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سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا االجتماع االستثنائي للمجلس أمس

ناصر اخلرافي الوليد بن طالل وارن بافيت بيل غيتس كارلوس سليم
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التفاصيل ص 21-20

مجلس الوزراء: إنصاف الجميع ماليًا
مجلس الخدمة المدنية يجتمع خالل أسبوعين للبدء  بوضع إجراءات تنفيذ توجيهات الحكومة بخصوص المقترحات والمطالبات المرفوعة من الجهات المختلفة

»فاينانشال تايمز«: »جلوبل« اختارت نهج الشفافية
وشّكلت نموذجًا للشركات األخرى في التعامل مع األزمة

لندن: أشادت صحيفة 
»فاينانشال تاميز« العريقة 
في عدده���ا الصادر امس 
بتجرب���ة ش���ركة بي���ت 
االستثمار العاملي )جلوبل( 
املتواصل في  وجناحه���ا 
عملية اعادة الهيكلة التي 
طبقتها بش���فافية كاملة. 

وأضافت: »نادرا ما يعرف عن الشركات اخلليجية 
الشفافية وتكون أكثر غموضا في أوقات الضائقة 
املالية ولك���ن »جلوبل« التي تخلفت عن س���داد 
ديونها في ديسمبر 2008، اختارت أن تسلك مسارا 
مختلفا، فبدال من أن تتوارى في الظل، اختارت أن 
تكون صريحة وشفافة فيما يتعلق بإعادة هيكلة 
ديونها. ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب في »جلوبل« مها الغنيم قولها: 

»لقد كان العام 2009 مليئا 
بالتحديات ومثقال باأللم 
لكن األم���ور تبدو أفضل 
اآلن«. وأضافت الصحيفة: 
أش���اد املصرفي���ون في 
املنطقة )والذين كان يشك 
بعضهم في قدرة »جلوبل« 
على تخطي هذه األزمة( 
باإلجراءات التي اتخذتها »جلوبل« على مدار العام 
املاضي وأشاروا إليها بوصفها منوذجا يحتذى به 
للشركات األخرى املتعثرة. وتابعت »فاينانشال 
تامي���ز«: واصلت »جلوبل« الوفاء بس���داد فوائد 
القروض والس���ندات خالل فت���رة إعادة الهيكلة، 
ونالت »جلوبل« إشادة من الدائنني للنهج البناء 
الذي اتبعته والذي كان مختلفا عن عمليات إعادة 

الهيكلة األخرى في املنطقة.

الشركة نالت إشادة من الدائنين لنهجها في عملية إعادة الهيكلة

المكسيكي اللبناني األصل كارلوس سليم 
ُيزيح بيل غيتس عن عرش الثراء العالمي

23 عربيًا فق�ط صافي ثروته�م 100 مليار دوالر ضم�ن القائمة 
يتصدره�م  الوليد ب�ن طالل .. وناص�ر الخرافي الكويت�ي الوحيد فيها

توجي�ه الجه�ات المختصة لمباش�رة اإلجراءات القانوني�ة لمحاس�بة المضربين عن العم�ل والمهددين به
إجراءات لتنفيذ خطة التنمية منها اس�تحداث آلية تقييم القياديين وتكليف »االستثمار« بإنشاء الشركات الجديدة

نيوي���ورك - وكاالت: قفز رجل األعمال 
املكس���يكي اللبناني االصل كارلوس سليم 
حلو ليصبح أغنى أغني���اء العالم ب� 53.5 
مليار دوالر مزيحا بيل غي����تس مؤس���س 
شركة مايكروسوفت الى املركز الثاني ب� 53 
مليارا بينما جاء املستثمر وارن بافيت في 

املركز الثالث ب� 47 مليار دوالر.
وحسب القائمة السنوية ال� 24 ل� »فوربس« 
فق�د استع��اد الث�الث��ة األوائل 41.5 مليار دوالر 
من أصل 68 مليارا فقدوها العام املاضي، وقد 
ارتفع عدد األثرياء إلى 1011 مليارديرا مقارنة 

ب� 793 العام املاضي و1125 في عام 2008.
وتشير القائمة السنوية ال� 24 ل� »فوربس« 

الى ان صافي ثروة ال� 1011 مليارديرا بلغت 
3.6 تريليونات دوالر مقارنة ب� 2.4 تريليون 
الع���ام املاض���ي و4.4 تريليونات دوالر في 

.2008
وعربيا تصدر القائمة األمير الوليد بن طالل 
بعد ان قفز 3 مراتب محتال املرتبة 19 بثروة 
بلغ���ت 19.4 مليار دوالر بزيادة 6 مليارات، 
فيما جاء محمد العمودي في املرتبة الثانية 
مع 10 مليارات وناص���ر اخلرافي وعائلته 
 على املرتب���ة الثالثة عربي���ا وال� 77 عامليا 
ب� 8.7 مليارات دوالر، واخلرافي هو الكويتي 

الوحيد في القائمة لهذه السنة.

342 مليار دوالر صافي ثروة العشرة األوائل في قائمة »فوربس« ل� 2010

يقود حملة لإلفراج عن بقية معتقلينا في غوانتانامو

د. الصباح إلى واشنطن خالل أسبوعين
بيان عاكوم

أعلن رئيس اللجنة الشعبية ألهالي معتقلينا في غوانتانامو 
خالد العودة عن زيارة سيقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح الى واشنطن حيث 
س���يلتقي كبار املسؤولني، مشيرا إلى ان ملف املعتقلني سيكون 
على رأس املوضوعات التي سيناقش���ها معهم. وبني العودة ان 
هذه الزيارة تأتي في اطار حترك سياسي وديبلوماسي كويتي، 
خصوصا بعد تراجع اإلدارة األميركية عن وعودها جتاه الكويت 

باإلفراج عن املعتقلني فوزي العودة وفايز الكندري.

مريم بندق
في خطوة جوهرية تؤكد قرب 
إق���رار احلكومة للزي���ادات املالية 
في رواتب املوظفني الكويتيني في 
احلكوم���ة والقط���اع اخلاص جاء 
بيان مجلس الوزراء عقب اجتماعه 
االستثنائي أمس، مؤكدا تفهم املجلس 
للمقترحات واملطالبات واالمتيازات 
املالية املرفوعة من اجلهات احلكومية 
املختلفة، وكاشفا ان مجلس اخلدمة 
املدنية يدرس ذلك مبوضوعية وافية 
لتحقيق العدالة واإلنصاف للجميع، 
وذل���ك وفقا مل���ا انفردت بنش���ره 
»األنباء«. إلى ذلك، أعلنت مصادر 
حكومية رفيعة ان مجلس اخلدمة 
املدنية س���يجتمع خالل أسبوعني 
ملباشرة تنفيذ الدراسة املطلوبة من 
قبل مجلس الوزراء. وقالت املصادر 
ان اجلهات املعنية في الدولة اآلن 
مثل ديوان اخلدمة املدنية واملؤسسة 
العام���ة للتأمين���ات االجتماعي���ة 
ووزارة املالية تعكف على االنتهاء 
من البيانات واإلحصاءات املطلوبة 
حتى يتسنى ملجلس اخلدمة املدنية 
اتخاذ القرارات املطلوبة مبا يحقق 
الوقت نفسه  العدالة للجميع. في 
أكد مجلس الوزراء رفضه القاطع 
جلميع ص���ور اإلضراب واالمتناع 
عن العم���ل أو التهدي���د به وكلف 
اجلهات احلكومية املختصة مبباشرة 
اإلجراءات القانونية املناسبة ملواجهة 
املمارسات املرفوضة. وقالت  هذه 

مريم بندق
كشفت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احل��مود 
ع���ن أن املق��اعد الش���اغرة اآلن 
في خطة ابتعاث الطلبة س���يتم 
شغلها من قبل الطلبة الكويتيني 
الذين يدرسون في اخلارج على 
حسابهم. وقالت الوزيرة احلمود 
في تصريحات خاصة ل� »األنباء«: 
س���يتم ذلك للطلبة الذين أمتوا 

شروط البعثة وسيتم حتويلهم 
إلى برنامج البعثات مللء جميع 
املقاع���د املتوافرة والتي تبلغ ما 

يقارب 400 مقعد.
وأكدت الوزيرة أنه متت زيادة 
إل���ى 1800  الب��عث���ات من 400 
بعثة مبا ميثل تقريبا أكثر من 4 
أض���عاف، مش���يرة الى اجلهود 
العاملون في  التي بذلها  الطيبة 
وزارة التعلي���م العالي. وأعلنت 

احلم���ود أن مراجعة جتري اآلن 
البعث���ات لربطها بخطة  خلطة 
التنمية االستراتيجية للدولة التي 
أقرها مجلس األمة ولفتح بعض 
التخصصات اجلديدة التي تلبي 
احتياج���ات خطة التنمية ضمن 
برنامج البعثات اجلديد، مشيرة 
إلى أن االجتماع أمس مع اللجنة 
التعليمية البرملانية كان ممتازا 

وتناول عدة قضايا.

الحمود ل� »األنباء«: 400 مقعد شاغر بالبعثات ُتستكمل 
من الدارسين على حسابهم  المستوفين للشروط

األنباء  االقتصادية

قيل�ول�ة

استراحة

السفير التركي: »الوطني« يلعب دورًا مهمًا 
في تعزيز التعاون بي�ن البلدين  ص 26

العقارية«  »التجاري�ة 
ترب�ح 19.05 مليون 
دي��ن�ار  ومج�لس 
بتوزيع  يوصي  اإلدارة 
7% منح�ة  ص 27

إبراهيم دبدوب مع السفير التركي خالل حفل االستقبال على شرف »الوطني«

عبدالفتاح معرفي

بقلم: صالح الشايجي

بقلم: يوسف عبدالرحمن

ص39

ص16

مقولة مغشوشة

أخبار النساء

القحطاني: الشهران المقبالن فاصالن بشأن إقرار كادر المهندسين  ص14

التفاصيل ص3 التفاصيل ص3

مصادر مطلعة ل� »األنباء« انه بناء 
على ذلك وضعت بدائل واستعدادات 
ملواجهة أي حاالت إضراب عن العمل، 
لتسيير مصالح الوطن واملواطنني 
مع محاس���بة كل من يتس���بب في 
تعطيل املصالح احليوية للبالد وفقا 
لنصوص الدستور والقوانني املنظمة 
لذلك. وفي اجللسة ذاتها قدم نائب 
رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لإلس���كان والتنمية 
الشيخ أحمد الفهد آلية تنفيذ اخلطة 
السنوية للتنمية واخلطة املتوسطة 
املدى والتي تتضم���ن 7 إجراءات 
رئيسية لتنفيذ 798 مشروعا بتكلفة 

4 مليارات و700 مليون دينار. ولعل 
الالفت للنظر في هذه اآللية تكليف 
مجلس اخلدمة املدنية بوضع آلية 
القيادية  الوظائف  لتقييم شاغلي 
حول مدى االلتزام بتنفيذ ومتابعة 
اخلطة الس���نوية متضمنة أسس 
ومعايير اختيارهم للوظائف التي 
يرشحون لتوليها وذلك العتمادها 
من مجلس الوزراء، وكذلك تكليف 
الهيئة العامة لالس���تثمار باتخاذ 
اإلجراءات املطلوبة إلنشاء الشركات 
املنوط بها تنفيذ بعض املشروعات 

وفقا لإلطار القانوني السليم.

إيران لم تعرض آلية للحقول البحرية

المبارك أصدر قرار التجديد ل� 700 
عسكري أغلبهم من جنسيات خليجية 

نفى وكيل وزارة النفط املس���اعد للش���ؤون الفنية علي بن 
س���بت ما تداولته بعض الصحف اإليرانية مؤخرا بش���أن قيام 
إي���ران بتقدمي ع���رض للجانب الكويتي حول آلي���ة اإلنتاج في 
بعض احلقول البحرية. وأكد بن س���بت ل� »كونا« ان الكويت لم 
تتلق أي عروض بهذا الش���أن وان أي مفاوضات قادمة ستتعلق 
فقط بتحديد احلد الشرقي للمنطقة املغمورة احملاذية للمنطقة 

املقسومة وليس موضوع اإلنتاج.

 عبدالهادي العجمي
اعتمد النائب األول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك ظهر أمس قرارا يقضي بتجديد اخلدمة ملدة س���نة ل� 700 
عسكري من مختلف قطاعات اجليش. وأوضحت مصادر عسكرية أن 
أغلبهم من حملة اجلنسيات اخلليجية ونسبة قليلة من البدون.

التفاصيل ص 27

التفاصيل ص 28 و29

تقرير أميركا عن حقوق اإلنسان ل�  2009: هجوم بالجملة 
على الكويت من االتجار بالبشر إلى البدون والسجون والجويهل!

واشنطن � أحمد عبداهلل
جددت »اخلارجية« األميركية انتقاداتها الى الكويت في 
مجال حقوق اإلنسان معتبرة ان احلكومة مستمرة في احلد 
م����ن حقوق املواطنني خاصة فيما يتعلق بتش����كيل أحزاب 
سياس����ية. وقالت واش����نطن في تقريرها السنوي اخلاص 
بحقوق اإلنسان لعام 2009 إن الفساد واالجتار بالبشر اليزاالن 
يش����كالن مش����كلة في الكويت، الفتة الى عدم حل احلكومة 

مشكلة عدميي اجلنسية »البدون« حتى اآلن.
ورغم ان املرأة الكويتية حققت جناحات سياسية كبيرة، 
ووصول 4 نس����اء الى البرملان خ����الل 2009، اتهم التقرير 
األميركي الكويت بأن النساء فيها ال يتمتعن بحقوق متساوية 
مع الرج����ال بعد. كما ذكر أن رجال الش����رطة وقوات األمن 
أساءوا معاملة بعض املعتقلني في السجون، مضيفا ان بعض 

الس����جون الكويتية تنقصها املرافق الصحية املناسبة، كما 
ان عدد األطباء فيها غير كاف، وذهب التقرير الى مدى بعيد 
في انتقاده لقوات األمن زاعما ان الش����رطة متارس االعتقال 
التعسفي ضد غير املواطنني، كما انها تبدي حتيزا واضحا 
جتاه املواطنني. الطريف في التقرير األميركي انه أشار الى 
اعتقال اجلويهل رغم إش����ارته الى ان األخير قام ببث إذاعي 
غير مرخص وانه يروج الدعاءات كاذبة متس األمن الوطني، 
وأهان بعض النواب. وفي مجال احلرية الدينية انتقد التقرير 
قيام احلكومة مبا وصفه بفرض »متطلبات تعسفية« لتأسيس 
منظمات دينية لغير املس����لمني، كما قال ان بعض الكنائس 
تواجه مضايقة في احلصول على التأشيرات الكافية لتلبية 
احتياجاتها من رجال الدين، وان الشيعة يواجهون صعوبات 

اكثر من السنة على مستوى ترخيص األماكن الدينية.

إزالة نسيج حميد لمبارك 
وتقدم صحته »يبعث على الرضا«

قطر تعّين أول امرأة 
بالسلك القضائي

برلني � رويت����رز: أكد الفريق 
الطبي الذي يعالج الرئيس املصري 
حسني مبارك في أملانيا أمس ان 
نسيجا حميدا أزيل خالل اجلراحة 
التي أجريت له السبت املاض��ي وان 
حالته الصحية العامة في حتسن 

وتبعث على الرضا.

الدوحة: أدت القطرية الشيخة 
مها منصور سلمان جاسم آل ثاني 
اليمني القانونية امس بعد تعيينها 
بوظيفة مساعد قاض في احملاكم.  
وذكرت وكالة األنباء القطرية انه 
بذلك تكون الش����يخة مها آل ثاني 
أول امرأة تعني في السلك القضائي 

بدولة قطر.

بغداد � وكاالت: وسط اتهامات القائمة 
العراقية بزعامة اياد عالوي بوقوع تزوير 
ومخالفات واسعة النطاق في االنتخابات 
العراقية العامة، وتهديد االئتالف العراقي 
الس������يد عمار احلكيم  الذي يتزع���مه 
بالطعن ف����ي النتائج، أعلنت املفوضية 

العليا املستقلة لالنتخابات بالعراق تقدم 
ائتالف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس 
املال���كي في  ن����وري  ال��عراقي  الوزراء 
النجف وبابل. وجاء بعده  مح���افظتي 
االئتالف الوطني العراقي وبعدهما حلت 

القائمة العراقية. 

أمير زكي
رج����ح مصدر أمن����ي ان يوقع وزير 
الداخلي����ة الفريق ركن متقاعد الش����يخ 
جابر اخلالد ووزير الداخلية السعودي 
صاحب الس����مو امللكي األمير نايف بن 
عبدال����عزيز اتفاقية ثنائية تتضمن تنقل 
مواطني الدولتني بالبطاقة الذكية وذلك 
خالل لقائهما األسب��وع املقبل على هامش 

مؤمتر وزراء الداخلية العرب املقرر عقده 
في تونس.  وأكد املص����در ان الت���نقل 
بالبطاقة ال����ذكية يحتاج إلى توقي����ع 
الوزي��رين اتف���اقية على أن ينت��قل وفد 
أمني كويتي إلى اململكة العربية السعودية 
أو يح��ضر وفد س����عودي إلى الك���ويت 
لتحديد موعد تنفيذ تلك االتفاقية وحتديد 

أسس لهذه اخلطوة.  

المالكي يتقدم في النجف وبابل.. 
وعالوي يلمح إلى وقوع تزوير

توقيع اتفاقية التنقل بالبطاقة الذكية 
بين الكويت والسعودية األسبوع المقبل
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