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األنباء االقتصادية
رحلة نجاح

الخراف�ي:  م.ع��ادل 
رئاستي االتحاد الدولي 
الهندسية  للمنظمات 
ألنه  للفخر  يدعو  نجاح 
الكويت  اس�م  يرف�ع 
الدولي   على المس�توى 

ص25

م.عادل اخلرافي

ديوان الخدمة يرفض استبدال إجازات 
الموظفين الحكوميين ببدل نقدي

الصواغ  ينضم إلى »التنمية واإلصالح« 

روال وأسيل ترّدان على اتهامات حماد اليوم

أكد ديوان اخلدمة املدنية عدم مالءمة قيام املوظفني 
الكويتيني العاملني في الوزارات واجلهات احلكومية 
باس���تبدال رصيد إجازاتهم واحلصول على بدل 

نقدي عنه. 
وذكر الديوان في رده على اقتراح للنائب سعدون 
حماد والذي طالب فيه بقيام الديوان بوضع آلية 
تسمح باس���تبدال رصيد اإلجازات بالبدل النقدي 
للموظفني الكويتيني ف���ي القطاع احلكومي نظرا 
ملوجة الغالء وتأثر عدد كبير من املواطنني بأزمة 
القروض، »انه من األمور األساس���ية حث املوظف 
عل���ى القيام بإجازاته الدوري���ة لعدة أهداف منها 
االبتع���اد عن جو العمل وأخ���ذ الراحة كل عام أو 
عامني مرة على األق���ل حلاجة املوظف لها وكذلك 
إجراء الرقابة املطلوبة على أعماله والتي تتحقق 
خالل ابتعاده عن العمل ملعرفة أوجه القصور عند 

بعض املوظفني«.

أصبح ع��دد أعضاء كتلة التنمي��ة واإلصالح 4 بعد 
إعالن الناطق الرس��مي باس��م الكتل��ة النائب د.فيصل 
املس��لم انضمام النائب فالح الصواغ لعضوية »التنمية 
واإلص��الح«. وقد أب��دى الصواغ اعت��زازه باالنضمام 
للكتلة وأمله في حتقيق االجنازات املنش��ودة من خالل 

العمل مع زمالئه النواب.

أكدت النائبتان د. روال دش��تي ود. أس��يل العوضي 
أنهما س��تردان اليوم على اتهامات النائب سعدون حماد 

حول تعديل بعض املواد في قانون العمل.
وكان النائب حماد قد اته��م النائبتني بإدخال تعديل 
عل��ى قانون العم��ل بعد أن أقره املجل��س في مداولتيه 
األول��ى والثانية مش��يرا إل��ى أن التعديل ش��مل املادة 
اخلاص��ة بإجازة العيدي��ن وتخفيضها م��ن 3 أيام إلى 

يومني.

القوات السعودية تستعيد »الجابري«  وتطرد جميع الحوثيين منها 

أنباء عن انقالب عسكري تستنفر بغداد

قمة سعودية - سورية - مصرية في الرياض اليوم
عواصم � وكاالت: في وقت يستقبل 
خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز الرئيسني السوري بشار األسد 
واملصري محمد حسني مبارك اليوم، 
لبحث العالق����ات الثنائية واملصاحلة 
الفلسطينية واألوضاع باليمن، اعلن 
مساعد وزير الدفاع السعودي األمير 

خالد بن سلطان اس����تعادة السيطرة 
على منطقة اجلاب����ري احلدودية مع 
اليمن م����ن املتمردين احلوثيني، وأكد 
ان جميع املت���سللني طردوا من املنطقة 
بعد إمهالهم 48 ساعة كي يغادروا لكنهم 
لم يلتزموا باملهلة وجرى »تدميرهم« 

جميعا.

بغداد � وكاالت: وسط معلومات عن 
انقالب عس���كري، قامت به إحدى فرق 
اجليش، نف���ذت القوات العراقية عملية 
أمنية شلت بغداد أمس »وأغلقت جميع 
مداخل العاصمة« مما أس���فر عن تقييد 

حركة املرور وقطع الطرق.
إال ان املتح���دث باس���م وزارة الدفاع 

محمد العسكري نفى للصحافيني وجود 
أي محاولة انقالب وبرر اإلجراءات بأن 
»األمر يتعل���ق بعمليات اس�������تباقية 
وقائية اثر تلقي األجهزة األمنية معلومات 
حول تفخيخ س���يارات وأحزمة ناسفة، 
لتفجيرها في جتمعات سكانية ومنشآت 

حيوية«.

األمير: رفع معاناة المعسرين في إطار »الصندوق« بعد تطوير آلياته وأدائه
صاحب السمو استقبل عددًا من  وجهاء الكويت ودعا للتكاتف والتآلف ونبذ التفرقة والعنصرية

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مرحبا بعدد من وجهاء الكويت بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

محافظ »المركزي« ناقش تمويل 
المشاريع الكبرى  مع رؤساء البنوك

»األولمبية الدولية«: البد من قانون رياضي جديد 
وإعادة إدارات األندية المنحلة

وزير الخارجية السوداني لوفد »الصحافيين«: 
أزمة بلدنا تهدد بتقسيمه إلى  دويالت

اغتيال عالم نووي إيراني 
»إصالحي« وسط طهران

هشام أبوشادي
استحوذ ملف متويل املشاريع احلكومية الكبرى على األولوية في 
اجتماع عقده محافظ البنك املركزي الش���يخ سالم العبدالعزيز أمس 
 مع رؤساء البنوك احمللية. وقال مصدر مطلع على مجريات االجتماع 
ل� »األنباء« ان االجتماع ناقش الضمانات التي ستقدم لتمويل مشاريع 
التنمية الكبرى وآليات التمويل س���واء من جانب البنوك أو الهيئات 
احلكومية، مش���يرا إلى ان البنوك ستقوم بإعداد مذكرة حول رؤيتها 
لتمويل املشاريع احلكومية الكبرى واملعوقات وآليات احللول لها لتذليل 
أي عراقيل. وأضاف املصدر ان احملافظ شدد على أن تشمل رؤية البنوك 
أهمية التعاون فيما بينها في عمليات التمويل لهذه املشاريع وإقراض 
الشركات ومساعدتها في معاجلة أوضاعها. وأضاف ان االجتماع تطرق 
إلى أمور عدة تهم البنوك احمللية منها قانون االستقرار املالي وآليات 
االستفادة من البند اخلاص في القانون والذي يتعلق بتمويل الشركات 
ذات األنشطة املنتجة. وأكد املصدر على ان احملافظ أبدى ارتياحه جتاه 
الوضع االقتصادي في البالد في ظل قوة املالءة املالية التي تتمتع بها 

البنوك احمللية وقدرتها على متويل مشاريع التنمية.

في خط���وة جتعل م���ن صورة 
االزمة الرياضية في البالد اكثر قتامة 
اللجنة االوملبية  وتعقيدا، وجه���ت 
الدولية كتابا جديدا الى وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي، 
تطال���ب فيه بإص���دار قانون جديد 
للرياضة، على ان يكون متوافقا مع 
املبادئ التي حتكم احلركة االوملبية، 
وانظمة االحتادات الرياضية الدولية، 

كما طالبت ايضا بإعادة مجالس ادارات 
االندية املنحلة الى مناصبهم الشرعية. 
وتعليقا عل���ى كتاب االوملبية، حث 
النائب مرزوق الغامن وزير الشؤون 
االجتماعية على مواجهة ما أكد انه 
»تعسف االوملبية الدولية«، فيما اعتبر 
النائب صالح املال ان الكتاب االخير 
يثبت تواطؤ ج���اك روغ لتقويض 

الرياضة الكويتية.  

الخرطوم � منى ششتر � حسين حسن )كونا(:
أكد وزير اخلارجية املناوب السماني الوسيلة ان بالده متر بأخطر 
مرحلة في تاريخها تهدد بقاءها كبل����د واحد موحد وتفتح الباب أمام 
تقسيمها وأمام مخاطر كبيرة ال حتمد عقباها. وأضاف خالل لقائه وفد 
جمعية الصحافيني الذي يزور السودان حاليا انه لوال املوقف العربي 

لرضخت بالده وتعثرت ورمبا تقسمت لعدة دويالت.

اس���تمع مجموعة من وجهاء 
الكويت امس الى كلمات من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
الوطنية وتدعو  اللحم���ة  »تعزز 
التآزر ونبذ اخلالفات« و»أن  إلى 
الكويت هي وطن اجلميع«. ونقل 
وجهاء الكويت عن صاحب السمو 
أنه رحب بهم وقال إنه يعتبرهم 
آباءه وإخوانه وأبناءه، مشيرين 
إلى أن كلمات سموه أعطت اجلميع 
دفعة معنوية كبيرة للعمل من أجل 
الوطن والبعد عما يثير النعرات. 
وأوضحوا أن سموه دعا إلى التآلف 
والتآزر بني فئ���ات املجتمع ونبذ 
التفرقة والعنصرية، كما دعا سموه 

إل���ى اإلكثار من ه���ذه التجمعات 
العائلية واحل���رص على الوحدة 
الوطنية. من جهة أخرى صرح وزير 
ش���ؤون الديوان األميري باإلنابة 
الش���يخ علي اجلراح بأن صاحب 
الس���مو األمير أكد خالل لقائه مع 
عدد من النواب أمس األول حرصه 
على تخفيف معاناة املواطنني وال 
سيما املعسرين منهم وإيجاد السبل 
الكفيلة لرفع هذه املعاناة في إطار 
صندوق املعسرين وان سموه أصدر 
توجيهاته لتطوير أداء الصندوق 
وآلياته وتالفي أي سلبيات تواجهه 
مبا ميكنه من القيام باملهام املوكلة 

اليه.

عواصم � وكاالت: عالمات استفهام كثيرة 
س����تثيرها عملية اغتيال العالم واألستاذ 
في الفيزياء النووية اإليراني مسعود علي 
محمدي بتفجير دراجة مفخخة عن بعد أمام 
منزله في وضح النهار امس. وعلى الفور 
وزعت طهران االتهامات بني االستخبارات 
األميركية )سي آي إيه( واملوساد اإلسرائيلي 
وعمالئهما من املعارضة. بيد ان واشنطن 
اعتبرت االتهامات »ال معنى لها« في حني 
نفت املعارضة اإليرانية »امللكية« في اخلارج 

االتهامات الرسمية وقالت إن االستخبارات اإليرانية تقف وراء العملية 
خاصة ان مواقع معارضة قالت ان محمدي كان من بني 240 أس����تاذا 
جامعيا أعلنوا رسميا تأييدهم لزعيم املعارضة مير حسني موسوي. 
وح����ذرت من أن االتهامات »متهد لعمليات إعدام معتقلني سياس����يني 

معارضني«.

الغانم اتهمها بالتعسف.. والمال: روغ متواطئ

االتهام يتوزع بين ال� »سي آي إيه« والموساد والمعارضة 

صورة من التلفزيون جلثة العالم النووي مسعود محمدي خالل نقله إلى املستشفى في طهران      )أ.پ(

وزير اخلارجية السوداني املناوب السماني الوسيلة متوسطا وفد جمعية الصحافيني

العالم النووي مسعود علي محمدي

»النصاب« طّير جلسة »التنمية« للخميس
نواب »اإلنقاذ« يعلنون أسماء مستجوبي وزير اإلعالم بديوان الطبطبائي غدًا

»مينا تليكوم« المملوكة 
ل� »بيتك � البحرين« 
 %25 على  تستحوذ 
اإلنترنت  س�وق  من 
ص32 بال�مم�لك�ة  

الغنيم: 2% عوائد 
متوقع�ة   س�نوية 
ل�� »ج�لوبل« من 
لصندوق  إدارته�ا 
»م�اكرو«    ص34

رأسماله  يزيد  »برقان« 
دينار  م�لي�ون   36
 140.13 الى  ليصل 
مليون�ًا بقيم�ة 280 
ص37 للس�هم   فلسًا 

اس�بيته: 10 مليارات دوالر حجم 
مشاريع »المزايا القابضة« خالل العام 
2009 موزعة على كل من اإلمارات 
والس�ع�ودي�ة والكوي�ت ص33

موظفو »التجارة« يشكون همومهم ل� »األنباء«: الترقيات والمكافآت 
و»منح الصالحيات« و»توزي�ع المهام« عراقيل تواجهنا  ص34

بدر املخيزمي وعبداحلكيم اخلياط خالل زيارة الشركة

مها الغنيم وبدر السميط خالل عمومية »جلوبل«

طارق عبدالسالم ومسعود حيات وجوناثان ليون 
خالل عمومية البنك

م.خالد اسبيته

)فريال حماد(

 )كرم دياب(
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مريم بندق � حسين الرمضان � موسى أبو طفرة
 ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ

تبقى قضية عدم اكتمال النصاب حجر 
عثرة امام امتام جدول اعمال مجلس االمة. 
وامس تسبب عدم اكتمال النصاب في عدم 
انعقاد اجللسة اخلاصة التي كانت مقررة 
ملناقشة تقرير اللجنة املالية البرملانية عن 

خطة الدولة التنموية.
رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي قال 
في تصريح صحافي انه مت حتديد جلسة 
خاصة اخرى تعقد غدا بناء على طلبني، 
االول تقدمت به احلكومة واآلخر قدمه 11 
نائبا. وعبر اخلرافي عن أمله لعدم انعقاد 
اجللس����ة حيث تواجد في قاعة عبداهلل 
السالم 32 نائبا في حني لم متثل احلكومة 
بأي وزير عند رفع اجللسة للمرة الثانية. 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان قال في تصريح ل� »األنباء« انه 
كان متواجدا في القاعة حلظة رفع اجللسة، 
مبديا اس����تغرابه من تصريحات بعض 

النواب. ه����ذا وتعقد اللجنة املالية اليوم 
اجتماع����ا إلدخال تعديالت جديدة مقدمة 
على مشروع القانون الذي سبق أن رفعته 

حول اخلطة اخلمسية.
وفي هذا الصدد علمت »األنباء« ان اهم 
التعديالت املقدمة تتضمن إلزام احلكومة 
باصدار القوانني اخلاصة باملشاريع الكبرى 
والنفطية، وامليزانيات التكميلية ونسب 
الشركات املساهمة التي تعتزم احلكومة 
اطالقها. من جانبه، ق����ال رئيس اللجنة 
املالية د.يوسف الزلزلة ل� »األنباء«: أسجل 
العتب على احلكومة وعلى بعض النواب 
لعدم عقد اجللسة. وعلى صعيد استجواب 
وزير االعالم قالت مصادر نيابية ل� »األنباء« 
ان اجتم����اع نواب جلنة االنقاذ الذي كان 
مقررا عق����ده اليوم أّجل الى الغد بديوان 
النائب د.وليد الطبطبائي حيث س����يقدم 
النائبان مسلم البراك ود.جمعان احلربش 
رؤيتهما حول توقيت االستجواب وأسماء 

التفاصيل ص 6 - 8مقدميه.
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