وكيال لوزارة العد
ل ووزير األوقاف املستشار راشد احلماد  بورسلي، هذا وأصدر وزير العد
امس قرارا وزاريا بتعيني املستشار عبدالرحمن الدارمي مديرا إلدارة 
ل رئيس قطاع اخلبرال، وذلك بعد موافقة املجلس  أ بأعما اخلبرال ويقو
األعلى للقضال في جلسته األخيرة على انتداب الدارمي للعمل بوزارة 

ل الى جانب عمله كرئيس للدائرة اجلزائية في احملكمة الكلية. العد

المقاهي والمطاعم حتى الواحدة صباحاً

سمة الدخول تصدر من »الشؤون« 

»التحالف« يواجه فتاوى الحجاب بمهرجان

بداح العنزي
كشف نائب املدير العام لشؤون بلديات محافظتي الفروانية واالحمدي 
م.فيصل اجلمعة عن توجه للسماح الصحاب املطاعم واملقاهي وصاالت 
البلياردو واالنترنت بالعمل حتى الساعة 1 صباحا في االيام العادية 

والساعة الثانية صباحا ايام العطل الرسمية. 

بشرى شعبان
أعلن الوكيل املساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل منصور املنصور ان سمة دخول العمالة الوافدة للبالد ستصدر 
من قبل الشؤون دون الرجوع للداخلية بعد التشغيل املتوازي لنظام 

امليكنة الذي سيبدأ االحد املقبل.

ينظم التحالف الوطني الدميوقراطي مهرجانا خطابيا في السابعة 
والنصف من مساء اليوم في مقر التحالف بالنزهة، للحديث حول 

فتوى األوقاف بخصوص احلجاب ويشارك في املهرجان الذي 
سيحمل عنوان »الدولة املدنية ستبقى« النائب السابق محمد 
الصقر والنواب صالح املال ود.أسيل العوضي ود.روال دشتي.

التفاصيل ص5

التفاصيل ص4

التفاصيل ص3و6و7

طالبة تدلي بصوتها

أسماء 160 مقبولين في معهد التمريض   ص8

اكتسحت  »المستقلة« 
راب�طة  انتخ��ابات 
الخلي�ج ج��امع�ة 
ب�� 948 صوتاً      ص9

إصابة ب�»الخنازير« في »الهندسة والبترول«  ص8

)أحمد باكير(

المطيري: اعتقلتُ في باكستان ألنني عربي   ص 3
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فه�د المعج�ل: أسس�ت ع�ددًا 
من البنوك  والش�ركات الناجحة 
الجيد   التخطي�ط  عل�ى  اعتمادًا 
والص�دق  في التعام�ل ص26و27

إيران تفرج عن المحتجزين الكويتيين ص 12


