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Al-Anbaa Sunday 8th August 2010 - No 12352يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 27 من شعبان 1431 ـ 8 أغسطس 2010 الـــعـدد:

كاكاو بالحشرات واحتكار عمالت لرفع أسعارها!
»البلدية« و»التجارة« واصلتا حمالتهما التفتيشية قبيل رمضان

األنباء  االقتصادية

رئيس اجلمهورية اللبنانية األسبق أمني اجلميل مرحبا بنائب رئيس التحرير 
الزميل عدنان الراشد

منوذج لتشفير البالك بيري  )التفاصيل ص38(

)محمود الطويل(

إنشاء مجلس الشيوخ ضمن برنامجنا السياسي كونه يزيل 
بعض المخاوف  ويندرج ضمن مشروع وطني حقيقي  ص 22

في الملف االقتصادي األسبوعي:  »البورصة في رمضان بين مطرقة 
تقليص ساعات  التداول وسندان الصيام عن التداوالت«  ص24 و25

الشركة الكندية »ترضخ« لمطالب السعودية بشأن البالك بيري
الري����اض � يو.بي.آي: ذكرت مصادر مطلعة ان ش����ركة 
»ريسيرش ان موشن« )RIM( الكندية رضخت ملطالب هيئة 
االتصاالت السعودية ووافقت على إطالع اجلانب السعودي على 
بيانات ومراسالت املستخدمني في خدمة ماسنجر بالك بيري 
عندما تطلب الرياض ذلك. وقالت املصادر امس ان الشركة 
الكندية املنتجة لهواتف بالك بيري »وافقت أمس على جميع 
شروط هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات السعودية وبشكل 
يضمن االطالع على جميع بيانات ومراسالت املستخدمني«. 
إال ان املصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها قالت انه 
»ينتظر أن يعلن عن هذا االتفاق بعد أن توافق عليه اجلهات 
املختصة في اململكة«. وكان مصدر مطلع قال في وقت سابق 
امس ان هيئة االتصاالت الس����عودية املس����ؤولة عن تقدمي 
خدمة »ماسنجر بالك بيري« توصلت مع شركة »ريسيرش 
إن موش����ن« الكندية الى اتفاق يضمن للمملكة االطالع على 

بيانات البالك بيري.

ال تعديل وزاريًا.. و»الشعبي« لم يطلب إعفاء الخالد

ه لزيادته  ص 3 70 ألف دين�ار الحد األقصى للقرض اإلس�كاني وال توجُّ
العمير للخارجي�ة األميركية: تقاريركم حول اإلرهاب ليس�ت دقيقة  ص 3

معالجة مؤقتة النهيار الدائري السادس وحدوث انخفاض على »الثالث«

 مريم بندق
كشفت مصادر رفيعة ل� »األنباء« عدم صحة ما يتداول عن تعديل 
وزاري. وقالت املصادر انه ليس صحيحا أيضا ما نشر حول طلب أحد 
النواب في كتلة العمل الشعبي إعفاء وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
من منصبه. وأكدت املصادر أن احلكومة ماضية في تنفيذ اخلطة اإلمنائية 

التي تتطلب املزيد من االستقرار والتعاون بني احلكومة واملجلس.

التفاصيل ص38

محمد راتب
حشرات زاحفة وصراصير ممزوجة 
بالب����ودرة والكاكاو مع����دة لتصنيع 
احللويات واملعجنات ومواد منتهية 
الصالحية وأخرى ضارة بالصحة العامة 
وغش جتاري وعدم التزام بالتسعيرة 
إضافة الى احتكار العمالت العربية، 
هذا ما كشفت عنه جولتان قام بهما كل 
من فريق الطوارئ في بلدية محافظة 
حولي في إطار احلمالت التي تنظمها 
إدارة العالقات العامة بالبلدية، وفريق 
التفتيش التابع حملافظة األحمدي في 
وزارة التجارة ضمن جوالت الوزارة 
استعدادا لشهر رمضان املبارك. وقال 
رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي 
ري����اض الربيع ان احلملة اس����تمرت 
ملدة 4 س����اعات مت خاللها حترير 19 
مخالفة شملت عرض وبيع مواد غذائية 
ضارة بالصحة العامة وأخرى منتهية 
الصالحية، باإلضاف����ة إلى عدم تقيد 
احملالت بقواع����د النظافة العامة. اما 
مراقب تفتي����ش »التجارة« مبحافظة 
األحمدي عبدالرحم����ن املطيري فأكد 
انه مت رصد مخالف����ات من نوع آخر 
حيث قامت 3 محالت للصرافة بإخفاء 
العربي����ة الحتكارها  العمالت  بعض 
ورفع أس����عارها خالل شهر رمضان، 
ومنها الريال السعودي، باإلضافة الى 
ضبط مخالفات في محالت بيع اللحوم 
واألس����ماك لعدم االلتزام بالتسعيرة 
املعلنة من »التجارة« أو بيع س����لع 

التفاصيل ص2منتهية الصالحية.

جانب من جولة بلدية حولي على أحد احملالت 

اتحاد الطلبة فرع أميركا ل�� »األنباء«: زيادة المخصصات المالية
 أب�رز اإلنج�ازات وأعددنا مفاج�آت للطلبة ف�ي رمضان   ص9

رئيس الجمهورية اللبنانية األسبق ورئيس حزب الكتائب أمين الجميل 
في حديث ل� »األنباء«: قمة الساعات الثالث في بعبدا برمزيتها ال بفعاليتها 

ومجرد لقاء سعودي - سوري في لبنان ال يُوجد الحلّ لكل قضاياه
مرزوق الغانم من دمشق: 
التقارب  العربي � التركي 
بل   .. خي�ارًا  يع�د  لم 
تعزيزه  يج�ب  واق�ع 
بخ�ط�وات ك�بي�رة

ص3

ص 4


