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قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

األنباء  االقتصادية

»األنباء« تنشر حصاد 2009 
النفطي  ص29 ـ 31

خطر  ال  الدولـي:  البنك 
عـلــى دول الخـليـج 
المـالية  فاحتيـاطياتها 
الكبيرة قادرة على حمايتها 
مـن التقلبات  فـي 2010

التعـافـي  »الوطنـي«: 
يتواصل مــع الحـذر 
محتملة مخاطر  أي  إزاء 

جبهة  تفتح  واشـنـطن 
ضد »القاعـدة« في اليمن 
لسماع  مستعدة  وصنعاء 
مطالب الحوثيين   ص44

»ڤيڤـا« أول مشـغل يطلق
Black Berry Bold  9700

ص39

ص34 و35

ص38

السفير السوداني د.إبراهيم ميرغني في حوار مع »األنباء«:

د.إبراهيم ميرغني

جنيب العوضي

طهران تعترف بمقتل 8 في اشتباكات »عاشوراء«
وتتهم الغرب بالسعي لوقوع »حرب ناعمة«

»التربية«: استقبال تنقالت المعلمين 
4 يناير وحتى 31 مارس

عواصم � وكاالت: وس���ط إدانة دولية تزعمتها فرنسا وأملانيا 
وإيطاليا للقمع »الدموي« ملظاهرات املعارضة، اعترفت السلطات 
اإليراني���ة أمس مبقتل 8 أش���خاص في االش���تباكات بني قواتها 
وأنصار اإلصالحيني خالل مراس���م إحياء ذكرى عاشوراء أمس 
األول، واتهمت القوى الغربية »املعادية« بالسعي لوقوع »حرب 
ناعمة واس���عة« وأنها تعمل لتنفيذ مشروعها هذا دون ترك أي 
بصمات، ألن العدو غير قادر على شن أي عدوان على اجلمهورية 

اإلسالمية اإليرانية.

مريم بندق
حددت وزارة التربية 4 يناير وحتى 31 مارس املقبلني لبدء استقبال 
طلبات نقل املعلمني ومديري املدارس ومساعديهم ورؤساء األقسام 
واملشرفني الفنيني ومحضري العلوم. وجاء في نشرة عممتها الوزارة 
على املدارس ان طلبات النقل اخلارجي والداخلي ستكون وفقا لضوابط 
خاصة ولن يس����مح بتجاوزها. هذا وطالبت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود بسرعة اعتماد قانون حماية املعلم 

واعتبار مهنة التعليم من املهن الشاقة. 

مباركة حكومية لـ »شراء الفوائد« بعد التعديل الجذري
جوهر يتوقع ارتفاع عدد النواب المؤيدين في المداولة الثانية إلى 40 نائباً..وفائض الميزانية بلغ 6.32 مليارات دينار خالل األشهر الثمانية األولى من العام 2009

صاحب السمو  والسلطان قابوس  بحثا
ُسبل تقوية أواصر التعاون المشترك  ص3

بشرى شعبان
عق��دت جلنة التوظيف برئاس��ة 
املساعدين  الوكالء  الوكيل وعضوية 
مت  اجتماع��ا  الش��ؤون  وزارة  ف��ي 
خالله تسكني الوظائف الشاغرة في 
قطاعات الوزارة، وس��يرفع احملضر 

للوزير خالل أيام العتماده.

النواب فالح الصواغ ود. وليد الطبطبائي ومحمد هايف في جانب من اجتماع عقد مبكتب النائب د. جمعان احلربش 
بحضور 10 نواب للتباحث حول ملف الوحدة الوطنية

النائبان أحمد السعدون ومسلم البراك في اجتماع ثنائي لتحديد قرار 
»الشعبي« إزاء القضايا السياسية الراهنة

»شعبي« و»إصالحي« و»مستقل« 
يستجوبون وزير اإلعالم بعد »القروض«

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

وّزع النواب ال� 10 الذين اجتمعوا في مكتب 
النائب د.جمعان احلربش في مجلس األمة أمس 
األدوار فيما بينهم، حيث توصل اجلميع الى اتفاق 
مفاده تقدمي استجواب لوزير اإلعالم الشيخ أحمد 
العبداهلل بعد جلسة التصويت على املداولة الثانية 
لقانون معاجلة القروض مباشرة. مصادر نيابية 
أبلغت »األنباء« ان املداوالت خالل االجتماعات 
خلصت الى قرار اس���ناد مهمة استجواب سمو 
رئيس مجلس الوزراء ال���ى نواب الدائرة ال� 5 
على خلفية قضية التلوث في منطقة أم الهيمان 
على ان يتم دعم هذا االستجواب من باقي النواب 

وممثل���ي الكتل املجتمعة. واختار النواب خالل 
اجتماعهم مقدمي استجواب وزير اإلعالم على ان 
يكونوا 3، أحدهم من كتلة العمل الشعبي وآخر من 
التنمية واإلصالح والثالث من النواب املستقلني 
ويرجح ان يكون النائب خالد العدوة. وأشارت 
املصادر ذاتها الى ان الن���واب اتفقوا على عدم 
تقدمي حزمة استجوابات دفعة واحدة لضرورة 
التكتيك السياسي بحيث يكون استجواب وزير 
اإلعالم رسالة أولى للحكومة ثم يقدم االستجواب 
اآلخر لوزير الداخلية في حال عدم استجابتها 
للمطالب النيابية يلي ذلك رفع سقف املساءلة 
السياس���ية وصوال لرئيس احلكومة. وترجمة 
لتلك االتفاقات عقد نواب ال� »5« د.محمد احلويلة 

وم.خالد الطاحوس وسعدون حماد اجتماعا في 
وقت متأخر من مس���اء أمس بحثوا خالله ملف 
التلوث في أم الهيمان وإجراءات احلكومة في هذا 
الش���أن، حيث جرى تقييم الوضع واالستعداد 
لتفعيل املس���اءلة جتاه رئيس الوزراء وجمع 
املعلومات. اجتماع ال� 9 الذي ضم النواب مسلم 
البراك ود.جمعان احلربش ود.وليد الطبطبائي 
وم.خالد الطاحوس وخالد العدوة ومحمد هايف 
ود.محمد احلويلة وفالح الصواغ والصيفي مبارك 
الصيفي وس���عدون حماد سبقه اجتماع مماثل 
جمع النائبني مس���لم البراك وأحمد السعدون 
في مكتب األخير جرى خالله التنس���يق حول 

األوضاع السياسية كاملة.

مريم بندق
في ظل التزايد العددي للنواب 
املؤيدين إلسقاط فوائد القروض 
في املداولة الثانية والذي قد يصل 
إلى 40 نائبا بحس���ب تصريح 
النائب د.حسن جوهر، توقعت 
مصادر عليمة ف���ي تصريحات 
خاصة ل� »األنباء« أن يتم مترير 
املشروع مبباركة حكومية بعد 
تقدمي تعديالت جذرية تتضمن 
وضع ضوابط للحد من املستفيدين 
تتعلق باحلد األقصى للرواتب. 
وأكدت املص���ادر أن هذا التوجه 
يأتي لرغبة احلكومة في تسهيل 
القضايا التي تهم املواطنني إلى 
جانب وجود ثغرات في قانون 
املعسرين تعوق حتقيق استفادة 
شرائح واسعة منه في الوقت الذي 
أحملت فيه املصادر إلى أن الفرق 
بني التكلفة اإلجمالية إلس���قاط 
 الفوائ���د وصندوق املعس���رين 
اتس���اع رقع���ة  ال يس���توجب 
الس���لطتني. وكان  اخلالف بني 
النائب د.حسن جوهر قد توقع 

ان يصل عدد املؤيدين ملشروع 
إسقاط الفوائد إلى 40 نائبا، مؤكدا 
ان هذه اغلبية ساحقة يفترض 
أن حتترم من قبل احلكومة وأن 
تتعامل مع هذه األغلبية البرملانية 
مبسطرة واحدة وأال تكون تلك 
األغلبي���ة محبوبة وحكيمة في 
االستجوابات والوقوف بجانب 
احلكومة فقط. هذا، وأعلنت وزارة 
املالية رس���ميا حتقيق الكويت 
فائضا في ميزانية األشهر الثمانية 
األولى من الع���ام املالي احلالي 
2010/2009 بل���غ 6.32 مليارات 
دينار وذلك بفضل إيرادات نفطية 
أعلى من املتوقع حيث كان يتوقع 
حدوث عجز بقيمة 4.85 مليارات 
 دينار الفتراض سعر برميل النفط 
ب� 35 دوالرا في حني س���جل في 
معامالت أمس 78 دوالرا. وأظهرت 
البيان���ات أن اإليرادات النفطية 
بلغت 10.55 مليارات دينار في 
 حني بل���غ اإلنفاق في األش���هر 
ال� 8 األولى حتى 30 نوفمبر 4.85 

مليارات.

العتيبي مديرًا للجهراء والعرادي لحولي والعلي لمبارك الكبير والهزيم للعاصمة والفهد لألحمدي والمطيري للفروانية

إسناد مهمة مساءلة رئيس الحكومة للحويلة والطاحوس وحماد حول تلّوث أم الهيمان

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يقدم قالدة مبارك الكبير للسلطان قابوس بن سعيد

التفاصيل ص44

التفاصيل ص9

)متين غوزال(

البلدية تترقّب تدويرات رؤساء القطاعات ومديري األفرع

بداح العنزي
يترق���ب قيادي���و البلدية ق���رارات التدوير 
والتنقالت التي سيصدرها وزير األشغال ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر بني رؤساء 
القطاعات ومديري األفرع. وذكرت مصادر مطلعة 
ان هن���اك توجها لنقل م.محمد احلريص للعمل 
نائبا للمدير العام لش���ؤون محافظتي األحمدي 
والفروانية، م.فيصل اجلمعة نائبا للمدير العام 
لشؤون بلديتي حولي ومبارك الكبير، كذلك سيتم 
نقل م.اس���امة الدعيج للعمل نائبا ملدير بلديتي 
اجلهراء والعاصمة وم.احمد املنفوحي ليصبح 

رئيسا لقطاع الرقابة والتفتيش، فيما تتم إعادة 
م.وليد اجلاسم لرئاسة قطاع التطوير والتدريب. 
وأشارت املصادر الى ان القرارات تشمل مديري 
األف���رع، حيث يتوقع ان يتم نقل فهيد العتيبي 
للعمل مديرا لبلدية اجلهراء، م.محمد العرادي مديرا 
لبلدية حولي، عبداهلل العلي مديرا لبلدية مبارك 
الكبير، م.احم���د الهزمي مديرا لبلدية العاصمة، 
م.فهد الفهد مديرا لبلدية األحمدي، م.ش���ريدة 
املطيري مديرا لبلدية الفروانية. وبينت املصادر 
ان هن���اك توجها آخر بتجميد 3 مديرين حاليني 

بدال من تدويرهم.

الحريص نائبًا لمدير األحمدي والفروانية والجمعة لحولي ومبارك الكبير والدعيج للجهراء والعاصمة

تسكين الوظائف الشاغرة 
في قطاعات »الشؤون«

التفاصيل ص32

التفاصيل ص6 - 8

  الجويهل: غيورون زوّدوني بمستندات رسمية تكشف »مزدوجي الجنسية«.. والنيابة تجدد حجزه   ص11

الكويتيـة  ـ  السودانية  اللجنة 
المـشتركة تعقد أول اجتمـاع 
 لـهـا فــي مـارس المقبـل
ص14 اتفـاق   مشروع   23 لـ 


