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Al-Anbaa Friday 30th October 2009 - No 12070 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 11 من ذي القعدة 1430 ـ 30 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

رئيس الوزراء التقى وفدًا نيابيًا وأكد تطبيق القانون بحزم على المخالفين لقانون السالمة البيئية وبحث إمكانية نقل المصانع بعيدًا عن المناطق السكنية في أم الهيمان

الشمالي لـ »األنباء«: تدهور البورصة سببه التصعيد السياسي
الدويسان: صفر سيصمد أمام أعتى الرياح كالنخيل الباسقالوعـالن: اسـتجواب وزيـر البلديـة بعد جلسـة القروضتزكية روال وسلوى لرئاسة »الصحية« و»التعليمية« في سابقة تاريخية

عبدالرحيم الغول محمد مهدي عاكف

د.بدر الشريعان

جانب من اجلولة النيابية - احلكومية في أم الهيمان بحضور الوزير روضان الروضان ومحافظ األحمدي ومدير هيئة الصناعة

ل( )متين غوزا
النائبات د.روال دشتي ود.معصومة املبارك ود.سلوى اجلسار ود.أسيل العوضي يرفعن اشارة النصر 

بعد حكم »الدستورية« وتزكية د. روال ود. سلوى لرئاسة اللجنتني الصحية والتعليمية

الشعب واصبح استجوابه واجبا. 
وباملقابل  قال الشمالي لـ »األنباء«: 
ان ما يحدث في الساحة السياسية 
ولغة التصعيد بني السلطتني هو 
السبب الرئيسي في تردي أوضاع 
البورصة وهبوط املؤشر. وعن 
استجوابه املوعود من قبل بورمية 
واتهامه بتضليل الشعب قال »اهلل 
يسامحك يا بورمية«. من جهته 
قال النائب مبــــارك الوعالن ان 
استجواب وزير البلدية واالشغال 
د.فاضل صفر جاهز وسيقدم بعد 
جلسة القروض مباشرة. ودافع 
الدويسان بقوله  النائب فيصل 
»ال ضرورة الســــتجواب صفر 
الرياح  وســــيصمد أمام اعتــــى 
كالنخيل الباسق«. وردا على كل 
تلك التهديدات باستجواب اكثر 
من وزير قــــال الوزير الروضان 

لـ »األنباء«: »حتى اآلن لم يقدم 
للحكومة شيء ولكل حادث حديث 
واحلكومة ليست لديها مشكلة مع 
االستجواب وستلتزم مبا نص 

عليه الدستور في هذا املجال«.
الى ذلك وفي سابقة تاريخية 
على مستوى انتخاب جلان مجلس 
األمة، متت تزكية كل من د.روال 
دشتي لرئاســــة جلنة الشؤون 
الصحيــــة والعمل ود.ســــلوى 
اجلسار لرئاسة اللجنة التعليمية، 
وبذلك تتولى امرأتان ألول مرة 
وبالتزامن رئاسة اثنتني من أهم 

اللجان اخلدمية في املجلس.
التزكية قال  وتعليقا علــــى 
مصدر نيابي لـ »األنباء« انها تأتي 
كمؤشــــر واضح على الرغبة في 
تفعيل دور املرأة في املجلس بعد 

أشهر على انتخابها.

مريم بندق ـ حسين الرمضان 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

اكد سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد اهتمام احلكومة 
بصحة املواطنني وحرصها الدائم 
على مكافحة أي تلوث بيئي يضر 

بحياتهم املعيشية.
حديــــث احملمد، جــــاء خالل 
استقباله وفدا نيابيا ضم أمني سر 
مجلس األمة دليهي الهاجري ود.علي 
العمير وسعد زنيفر باالضافة الى 
الدوسري بحضور وزير  د.بادي 
الدولة لشــــؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان ووزير التجارة 
احمد الهارون ووزير الصحة د.هالل 
الساير ومحافظ األحمدي الشيخ 
د.إبراهيــــم الدعيــــج حيث جرى 
استعراض مشكلة التلوث البيئي 
التي تعاني منها منطقة أم الهيمان. 
وشدد احملمد على ضرورة التطبيق 
احلازم لقوانني السالمة البيئية على 
جميع الشركات الصناعية وخاصة 
القريبة من املناطق السكنية وسحب 
تراخيص الشركات املخالفة. واكد 
سموه على إلزام الشركات باتباع 
أقصى قواعد الســــالمة وتركيب 
األجهزة واملعدات اخلاصة مبعاجلة 
األدخنة.  على الصعيد ذاته، كشف 
الوزير الروضان الذي قام واجلهات 
املختصة أمس بجولتني »صباحية 
ومسائية« على مصانع أم الهيمان 
عن تشكيل فريق مشترك بني الهيئة 
العامــــة للصناعة والهيئة العامة 
للبيئة لرصد مدى التزام املصانع 
باشتراطات السالمة البيئية، مشيرا 
الى وجود مشــــروع قيد التنفيذ 
اآللــــي بني هيئة  الربط  لتحقيق 
البيئة وجميع املصانع املوجودة 
في الكويــــت.  وأمس اكد النواب 
سعدون حماد وم.خالد الطاحوس 
ود.محمد احلويلــــة مضيهم في 
استخدام ادواتهم الدستورية بحق 
رئيس الوزراء  بتاريخ 20 ديسمبر 
املقبل ما لم تتعامل احلكومة بجدية 
مع كارثة أم الهيمان حلماية أرواح 
املواطنــــني. وفي ذات االجتاه قال 
النائب د.ضيــــف اهلل بورمية ان 
وزير املالية مصطفى الشمالي ضلل 

أكد أن األسماء المطروحة »إشاعات«

الشريعان لـ »األنباء«: لم أحسم تسمية وكيل الكهرباء
ضحيتان جديدتان بإنفلونزا الخنازير

 ترفعان عدد الوفيات  إلى 16
حنان عبدالمعبود

سجلت وزارة الصحة أمس حالتي وفاة جديدتني بإنفلونزا اخلنازير 
ليرتفع مجموع الوفيات الى 16 شـــخصا. وقال بيان للوزارة ان أحد 
املتوفني عمره 16 عاما وكان يعاني من شلل دماغي وارتفاع في درجة 
احلرارة وارتفاع في الســـكر، فيما كان اآلخر يعاني كذلك من ضيق 
في التنفس وزيادة في الوزن. الى ذلك، أعلنت »الصحة« تســـجيل 
1623 إصابة باملرض خالل هذا األســـبوع، وبذلك يبلغ عدد احلاالت 
6640 حالة، فيما أعلنت وزارة التربية تسجيل 86 حالة مصابة هذا 

األسبوع أيضا.

دارين العلي
أكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
في تصريح خاص لـ »األنباء« أنه لم يحسم 
أمر تســـمية وكيل للـــوزارة بدل الوكيل 
احلالي م.يوسف الهاجري الذي يتقاعد بدءا 
من يناير املقبل، مشيرا الى ان كل ما يتم 
تداوله من أسماء مجرد إشاعات واالختيار 
سيأتي في وقته. وأعلن عن تدشني مشروع 

الربط اخلليجي خـــالل القمة اخلليجية 
املزمع عقدها في ديسمبر املقبل بحضور 
القادة اخلليجيني من دول مجلس التعاون، 
حيث سيقوم صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بتدشـــني الربط الكهربائي 
الذي يعتبر مشروع تكامل لدول اخلليج 
وبداية جيـــدة للتعاون بني دول املجلس 

فيما يخص الكهرباء.

حتى مساء الثالثاء ويمثلون 21% من إجمالي المستحقين

 إصدار سندات تخصيص »وربة« 
لـ 230 ألف مواطن في 54 ساعة

طهران  تقدّم »رداً  أولياً« على »النووي« 
طهران ـ وكاالت: أكدت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية امس أنها تسلمت ردا »أوليا« من إيران على 
مقترح بتزويد مفاعل أبحاث ايراني بالوقود النووي، 
في وقت رحب الرئيس محمود أحمدي جناد بصفقة 
التبادل معلنا االستعداد لـ »التعاون«، إال ان وسائل 
إعالم إيرانية أكدت إن طهران اقترحت امس إدخال 

تعديــــالت كبيرة على اتفــــاق الوقود النووي الذي 
صاغته األمم املتحدة وهـــو ما أوضحته صحيفة 
»جـــوان« املوالية للنظام، مؤكـــدة ان التعديالت 
تقتضي النقل التدريجي لليورانيوم للخارج وان 
يكون ذلك متزامنا مع تسلمها الوقود املخصص 

ملفاعل أبحاث طهران.

عمر راشد
كشفت مصادر مطلعة لـ »األنباء« عن قيام 
230 ألف مواطن بإصدار سندات تخصيص بنك 
وربة بواقع 116 ألف سند خالل 54 ساعة بدأت 
منذ إطالق املوقع اإللكتروني اخلاص باستقبال 
طلبات املواطنني مســـاء يوم الثالثاء املاضي. 
ولفتت املصادر الى ان نسبة 21% ممن يحق لهم 
إصدار سندات تخصيص قاموا باحلصول على 
سندات حتى اآلن معظمهم عن طريق اإلنترنت. 

واستدركت املصادر بالقول ان الشركة اخلليجية 
حلفظ األوراق التي تتولى عملية االكتتاب قامت 
بتسليم شـــؤون القصر 13800 سند، مضيفة 
ان 1000 حالة قامت مبراجعة الشـــركة، حيث 
واجهوا صعوبات في التعامل مع السيســـتم. 
 ولفتت املصـــادر الى أنه يتم إصدار ســـندات

 لـ 70 مواطنا في الدقيقة الواحدة، وأشـــارت 
الى ان زوار املوقع جتاوزوا الـ 200 ألف حالة 

مبعدل زائر لكل ثانية.

حرب »الجَزْم« تعود بين عاكف والغول !
القاهـــرة ـ وكاالت: عادت حرب »اجِلَزْم« إلـــى أروقة البرملان 
املصري، وهذه املرة بني محمد مهدي عاكف املرشد العام لإلخوان 
املسلمني، الذي نقل عنه مطالبته نواب كتلته بضرب معارضيهم 
بـ»اجلزمة«، وبني النائب عن احلزب الوطني عبدالرحيم الغول الذي 
رد بالقول »لو املرشد عنده جزمة أنا عندي 20 جزمة«، مؤكدا انه 
تقدم بشكوى ضد ما اعتبره سبا وقذفا من عاكف الذي لم يشفع 
له اعتذاره ونفيه ما نســـب إليه، موضحا ان مصطلح »اجلزمة« 

جاء خالل مداعبة بينه وبني أحد أعضاء كتلته.

70 سند تخصيص في الدقيقة الواحدة وزوار الموقع تجاوزوا الـ 200 ألف 

التفاصيل ص4 التفاصيل ص12 التفاصيل ص8

التفاصيل ص36

رماح الخليج 4  تنطلق بـ »تضامن 12« من الكويت
بالتزامن مع انطالق طائرات القوات اجلوية اخلليجية استعدادا لبدء تنفيذ 
رماح اخلليج 2009/4 والذي سينفذ في الكويت، قامت القوة البحرية الكويتية 

التفاصيل ص2والقوات البحرية اخلليجية بتنفيذ مترين تضامن 12.

التفاصيل ص38

ِ

حماد والحويلة والطاحوس: ماضون في استخدام أدواتنا الدستورية ما لم ُتعالج مشكلة أم الهيمان الروضان لـ »األنباء«: الحكومة ليست لديها مشكلة مع االستجوابات وستلتزم بنص الدستور

األنباء  االقتصادية

بقلم صالح الشايجي

دمشق  إلى  ذهبت 
ففوجئت  بابها  أدق 
مفتوحـاً بالبـاب 

ص43

أسمــاء 3674 مـواطنًا 
ومواطنة مرشحين للعمل في 

الجهات الحكومية   
ولة

قيل

»الجمــان«: 6 مليـارات 
دينـار إجمالـي قـروض 
اسـتثماريـة شركة   46
مــــدرجــة    ص28

تمكّنـا مـن الحفـاظ على 
األزمـة  خـالل  سـيولتنا 
ونـــدرس عـــدداً من 

المشروعات النفطية 

الرئيس  نائـب 
ي  لتنـفيـذ ا
مصرف  فــي 
األول  الطاقـة 
النصف: محمد 

ص34

ص15 -18


