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محكمة التحكيم الرياضية أنصفت الشيخ طالل الفهد بحكم تاريخي

)ا.پ( امني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل خالل القائه كلمة مبناسبة افتتاح معلم مليتا السياحي 

الحكومة تحسم تعديالت »المعسرين« غدًا
مجلس الوزراء يناقش بيانه عن ظاهرة غالء األس�عار.. والهارون يس�تعرض إجراءات وزارته.. ونواب أعدوا توصيات إلقرارها في جلسة الثالثاء المقبل

الشمالي يوضح لمجلس الوزراء ال� 3 شرائح  المقترحة من »المالية« ومبررات الرفض الحكومي لها..  وأسباب اإلصرار على ثبات نسبة ال� 50% المستقطعة من رواتب المستفيدين

ولي عهد قطر يصل غدًا
بيان عاكوم

يصل ولي عهد دولة قطر 
سمو الشيخ متيم بن حمد آل 
البالد غدا )األحد(  إلى  ثاني 
في زيارة رس���مية تس���تمر 

يومني.
وذكرت مصادر مسؤولة 
ان س���موه س���يبحث م���ع 
القيادة السياس���ية مختلف 
القضايا التي تخص الدولتني 
الش���قيقتني باإلضاف���ة إلى 
املس���تجدات على الساحتني 

سمو الشيخ متيم بن حمد آل ثانياإلقليمية والدولية.

أ.ف.پ و مبارك الخالدي
علم���ت وكال���ة الصحاف���ة 
الفرنسية من مصدر موثوق به 
الرياضي  التحكي���م  ان محكمة 
)كاس( في لوزان أصدرت حكما 
أمس اعترفت فيه باحتاد الكرة 
املنتخب في 15 نوفمبر املاضي 
برئاسة الشيخ طالل الفهد. وتردد 
أم���س أن »كاس« صادقت على 
صحة إجراءات ونتائج انتخابات 
األندية ال���� 10 التي جرت في 15 
نوفمبر املاضي، كما أقرت بصحة 
تسمية الشيخ طالل الفهد رئيسا 
شرعيا الحتاد كرة القدم للدورة 
املقبلة من عمر االحتاد. يذكر أن 
»كاس« ق���د أصدرت حكما أوليا 
في 25 ديسمبر املاضي بإيقاف 
أي قرارات سواء لالحتاد الدولي 

محكمة الرياضة الدولية »كاس«: 
طالل الفهد رئيسًا شرعيًا التحاد الكرة

وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر موثوق إنها أقرت بصحة وإجراءات انتخابات األندية في 15 نوفمبر الماضي

مجلس الشيوخ األميركي يقّر خطة لإلصالح المالي.. 
و»النواب األلماني« يوافق على إنقاذ منطقة اليورو

عواصم � وكاالت: أقر مجلس 
الشيوخ االميركي اول من امس 
اوس���ع خطة الص���الح نظام 
ضبط القط���اع املالي االميركي 
منذ الثالثينيات، في مش���روع 
كان ف���ي طليع���ة االولوي���ات 
التش���ريعية على جدول اعمال 
الرئيس باراك اوباما الذي ابدى 
ارتياحه لعدم متكن »عصابات 
مجموعات الضغط« من عرقلة 
مشروع القانون الهادف الى منع 
انقاذ املؤسسات املالية الكبرى 
على حساب دافعي الضرائب، 
وكذل���ك فرض ضواب���ط اكثر 
املنتجات  صرامة على س���وق 

املالية املشتقة.
وفي اوروب���ا وافق مجلس 
النواب االملاني على مش���اركة 
املانيا في خط���ة لدعم منطقة 
الي���ورو من خالل مس���اهمتها 
بنحو 148 ملي���ار يورو ضمن 
خطة االنق���اذ التي تقدر بنحو 

750 مليار يورو.
وهبطت مؤشرات االسواق 
االوروبية ألقل مستوياتها في 

سبعة اشهر في ختام تعامالت 
ام���س، كم���ا هبط���ت جمي���ع 
البورص���ات اآلس���يوية ألدنى 

مستوياتها منذ تسعة اشهر.
وفي أميركا واصلت مؤشرات 
أسواق املال انخفاضها في بداية 
تعامالت أمس م���ع زيادة قلق 
املستثمرين حيال طريقة معاجلة 

أوروبا ألزمة الديون.
وتراجع مؤشر »داو جونز« 
الش���ركات  الصناعي ألس���هم 
األميركي���ة الكب���رى 75 نقطة 
أو 0.7% ال���ى 9998.03 نقط���ة 
فيما انخفض مؤشر »ستاندرد 
آند بورز« األوس���ع نطاقا 7.11 
الى  نقاط وبنسبة 0.7% أيضا 
1064.18 نقط���ة. كذلك خس���ر 
الذي  مؤشر »ناسداك« املجمع 
تغل���ب عليه أس���هم ش���ركات 
التكنولوجي���ا 16.22 نقطة الى 

2187.97 نقطة.
وكانت مؤش���رات األسواق 
األميركية قد سجلت أمس واحدة 
من أكبر اخلسائر في يوم واحد 
حيث خسر مؤشر »داو جونز« 

376 نقطة.

مريم بندق � حسين الرمضان � موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ

يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه االعتيادي 
الذي يترأسه سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد مساء غد جملة من القضايا واملوضوعات 
املدرجة على جدول األعمال والتي منها تعديالت 
قانون املعسرين متهيدا لالجتماع املرتقب للجنة 
املالية البرملانية االثنني املقبل لالتفاق بش����كل 

نهائي على هذه التعديالت.
وفيما تتمس����ك اللجنة بالتدرج في نسبة 
االستقطاع من رواتب املستفيدين من الصندوق 
مبوجب 3 ش����رائح أساس����ية أك����دت مصادر 
وزاري����ة ل� »األنب����اء« أن احلكومة طرحت هذا 
البن����د للنقاش في اجتماعها الس����ابق على أن 
يتخذ القرار النهائي في شأنه في اجتماع الغد 
الذي س����يقوم وزير املالية مصطفى الشمالي 
خالل����ه بتوضيح بع����ض البيانات وأس����باب 
 الرفض احلكومي واإلصرار على ثبات نس����بة

ال� 50% املستقطعة من رواتب املستفيدين، مشيرة 
إلى أن احلكومة س����تكون مرنة للوصول الى 
صيغة توافقية ترضي اجلميع وفقا للمصلحة 
العامة. وأضافت املصادر أن املجلس سيستعرض 
االستعدادات ملناقشة قضية غالء األسعار احملددة 

في جلسة الثالثاء املقبل.
مص����ادر نيابية قالت ل����� »األنباء« إن عددا 
من النواب أنهوا صياغة العديد من التوصيات 
التي قد يصدر بعضها بصيغة قرارات لتكون 

الجمة ملوجة ارتفاع أسعار املواد االستهالكية 
والغذائية األساسية في البالد في ظل استقرار 

اسعارها عامليا.
 وف����ي ه����ذا االطار اك����دت مص����ادر خاصة

 ل� »األنباء« ان وزارة التجارة والصناعة حّملت 
التجار املسؤولية حيث ذكرت في كتاب الحتاد 
اجلمعيات التعاونية »ان التجار يقومون برفع 
األس����عار من دون مبرر« في حني يحّمل احتاد 
مصنعي املواد الغذائية املسؤولية للجمعيات 

التعاونية بسبب بعض املمارسات اخلاطئة.
ومن املقرر أن يلقي وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون خالل مناقشة القضية بيانا حكوميا 
تفصيليا عن اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد 
من الظاهرة واملخالفات التي حررتها األجهزة 
املعنية. ومن ضمن القضايا املطروحة للنقاش 
خالل اجتماع احلكومة مشروع اخلطة السنوية 
الذي س����تطلب احلكومة مناقشته   2011/2010
بصفة االستعجال العتماده واحالته الى جلنة 
امليزانيات البرملانية العتماد امليزانيات اجلديدة 
اخلاص����ة به. هذا وينظر املجل����س في تقارير 
عدي����دة منها تطورات األوضاع على الس����احة 
الرياضية بحس����ب تقرير من وزير الش����ؤون 
د.محمد العفاسي وآخر حول انقطاع املياه عن 
بعض املناطق السكنية في البالد وتوضيح من 
وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان اضافة الى 
تقارير اللجان الوزارية حول قوانني املناقصات 

وهيئة مكافحة الفساد والذمة املالية.

هبوط جماعي للبورصات األوروبية واآلسيوية.. واألميركية تفتح على انخفاض

األنباء  االقتصادية

بدر احلميضي

»الوطني«: 
من  عامًا   58
اإلنجازات 
المتواصلة

الحميضي: الحكومات العربية 
المالي  باالنضب�اط  مطالب�ة 
وتعزي�ز التعاف�ي االقتصادي

ص29

»الجمان«: قطاع االس�تثمار يحقق أعلى خس�ائر 
مطلقة بمقدار 654 مليون دينار في 2009    ص29

.. و»ي�ا جم�ل م�ا يه�زك ري�ح«   ص30
التفاصيل ص 27

»فيفا« أو اللجنة االنتقالية املكلفة 
بإدارة ش���ؤون احتاد الكرة في 
الكويت حلني البت بشكل نهائي 

في شرعية االحتاد املنتخب في 
15 نوفمبر املاضي برئاسة الشيخ 

طالل الفهد.

التفاصيل ص35

السيد نصراهلل: أقيموا أعراسًا انتخابية غدًا 
وال تخشوا  المناورات اإلسرائيلية

بي����روت: خالل افتتاحه معل����م »مليتا« الس����ياحي أمس في 
إقليم التفاح، دعا أمني عام حزب اهلل الس���يد حسن نصراهلل 
اجلنوبيني لتحوي���ل االنتخابات البلدية غدا ال���ى أعراس وعدم 
اخلوف من املناورات اإلسرائيلية فيما سيكون ماليني اإلسرائيليني 
في املالجئ خشية من املقاومة. وطالب نصراهلل جمهور املقاومة 
بااللتزام بلوائح »التنمية والوفاء« في جميع القرى والبلدات، مؤكدا 
ان حتالف »أمل« و»حزب اهلل« إستراتيجي حلماية وحتصني بيئة 
املقاوم���ة. ودعا أمني عام حزب اهلل أهل صيدا الى الهدوء ألنه »ال 
شيء يحرز«، الفتا الى ان حزب اهلل وأمل ليسا بحاجة الى استفتاء 
على شعبيتهما ألن حجمهما السياسي معترف به وطنيا وإقليميا، 
وأش���ار نصراهلل الى أنه سيتطرق الى املواضيع السياسية لعيد 

املقاومة والتحرير املوافق 25 اجلاري.

خالل افتتاحه معلم »مليتا« السياحي في إقليم التفاح

التفاصيل ص33

العطلة الصيفية لن تكون عائقًا أمام استمرار تنفيذ خطة التنمية

»السكنية« تدرس إعفاء بعض القياديين من مناصبهم

ضمن التوجه احلكومي لتنفيذ برنامج 
خطة التنمية وفق اجلدول الزمني الذي 
بدأ مع مطلع ش����هر ابريل املاضي، قالت 
مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان تعليمات 
صدرت للف����رق املكلفة بش����أن متابعة 
تنفيذ برنامج عمل احلكومة في الوزارات 
والهيئ����ات احلكومية الس����تمرار عملها 
حتى خ����الل العطلة الصيفية، موضحة 
ان التعليمات تلزم الوكالء املس����اعدين 
املعنيني في ال����وزارة مبتابعة البرنامج 
بإنابة أي مسؤول عنهم في حال متتع أي 
من��هم باالجازة الصي���فية لضمان عدم 

ت���وقف العمل في تن����فيذ اخلطة خالل 
هذه الفترة املمتدة من شهر يونيو حتى 

نهاية أغسط����س املقبل.
وشدد املصدر على ان الوكالء املساعدين 
م���عنيون مبتابعة ما مت قطعه من البرنامج 
من خالل تكليف من ينوب ع�����نهم، مؤكدا 
ان أي تخ��������اذل بان���جاز أي من بنود 
تنفيذ اخلطة سيضع املسؤولية في خانة 

الوكيل املساعد املسؤول.
وذكرت املصادر ان التشدد في تنفيذ 
اخلطة خالل فترة الصيف والتي تشهد 
تنفيذ اخلطة ربع الس����نوية األولى لهذا 

الع����ام بالغ ف����ي األهمية كونه يش����كل 
األساس����ات الالزمة لبناء هيكلة التنفيذ 
التوجه احلكوم����ي بإلزام  ولذل����ك كان 
املس����ؤولني عنها مبت����ابعة اإلجراءات 
التن�فيذية سواء بش����كل مباشر او من 
خالل اإلنابة حتى ال تكون فترة الصيف 
عائقا النط����الق االس����تراتيجية األولى 
ملتاب���ع����ة البرنام�ج وف�ق ما مت االلتزام 

به مع مج�لس األمة.
 وبينت املصادر ان تعليمات شديدة 
في هذا النهج صدرت وس����تكون محط 

اهتمام حكومي عال.

حمد العنزي
كشف مصدر مس����ؤول في املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية عن دراسة إلعفاء 
بعض الق���ياديني في الهيئة من مناصبهم 
ممن مضى على تواجده����م 30 عاما في 
اخلدمة، وأش����ار املص����در إلى أن من بني 

الذين ستتم دراسة إعفائهم  القي���اديني 
من اخلدمة وكالء مس��������اعدين لم يتم 
التجديد لهم من قبل مجلس الوزراء حتى 

هذه اللحظة.
وقال املصدر في تصريح ل� »األنباء« ان 
القيادة العليا في املؤسسة التزال تدرس 

قرار إعفاء القياديني من مناصبهم وضخ 
دماء شابة جديدة خلدمة تلك القطاعات وذلك 

تنفيذا لقرار ديوان اخلدمة املدنية. 
وذكر املص����در انه حتى هذه اللحظة 
لم يت����م التجدي����د لثالثة م����ن الوكالء 

املساعدين.

تعليمات صدرت للوكالء المساعدين بإنابة من يتابع عملهم في حال التمتع باإلجازات الصيفية

ممن مضى على تواجدهم 30 عامًا في الخدمة

من الماضي
السيد أحمد الخباز: جدي 
الكبير ق�دم إلى الكويت

 1810 عام  البحرين  من 
للعمل  عبيده  معه  ونقل 
في الم�دار   ص12 و 13

تنهي التايلندية  الحكوم�ة 
أس�بوعًا م�ن االضطرابات:
اس�تعدنا األمن في بانكوك

ص34

أمير زكي
كشف مصدر أمني أن اإلدارة العامة لنظم املعلومات 
برئاسة وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت الش���يخ مشعل اجلابر تضع 
اللمسات األخيرة على جهاز جديد يشبه الهاتف احملمول 
يحوي جميع املعلومات اخلاصة باملواطنني والوافدين 
سواء فيما يتعلق بالسجل اجلنائي أو سالمة أوضاعهم 
القانونية، ويحوي مكانا لبصمة اإلبهام بحيث تكشف 
لرجال األمن جميع البيانات اخلاصة باملواطن أو املقيم 

حني يضع إصبعه على اجلهاز. 
وأشار املصدر إلى أن الفنيني في إدارة نظم املعلومات 
يجرون حاليا عملي���ة حتديث على بيانات املواطنني 
واملقيمني بحيث يتم حذف األحكام التي أبطلت من قبل 
درجات القضاء األعلى وأيضا حذف أسماء أشخاص 
مس���جلني في حاسوب »الداخلية« باعتبارهم مدينني 
ولكنهم اجروا تسوية لديونهم املالية. ولفت املصدر 
إلى أن اجلهاز اجلديد س���يتم تعميمه على القطاعات 

األمنية امليدانية قريبا.

»الداخلية«: جهاز حديث يضم بيانات المواطنين 
والمقيمين يعمم على القطاعات األمنية الميدانية قريبًا

األنباء الرياضية )22 � 28(

نجم ك�رة اليد عبداهلل 
ذياب: أزرق اليد سيعود 
الدولي�ة  للبط�والت 
أقوى مما كان.. وأس�عى 
الس�المية  لقي�ادة 
للفوز ب�كأس االتحاد

جهاز »الداخلية« اجلديد

عواصم � وكاالت: فيما أكد رئيس جلنة الشؤون 
اخلارجية في املجلس االعلى بالبرملان الروسي 
ميخائي���ل مارغيلوف ام���س ان العقوبات التي 
تبحث القوى الكبرى فرضها على ايران لن متنع 
روس���يا من تسليم نظام الصواريخ سطح جو 
اس-300 اليران مبوج���ب العقد القائم بينهما، 
ق���ال وزير الدفاع األميرك���ي روبرت غيتس إن 
مسودة مش���روع القرار الذي ينظر فيه أعضاء 
مجلس األمن الدولي لفرض عقوبات على إيران 

أقوى مما كان يتوقع.
وأضاف غيتس »حسب تقديري، فانه إذا أجيز 
مش���روع القرار هذا بصيغته احلالية، ميكن أن 

يقنع إيران بتغيير سياستها املتعلقة ببرامجها 
النووية«.

واوضح وزير الدف���اع االميركي ان املقاومة 
التي تبديها ايران في الوقت الراهن ضد احلزمة 
اجلديدة من العقوبات الدولية ضدها تثبت ان 

هذه العقوبات سوف تكلل بالنجاح.
ورف���ض غيتس ما يتردد من ان ايران ميكن 
ان تتجاه���ل مثل هذه العقوبات الدولية، مؤكدا 
ان طهران تقوم في الوقت الراهن بتوسيع نطاق 
اجلهود املبذولة على الصعيد الديبلوماسى وغيره 
بغرض تفادى مترير تل���ك العقوبات في االمم 

املتحدة.

عواص���م � وكاالت: فيم���ا ازدادت حدة التنديد 
الدولي بالهجوم الذي أوقع 46 قتيال، توعد وزير 
الدفاع الكوري اجلنوبي أمس كوريا الشمالية قائال 
انها س���تدفع ثمن غرق السفينة احلربية الكورية 

اجلنوبية »شيونان«.
وقال كني تاي يونغ ان »كوريا الشمالية تخطت 
احلدود، ويجب عليها دفع الثمن لقيامها مبثل هذا 
العمل«. من جهته، اعتبر الرئيس لي ميونغ � باك 
ان الهجوم على البارجة في 26 مارس املاضي يشكل 
انتهاكا للهدنة الت���ي أنهت حرب 1950 � 1953 بني 

البلدين، لكنه أكد ان رد سيئول سيكون حذرا.

من جانبها، أكدت وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون، التي وصلت أمس الى اليابان على 
ان تتوجه بعدها الى الصني وكوريا اجلنوبية، على 
ضرورة مواجهة كوريا الشمالية العواقب الدولية. 
وقالت كلينتون انه يجب على كوريا الش���مالية 
التوقف عن مثل هذه األعمال االستفزازية، مشيرة 

الى ان واشنطن تدين حادث غرق السفينة.
بدوره، قال وزير اخلارجية الياباني كاتسويا 
أوكادا ان مث���ل هذا اله���جوم ال���كوري الش�مالي 
يؤكد ض���رورة التحال���ف بني ب���الده والواليات 

املتحدة.

غيتس: العقوبات الجديدة على إيران أقوى من المتوقع

سيئول متوعدة: بيونغ يانغ ستدفع الثمن

روسيا: صفقة الصواريخ مع إيران لن تتأثر 
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