
أحمد يوسف
حسم املالك اإلستراتيجيون في مجموعة االتصاالت 
املتنقلة »زين« ق����رار تعيني وزير املواصالت األس����بق 
نبي����ل ب����ن س����المة ف����ي املنص����ب املس����تحدث »كبير 
املديرين« ليقوم مبه����ام نائب الرئيس والعضو املنتدب 
 د.س����عد الب����راك املس����تقيل. وقال����ت مص����ادر مطلعة 
ل� »األنباء« ان االجتماع األخير ملجلس اإلدارة شهد مناقشات 
ملدة 4 ساعات حول الشركة وإستراتيجيتها في املرحلة 

املقبلة ومنها قرار تعيني بن سالمة.

المنصوري:  جاسم  اللواء 
من  استقالتي  قدمت 
اإلطف�اء في 1980 

يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 26 من صفر 1431 ـ 10 فبراير 2010 الـــعـدد:

فلس
100

صفحة
56
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البعثات  ف�ي  وطالبة  طالب�ًا   145 قب�ول 
الداخلي�ة ببرامج جامع�ة الخليج  ص18

إيطاليا: مئات من الباسيج حاولوا اقتحام سفارتنا بإيران  ص 48

www.alanba.com.kw

التفاصيل ص29+28

األمين العام للمجلس األعلى للتنمية والتخطيط 
د.عادل الوقيان في حوار مع »األنباء«:

الشركات المطروحة واإلقبال عليها
الجه�ات الحكومية مطالبة بتوضيح 
مشروعاتها  ومتابعة  تنفيذ  إجراءات 
وفق�ًا لقان��ون التخطيط  ص9

اعتراضًا على تبعيتها للبلدية فتم تحويلها 
إل�ى إدارة مس�تقلة بميزاني�ة ملحق�ة 

على  المتوقع  العائد 
خطة  في  المشاريع 
التنمية كفيل بإنجاح 
د.عادل الوقيانالمزاي�دات عل�ى 

رحلة نجاح
الهيكل التنظيمي للجيش خالل أسابيع

تأهيل 26 شركة لعقود النظافة الجديدة

لبنان: خطأ الطيار  وراء تحطم »اإلثيوبية«

عبدالهادي العجمي
علمت »األنباء« ان رئيس االركان العامة للجيش الفريق ركن الشيخ احمد اخلالد 
سيرفع للنائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك خالل 
االسابيع القليلة املقبلة الهيكل التنظيمي اجلديد للجيش العتماده. وأوضحت مصادر 
عس����كرية مطلعة ان الهيكل اجلديد قّلص الكثير م����ن املديريات والوحدات التابعة 
لبعض الهيئات العسكرية، واشارت املصادر الى ان قرارات تعيينات وتدوير الضباط 

وكذلك النقل معلقة حتى اعتماد الهيكل اجلديد.

بداح العنزي
كشفت مصادر مطلعة في البلدية 
أن اللجنة املختصة ب� »النظافة« انتهت 
من تأهيل 26 ش���ركة لعقود النظافة 

اجلديدة.
العقود  أن  وأوضح���ت املص���ادر 

اجلديدة تبلغ 17 عقدا سيتم تنفيذها 
الرسمي  املق���بل وهو املوعد  أكتوبر 
للبدء في تلك العقود، لتشمل جميع 
املناطق، مشيرة إلى أن اللجنة قررت 
أن حتصل كل ش���ركة على عقد واحد 

فقط.

بي����روت: بعد أكثر من أس����بوعني على س����قوطها، قطع وزي����ر الصحة اللبناني 
محمد جواد خليفة أمس دابر التس����اؤالت واألقاويل معلنا أن الطائرة اإلثيوبية 
انفجرت في اجلو وتطايرت مبا متلك من حديد ومن بشر وسقطت في أماكن مختلفة 
في البحر، مبوازاة ذلك كش����ف مصدر على دراي����ة بالتحقيق في حتطم الطائرة ان 
خطأ الطيار هو سبب انفجار الطائرة قائال: »توصلنا لنتيجة مبدئية بأنه كان خطأ 

الطيار.. بناء على املعلومات املأخوذة من الصندوق األسود«.

عمر راشد
كش��ف وزير املالية مصطفى الشمالي 
عن ان احلكوم��ة ليس لديه��ا النية لزيادة 
رأس��مال احملفظة الوطنية، متس��ائال: هل 
املطلوب من احلكومة فتح »حنفية« لتصب 
على الس��وق؟! ونفى الشمالي، في تصريح 
صحافي، ما تردد ع��ن تراجع أداء احملفظة 
الوطنية، مؤكدا ان أداء احملفظة الوطنية عن 

2009 جيد، وأنها لم تدخل لتعديل الس��وق 
وحتويل الس��هم من أحمر إلى أخضر »بل 
دخلت كمستثمر عادي« يبحث عن الفرص 
العادل��ة. م��ن جه��ة ثانية، أوض��ح الوزير 
الش��مالي أن جملة اإليرادات ف��ي ميزانية 
2010 - 2011 تبل��غ 9719.3 ملي��ون دين��ار، 
مش��يرا إل��ى أن الباب األول سيس��تنزف 

3580 مليون دينار.

بن سالمة كبير المديرين في »زين«

»ڤيتو« نيابي جديد بوجه إسقاط أو استثمار الديون العراقية
نواب رفعوا في وجه الحكومة سيف »األدوات الدستورية«: مجلس األمة صاحب قرار التعامل مع ملف التعويضات

األنباء  االقتصادية

توقع  لالس�تثمار«  »الفوز 
مذكرة تفاهم لتأس�يس 
صندوق ريجنس�ي السكني 
المتحدة  المملك�ة  ف�ي 
ملي�ون   15 ب�رأس�مال 
جني�ه إس�ترليني  ص41

مليون   39.2 يحق�ق  »األهل�ي« 
دين�ار أرباح�ًا صافي�ة واألرباح 
التشغيلية تسجل 79.9 مليون 
ص43   2009 بنهاي�ة  دين�ار 

مصادر ل� »األنباء«: 18 ش�ركة استثمارية كويتية تتجه 
إلى التس�جيل في بورصة ب�الس البريطانية  ص39

أرباح »يوب�اك« في 2009 تقفز 397 ٪ لتس�جل 
3.77 ماليين دينار تعادل 50 فلساً للسهم    ص44

4 محاور تحدد إستراتيجية »الوطني« المستقبلية  ص38

الشيخ سالم العلي يتبرع ب� 2000 دينار  لكل عسكري 
في  الحرس األميري وحرس مجلس األمة

قرر سمو الشيخ سالم 
العلي رئيس احلرس الوطني 
التبرع مببلغ 2000 دينار 
لكل عس���كري من ضباط 
وضباط صف وأفراد احلرس 
األميري وكذلك حرس مجلس 

األمة. 
وكان سمو الشيخ سالم 
العلي قد أهدى منتس���بي 
ومتقاعدي احلرس الوطني 
مبلغ 30 مليون دينار حيث 
سيحصل كل فرد منهم على 
سمو الشيخ سالم العليما بني 2000 و2500 دينار.

أحمد يوسف بهبهاني

د. سعد البراكنبيل بن سالمة

التفاصيل ص 49

التفاصيل ص39

التفاصيل ص5 - 7

ص30 و 31

الشمالي يؤكد عدم زيادة المحفظة الوطنية:
هل المطلوب فتح »حنفية« لتصب على السوق؟!

9719.3 مليون دينار جملة اإليرادات في ميزانية 2010 - 2011

موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ
من جديد وضع نواب »ڤيتو« بوجه محاوالت 
احلديث عن إس���قاط الديون العراقية املس���تحقة 
للكويت مقابل اس���تثمارات، وأكد النواب ان سداد 
هذه الديون ضروري خصوصا في ظل حالة التعافي 
الواضحة في العراق، مهددين باستخدام كل األدوات 
الدستورية. النائب حسني مزيد قال ل� »األنباء« ان 
لدى النواب موقفا ثابتا حول هذا األمر، مشددا على 
ان الرفض القاطع لعدد كبير من النواب س���يرفع 
بوجه أي فكرة إلس���قاط هذه الديون أو حتويلها 
الستثمارات كبديل للسداد. وأكد النائب د.فيصل 
املس���لم ان أي توجه لتحويل الديون العراقية إلى 
اس���تثمارات مرفوض متام���ا ألن ذلك ينتقص من 
سيادة الكويت وتشجيع لدول أخرى على انتهاج 
النهج نفس���ه، وقال: نحن سنتابع احلكومة  بهذا 
الشأن بكل األدوات الدستورية ويبقى مجلس األمة 

صاحب القرار في هذا الشأن. 
أما النائب د.ضيف اهلل ابورمية فأبدى استغرابه 
من هرولة احلكومة لبحث هذا الشأن وهي التي رفضت 

باألمس قانون شراء فوائد القروض.

ختام مهرجان الخرافي لإلبداع المس�رحي: »الشباب« حصدت نصيب 
األس�د و»الجيل الواع�ي« 4 جوائز و»الش�عبي« جائزتي�ن ص32 و 33

املخرج املبدع هاني النصار يتسلم جائزة افضل اخراج مسرحي من راعي املهرجان جاسم اخلرافي

مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2011/2010 )مليون دينار(
اعتمادات 
2010/2009

مشروع 
2011/2010

النسبةالفرق

أوالً: اإليرادات

24.4%6924.58616.61692.1اإليرادات النفطية
-4.1%-1150.01102.747.3اإليرادات غير النفطية

20.4%8074.59719.31644.8جملة اإليرادات
ثانياً: المصروفات وااللتزامات

20.4%10807.4971.9164.5٪ من اإليرادات الحتياطي األجيال القادمة
3.0%3476.03580.0104.0الباب األول � المرتبات

24.8%2355.02938.0583.0الباب الثاني � المستلزمات السلعية والخدمات
-34.6%-344.0225.0119.0الباب الثالث � وسائل النقل والمعدات والتجهيزات

66.0%1265.02100.0835.0الباب الرابع � المشاريع اإلنشائية والصيانة
56.5%4676.07319.02643.0الباب الخامس � المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية

33.4%12116.016162.04046.0جملة المصروفات
32.6%12923.417133.94210.5جملة المصروفات وااللتزامات

ثالثاً: العجز أو الفائض

59.4%-2401.2-6442.7-4041.5قبل استقطاع ٪10
52.9%-2565.7-7414.6-4849.0بعد استقطاع ٪10


