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Al-Anbaa Sunday 18th October 2009 - No 12058 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 29  من شوال 1430 ـ 18 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

»الداخلية والدفاع« البرلمانية تجتمع غدًا بحضور النواب مقدمي االقتراحات وترفع تقريرها للمجلس قبل بداية الدورة

اسـتمرار االنقسـام الحاد بين النواب حـول مواقف  مجموعـة الـ 26

تحّفظ حكومي على الدائرة الواحدة
اللجنـة المالية تناقش اليوم بحضور الفهد مالحظات النواب على الخطة الخمسـية

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
 ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

يب����دو ان حالة ع����دم التوافق في الرأي بني 
احلكومة والنواب مستمرة حول العديد من امللفات 
املهمة ولعل أبرزه����ا تعديل قانون االنتخابات 
وإع����ادة توزيع الدوائر. وم����ن املقرر ان تنظر 
جلن����ة الداخلية والدفاع خ����ال اجتماعها غدا 
جميع االقتراحات املتعلق����ة بالدائرة الواحدة، 
حيث وجهت الدعوة للنواب مقدمي االقتراحات 
لاستئناس بآرائهم حول القضية. مصادر مطلعة 
أبلغت »األنباء« ان احلكومة تتحفظ على حتويل 
الب����اد إلى دائرة انتخابية واحدة في حني انها 
ال متان����ع في ضم املناطق اجلديدة غير املقيدة 
ضمن اجلداول االنتخابية. وأوضحت املصادر 

ان اللجنة سترفع تقريرها للمجلس عن الدائرة 
الواحدة قبل بداية دور االنعقاد، خصوصا في 
ظل وجود توافق نيابي على املوضوع على الرغم 
من حتفظ احلكومة. وحول املوضوع نفس����ه، 
قال النائب صالح عاش����ور ل� »األنباء« إنه أحد 
النواب مقدمي االقتراح، مشددا على ان الدائرة 
الواحدة ستنهي جميع املثالب التي تعتري العملية 
االنتخابية. وفي موضوع آخر، واصل النواب 
انقسامهم في اآلراء حول ما أسموه مجموعة ال� 
26 حيث استنكرت النائبة د.أسيل العوضي ردود 
الفعل السلبية جتاه حترك املجموعة في حني 
اعتبر النائ����ب محمد هايف ان حترك مجموعة 
ال� 26 س����يهمش دور املؤسس����ات ويفّعل دور 
املجاميع، كما أش����ار النائب صالح املا الى ان 

الهجوم على ال� »26« غير مبرر وهي مجموعة 
شديدة احلرص على املال العام، واعتبر النائب 
عبدالرحمن العنجري انها تضم شخصيات وطنية 
وكفاءات مجربة. وعن االجتماع املرتقب للجنة 
املالية واالقتصادية البرملانية املقرر صباح اليوم 
بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد فقد 
وجهت الدعوة اليه جلميع النواب ملناقشة اخلطة 
اخلمسية، وقال مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن 
العنجري في تصريح صحافي ان االجتماع بالغ 
األهمية. مضيفا ان احلكومة أحالت للمجلس رؤى 
وأه����داف اخلطة التي يجب ان يواكبها برنامج 

عمل تنفيذي زمني.

محمد الرومي

األصوات  ترتفع  لماذا 
المطـالبـة بمـزيـد 
من الخفـض لسـعر 
ص35 الـخـصـم؟ 

قرضًا  يقـدم  »الوطني« 
دينار  مليون   30 بقيمة 
التسـهيالت  لشـركة 
ص42 التـجـاريــة 

الشــايـع  جـمـال 
لـ »األنباء«: اإلعالن قريبًا
شـركـة   600 عـن 
مساهمـة مخـالفـة 
منـذ 3 سـنوات   ص37

توّقع  للطيران«  »بودي 
وتعاون  شـراكة  عقد 
إستراتيجي مع »جلفرز 
لحجز  العالمية  ترافلز« 
ص38 الفـنــادق 

سوق األحمدي القديم يواجه اإلزالة   ص14 و15

حكومة »المالديف المهّددة« 
تجتمع  تحت الماء    ص 46

البد أن يكون هناك تنسيق النائب خالد السلطان في حوار مع »األنباء«:
النواب اإلسـالميين  بين 
وعـدم اإلفصــاح عنـه 
ال يعني بالضرورة انعدامه

التجمـع السـلفي ليـس في جيب 
الحكومة وليـس تيـارًا معارضًا من 
أجل المعارضـة وأطروحاته معتدلة

مقتـرح التجمـع أفضـل الحلـول 
لمعـالجـة مشـكلــة القـروض 
االستهالكية والفوائد الربـوية    ص 8 و9

دراسة لتعديل الئحة »التسليف«
فرج ناصر

أكد مصدر مسؤول أن دراسات جدوى جترى حاليا لتحديد 
كلفة ومدى مقدرة بنك التسليف واالدخار على حتمل زيادة 
القرض اإلسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار، مؤكدا ان تقريرا 
متكاما بش���أن هذه الزيادة ومدى حتمل ميزانية البنك لها 

سيرفع من بنك التسليف واالدخار إلى مجلس الوزراء.

3000 مرشح للتوظيف األسبوع المقبل
مريم بندق

اعلن وكي����ل ديوان 
اخلدم����ة املدني����ة محمد 
ان����ه س����يتم  الروم����ي 
االس����بوع املقبل إعان 
دفعة جديدة من املرشحني 
واملرش����حات للعمل في 
الوزارات واملؤسس����ات 
احلكومية. وقال الرومي  

ل� »األنباء«: ستكون  في تصريحات 
الدفعة اجلديدة بحدود 3000 مواطن 
ومواطن����ة من املس����جلني في الفترة 
اجلديدة للتوظيف او الفترات السابقة. 
واضاف مطمئنا أصحاب التخصصات 
التي طال انتظارها للوظيفة بأن العديد 

من االحتياجات وصلت 
الى الديوان من الوزارات 
واجله����ات احلكومي����ة 
وس����يتم توظيف اغلب 
املنتظري����ن من الدفعات 
السابقة سواء من أصحاب 
الش����هادة اجلامعية في 
أو  التخصصات االدبية 
الدبلوم أو الثانوية العامة 
وكذلك خريجو الدورات التخصصية. 
واختتم الرومي تصريحه بأن الدفعة 
اجلديدة ستضم اصحاب التخصصات 
العلمية واحملاسبية والهندسية الذين 
ال جند مش����كلة في ايجاد الوظائف 

املناسبة لتخصصاتهم.


