
دبـــي ـ أ.ف.پ: ارتفع 
عدد أصحاب املاليني في 
الشـــرق األوسط بنسبة 
7.1% ليعود إلى مستويات 
العام 2007، أي قبل األزمة 
العامليـــة،  االقتصاديـــة 
فيما بلغ مجموع ثروات 
مليونيرات املنطقة 1500 

مليار دوالر.
وازداد عـــدد أصحاب 
الســـعودية  املاليني في 
والبحريـــن لكنه تراجع 
اإلمـــارات  فـــي  بقـــوة 
أزمة  خصوصا بســـبب 
دبي، بحسب تقرير الثروة 
العاملي السنوي الصادر 

عن شركة كابجيميني لالستشارات وميريل لينش 
إلدارة الثروات. وميثل أصحاب املاليني في الشرق 
األوسط فئة صغيرة من أصحاب املاليني في العالم 
الذين بلـــغ عددهم في نهاية 2009 عشـــرة ماليني 
شـــخص مع ثروات مجمعة كانـــت تقدر بـ 39 ألف 

مليار دوالر.
وفي نهاية العام املاضي، كان يعيش في السعودية 

104 آالف وسبعمائة مليونير، أي أكثر بـ 14.3% من 
العام 2008، إال أن عدد املليونيرات انخفض بنسبة 
18.8% في اإلمارات إلى 54 ألفا وخمسمائة مليونير 
بسبب الظروف الصعبة للسوق احمللية واالنخفاض 
الكبير في أسعار العقارات، ومتلك دول الشرق األوسط 
75% من االحتياطات املثبتة من النفط العاملي وأقل 

من نصف احتياطات الغاز.
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مطالبة نيابية بزيادة شاملة وإيقاف »الكوادر االنتقائية« 
رئيس لجنة الميزانيات أعلن أن بند الرواتب يستحوذ على 75 ٪ من اإليرادات و44٪ من الميزانية

مجاميع نيابية تس�عى لمد دور االنعقاد عبر تأجيل إقرار الميزانية وتتهم الحكومة بإفشال الجلسات

صفحات خاصة بمونديال 2010 في »األنباء« الرياضية )ص31 � 39 و60( »الشؤون«: ترقيات باالختيار ل� 300 موظف

»الصحة«: آلية جديدة لطلب المعدات واألجهزة

العبيكان يقترح إصدار تعميم
بتأخير صالة الظهر بسبب الحر

بشرى شعبان
تأكيدا ملا انفردت »األنباء« بنشره في عددها الصادر في 22 اجلاري 
عقدت جلنة شؤون املوظفني في وزارة الشؤون اجتماعها برئاسة 
وكيل الوزارة محمد الكندري حيــــث اعتمدت الترقيات والدرجات 
باالختيار ملا يقارب الـ 300 موظف في مختلف القطاعات. وكشــــف 
مصدر مسؤول ان حالة من االســــتياء تسود بني أوساط املوظفني 
واملســــؤولني لعدم معاجلة الوزارة لقضية نقص الدرجات املزمنة 
مع ديوان اخلدمة املدنية، حيث تتكرر هذه املشكلة بشكل سنوي. 
وأضاف املصدر ان عددا كبيرا من املوظفني باشــــروا بإعداد طلبات 
التظلــــم متهيدا لرفعها الى إدارة شــــؤون املوظفني بالظلم الالحق 
بهــــم، مؤكدين أنهم في حال عدم انصافهم ســــيقومون بالعديد من 

التحركات.

حنان عبدالمعبود
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وزارة الصحة بصدد اعتماد 
آلية جديدة خاصة بطلبات األجهزة واملعدات الطبية، وعقود الصيانة 
والتبرعات باألجهزة الطبية. وأوضحت املصادر ان وكيل الوزارة 
د.إبراهيم العبدالهادي وبالتنسيق مع الوكيل املساعد لشؤون األدوية 
والتجهيزات الطبية د.عمر الســــيد عمر، يقوم بوضع آلية جديدة 
خاصة بتنظيم طلب التجهيزات واملعدات للمستشفيات، والتدقيق 
في الطلبات قبل طرحها في مناقصات، لضمان عدم اعتماد طلبات 
غير ضرورية، وإحداث هدر في املال العام، استجابة ملالحظات ديوان 

احملاسبة، التي جاء ذكرها في عدة تقارير متالحقة.

الرياضـ  يو.بي.آي: قال املستشار 
في الديوان امللكي السعودي الشيخ 
انه يجوز  العبيكان  عبداحملســــن 
تأخير صالة الظهر آلخر وقت لها 
في املناطق احلارة. واقترح العبيكان 
على وزارة الشــــؤون اإلســــالمية 
والدعوة واألوقاف دراســــة إصدار 
تعميم للمســــاجد يقضي بتأخير 
إقامة صــــالة الظهر آلخر وقت لها 
في »اإلبراد« قائال »على الوزارة أن 
تدرس الوضع ومدى إمكانية التعميم 
على املســــاجد بأن يؤخروا صالة 
الظهر في املناطق احلارة اتباعا لسنة 

املصطفى ژ في اإلبراد.
وقــــال العبيكان فــــي تصريح 
لصحيفة »الوطن« السعودية امس 
إن تطبيق سنة اإلبراد مطلوبة في 
هذه األوقات التي تشهد ارتفاعا في 
درجات احلرارة في معظم مناطق 
اململكة »ولكن اإلشكال في املساجد 
حيث إن عامة الناس اعتادوا الذهاب 
إلى املساجد حني سماع نداء املؤذن 
بحلول وقت الصالة وإنه يصعب 
العامة وإمنا  تطبيقها في املساجد 
لو كانت مساجد خاصة في أماكن 
معينة أو في القرى وجماعة املسجد 
كانت راغبة في اإلبراد فهي متيسرة 

وبسهولة تطبيق األمر«. وأوضح 
العبيكان أنه جاء في السنة جواز 
تأخير إقامة صالة الظهر آلخر وقتها 
قائال: »صح عن النبي ژ: »إذا اشتد 
احلر فأبــــردوا بالصالة الظهر فإن 
شــــدة احلر من فيح جهنم«. وجاء 
في حديث آخر: قام املؤذن يؤذن في 
 شدة احلر في صالة الظهر فقال له

النبي ژ »أبرد أبرد« فمنعه من األذان 
وأمره بتأخيره. وأوضح العبيكان 
أن اإلبراد كما جاء عن الفقهاء »هو 
تأخير صالة الظهر آلخر وقتها أي 
حتى يخرج النــــاس لصالة الظهر 
والعصر جميعا«. وأشارت الصحيفة 
إلى تأكيدات سابقة خلبراء فلكيني 
بــــأن اململكة ستشــــهد صيفا حارا 
ومرهقا هذا العام تصل فيه درجات 
احلرارة إلى أعلى املستويات العاملية 
وأن درجات احلرارة خالل هذه األيام 
جتاوزت حاجز الـ 50 درجة مئوية 
في بعض املناطق وهو ارتفاع حاد 
رغم أن أجواء اململكة لم تصل إلى 
ذروتها واشــــتداد حرارتها والتي 
تدخلها ابتداء من 20 يوليو إلى 20 
أغسطس ويطلق عليها أيام »جمرة 
القيظ« مؤكدين أن احلرارة ستتجاوز 

حينها 50 درجة في الظل.

ارتفاع عدد أصحاب الماليين بالشرق األوسط ٪7.1 
ليعود إلى مستويات العام 2007

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد متوسطا القائمني على مشروع »كويتي وأفتخر« حيث أهدى الفريق سموه درعا تذكارية 

اإليطالي فابيو كاپيللو مدرب املنتخب االجنليزي يحتفل بالتأهل إلى الدور الثاني مع الالعبني                  )ا.ف.پ( 

»الماكينات« األلمانية تصارع »األس�ود الثالثة«.. وأميركا تواجه غانا في الدور الثاني
مارادون�ا يطالب بيليه وبالتين�ي وبكنباور بالبحث ع�ن كرة مطورة

اليابان والدنم�ارك في مواجهة مصيرية النت�زاع بطاقة الدور الثاني
»اآلزوري« ال بدي�ل له عن الفوز على س�لوڤاكيا للبق�اء في المونديال

الرئيس الفرنس�ي يس�تقبل هنري اليوم بعد أزمة »الديوك«

صاحب السمو استقبل القائمين على مشروع »كويتي وأفتخر«:
ضاعفوا الجهد والعطاء لخدمة الوطن ورفعة شأنه  ص3

أحمد السعدون في حوار جماعي مع النواب مسلم البراك ود. حسن جوهر وصالح املال وعبدالرحمن العنجري ومرزوق الغامن  
)متين غوزال(بعد رفع جلسة املجلس أمس

السعودية رسمياً في قائمة الدول الصناعية نهاية األسبوع الجاري  ص54

العجي�ري: العاصف�ة الترابية تهدأ فج�ر اليوم وتع�ود ظهراً  ص58
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حسين الرمضان � موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ

في ظل اإلعالن عن رفع زيادات 
العسكريني إلى مجلس الوزراء، 
واســــتمرار التذمر واإلضرابات 
لفئات عديدة مــــن العاملني في 
الدولة لعدم شــــمولهم بالكوادر 
التي مت إقرارها مؤخرا، برزت أمس 
امليزانيات  مطالبة رئيس جلنة 
واحلســــاب اخلتامي في مجلس 
األمة النائــــب عدنان عبدالصمد 
بزيادة شــــاملة جلميع العاملني 
»وعــــدم إقرار كــــوادر انتقائية 
لبعض الفئات العمالية«. وأعلن 
عبدالصمــــد أن بنــــد الرواتــــب 
يستحوذ على 75 % من اإليرادات 

و44% من امليزانية.
إلى ذلـــك، جلـــأت املجاميع 
النيابيـــة الداعمة ملـــد أمد دور 
االنعقاد البرملاني احلالي، جلأت إلى 
التنسيق املوسع أمس الستمرار 
الـــدورة البرملانية احلالية حتى 
منتصف يوليو املقبل وذلك بقوة 
الدستور بعد أن جنحت احلكومة 
ضمن تكتيكها في إفشال انعقاد 

اجللسات املتتالية األخيرة.
وأمس اضطر رئيس مجلس 
الى رفع  األمة جاســـم اخلرافي 
اجللسة مرتني حلفظ النظام داخل 
القاعة بعد مشادات كالمية نيابيا، 
كمـــا رفعها نهائيـــا لعدم توافر 
النصاب، حيث كان جدول األعمال 

متخما بالعديد مـــن القوانني التي 
النواب مبختلف توجهاتهم  يراها 
ذات أولويـــة وواجبة التمرير قبل 

فض الدورة احلالية.
السياق تبنى بعض  وفي هذا 
النواب إصدار بيان مشترك يجري 
جمع التواقيع النيابية عليه اآلن 
يقضـــي بعـــدم اعتماد مشـــروع 
العامـــة للدولة خالل  امليزانيـــة 
جلستي 29 و30 اجلاري وتعليقها 
حتى يتم تخصيص جلسات إلقرار 
القوانني املتعلقة باحلقوق املدنية 

واالجتماعية للبدون وحقوق املرأة، 
باإلضافة الى التصويت على قوانني 
أقرت في مداوالتها األولى وتنتظر 
املصادقة على املداولة الثانية ومنها 

إعفاء اللحى للعسكريني.
وقد وصل عدد النواب املوقعني 
على البيان حتى مســـاء أمس إلى 
23 نائبا ومن املتوقع ان يصل عدد 
املؤيدين ملا جاء فيه الى 38 نائبا 

مع نهاية دوام اليوم.
هذا التوجه اصطدم بنص الئحي 
أفصح عنه النائب عدنان عبدالصمد، 

حيث بني ان تعليق امليزانية العامة 
للدولة لم يعد اختيارا مطروحا أمام 
النواب بعد تعديل الالئحة الداخلية، 
مؤكدا ان املجلـــس أمامه خياران 
اثنان ال ثالث لهما، إما املوافقة على 

امليزانية وإما رفضها.
وأشار عبدالصمد الى ان رفض 
إعادتها للحكومة  امليزانية يعني 
ويبقى دور االنعقاد قائما الى أن 
تتم املوافقة عليها، مشددا على ان 
رفض امليزانية يحتاج الى أغلبية 

عادية.
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