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Al-Anbaa Sunday 10th October 2010 - No 12415يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 2 من ذي القعدة 1431 ـ 10 أكتوبر 2010 الـــعـدد:

لبنان يمر في ظروف دقيقة تتطلب تضافر الجهود للتهدئة والس�عي بما يحفظ أمنه واستقرارهنتابع تطورات األوضاع بالعراق ونأمل أن يتمكن األش�قاء من تشكيل حكومة تحقق تطلعات العراقيين

د.فخر الدين قباوة

بدر السعد

تع��لُّ�م  د.قب�اوة: 
س�نة  العربية  اللغة 
وعل�ى  م��ؤك�دة 
الع�رب والمسلمين 

أن يتقنوه�ا ويس�تخ�دموها ف�ي 
حياتهم العام�ة دون غيرها  ص11

األزرق.. خط�ة البحرين خط أحمر ل�ن تتكرر  ص49
إيقاد شعلة آس�ياد غوانزو فوق سور الصين   ص47
أوزيل »غدر« بتركيا على م�رأى من أردوغان ص46

أملاس لگل الناس
اشترك مع األنباء واحصل فــــورًا

على موبايل مرصع باألملاس

الــشــروط:
� يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه خالل فترة العرض من 2010/10/3  إلى 2010/11/6 في جريدة األنباء ملدة سنة بقيمة ٢٥د.ك على هدية فورية عبارة عن هاتف نقال EVAL مرصع بأربعة حبات أملاس ذلك وحتى نفاذ الكمية.

�  اليحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له  استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً �  اليحق للمشترك االشتراك بأكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني في جريدة األنباء االشتراك في هذا العرض.

لإلشتراك:

24831692 - 24830304 - 24830322
www.alanba.com.kw

األمير: تطوير العمل العربي المشترك يرتكز على خلق شراكة اقتصادية
صاحب السمو دعا في كلمته أمام قمة سرت االستثنائية  إلى دراسة أي مشروع جديد لتوضيح األهداف والفوائد

األنباء  االقتصادية

11 معي�ارًا لتعيين ممثلي هيئة االس�تثمار في مجالس 
إدارات الشركات و8 توجيهات عامة لعملهم بها  ص32

»بهبهاني« تطلق سيارة فولكس  واجن طوارق 
2011 الجديدة  كليًا األكثر ابتكارًا  خالل 
حفل تدشين  حصري 
بحضور 600 
شخصية

»نف�ط الكويت« ترس�ي مش�روع اإلنت�اج المبكر على 
»الخرافي إنترناش�يونال« ب� 440 مليون دينار ص32 

علي بهبهاني وأحمد بهبهاني وعبداحملسن بهبهاني وجراهام هنتر وعبداهلل علي 
يتوسطهم السفير األملاني بالكويت خالل احلفل

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد متوسطا القادة العرب في قمة سرت االستثنائية

إهمال »الزراعة التجميلية« 
يزيد المشاكل المرورية ص26 و 27

)هاني الشمري(

سلة الزبيدي ب� 250 دينارًا

»الحرية للندوات« موزعة  في 11 منطقة

حمد العنزي
التزال حلقات مسلس���ل ارتفاع األس���عار 
مستمرة حيث يشاهده املواطنون واملقيمون 
في متلمل وكدر رغما عنهم. وقد كان بطل حلقة 
أمس هو سوق السمك حيث واصلت األسعار 
صعودها اجلنوني مع استمرار توقف الصيادين 
عن العمل وتنظيمهم جتمعا في السوق احتجاجا 

على قرارات هيئة الزراعة والثروة الس���مكية 
التي وصفوها باجلائرة والتعسفية. نتيجة لهذه 
التطورات وصلت أسعار األسماك أمس ملستويات 
قياسية حيث وصل سعر سلة الزبيدي احمللي 
إلى 250 دينارا وسلة امليد إلى ما يقارب ال� 50 
دينارا وس���لة الروبيان إلى 75 دينارا، وسلة 

النويبي الى 70 دينارا.

موسى أبوطفرة � أمير زكي
في تأكيد ملا انفردت بنشره »األنباء« يوم 
اجلمعة املاضي اعلن امني عام جتمع قوى 11/11 
ناصر الشليمي عن عزم التجمع عقد 11 ندوة 
تبدأ جميعها في آن واحد مساء غد االثنني في 
مناطق متفرقة من البالد حتت شعار »احلرية 
للندوات«. وقال الشليمي في تصريح صحافي ان 
الندوات ستكون باجلهراء بديوان خالد الشليمي 
وبالفيحاء بديوان الفارسي وفي العمرية بديوان 
الطويح وفي بيان بديوان اخلواري وفي املنقف 
بديوان محمد الهاجري وفي س����عد العبداهلل 
بدي����وان ضاري املطيري وف����ي الرقة بديوان 
محمد الدوس����ري وفي جنوب السرة بديوان 
محمد العثمان وفي صباح السالم بديوان بدر 

امليموني وفي مشرف بديوان عبدالرزاق الكندري 
وفي األندلس بديوان ناصر الش����ليمي. وفي 
ه����ذا االطار اكد مصدر امن����ي مطلع ان وزارة 
الداخلية س����تمارس دورها التنظيمي وفق ما 
تقتضيه املصلحة العامة بغض النظر عن عدد 
الندوات التي ستعقد وتوقيت انعقادها، معتبرا 
ان تنظيم ندوات جماهيرية من دون ترخيص 
مسبق نوع من أنواع التحدي للسلطة التنفيذية، 
وقال املصدر هناك اجراءات تنظيمية ستتخذ 
بغض النظر عن عدد الندوات املزمعة اقامتها 
وان القانون سيأخذ مجراه. مجددا التأكيد على 
ان وزارة الداخلية وغيرها من االجهزة املعاونة 
� في اش����ارة الى احلرس الوطني � قادرة على 

فرض القانون مبا ال يتعارض مع الدستور.

الصيادون تجمعوا احتجاجًا على قرارات »الزراعة«.. واألسعار إلى مستويات قياسية 

»الداخلية«: قادرون على فرض القانون

السيد نصر اهلل: مازالت اآلمال 
معقودة على ال�  »س � س «

بي����روت : قّلل االمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصر اهلل من شأن التوتر 
القائم في لبنان على خلفية القرار الظني 
للمحكمة الدولية وملف شهود الزور، وقال 
في احتفال مبناس����بة مشروع »الشجرة 
الطيبة« أمس: ال اريد أن أوجد جوا متشائما 

في البلد فاآلمال مازالت معقودة على معادلة 
ال�  »س � س«، في اشارة الى السعودية 

وسورية. 
و لفت الى ان جناد ال يأتي بدعوة من 
طائفة أو جهة معينة إمنا يأتي بدعوة من 

لبنان الرسمي. 

قال العضو املنتدب للهيئة العامة 
لالستثمار الكويتية بدر السعد إن 
حصة الهيئة خارج العرض الذي 
يستهدف االستحواذ على 46% من 
رأس���مال »زين«، مؤكدا أن الهيئة 
س���تكون داعمة للصفقة وتتمنى 

التوفيق للبائع واملشتري.
وكشف الس���عد في مقابلة مع 
قناة »العربي���ة« أن الهيئة قدمت 
عرضا لشراء شركة AIA التي تضم 
التأمني  األصول اآلسيوية لشركة 
العمالقة AIG، لكنها لم  األميركية 
حتصل بعد على موافقة احلكومة 
األميركية التي تعد املساهم الرئيسي 

في الشركة بعد إنقاذها من االنهيار 
قبل سنتني.

الس���عد إن الصندوق  وق���ال 
السيادي للكويت سعى منذ سنوات 
إلى االس���تحواذ عل���ى أصول في 
قطاع���ات معينة في آس���يا، حيث 
»األعمال التأمينية لها فرصة للنمو 
بشكل أسرع من القطاعات األخرى«، 
إال أن محاولة الهيئة شراء شركة 
تأمني صينية فشلت بسبب السعر 

املرتفع.
الثروة  وقد أعرب���ت صناديق 
السيادية عن اهتمامها ب� »AIA« خالل 
الفترة املاضية مبا فيها الصناديق 

السنغافورية »GIC« و»متاسك«، 
باإلضافة الى الصناديق السيادية 

في أبوظبي وقطر.
ويقدر املستثمرون قيمة اكتتاب 
»AIA« بنح���و 26 ملي���ار دوالر، 
متاشيا مع شركات التأمني العامة 

األخرى.
كما أن شركات امللكيات اخلاصة 
مهتمة باالكتتاب أيضا بالرغم من 
وج��ود عقبات، اال ان مس���تثمري 
هذه الش���ركات غالبا ما يرفضون 
استحواذ هذه الشركات على حصص 

أقلية في الشركات العامة.

»التربية« ُتعلن أسماء المكلفين والمكلفات 
بالعمل في األندية المسائية ص8

التفاصيل ص6

التفاصيل ص39

التفاصيل ص45

< س�الم حار: لوحظ ان س���الما حارا جرى بني الرئيسني 
املصري محمد حسني مبارك واجلزائري عبدالعزيز بوتفليقة 

خالل التحضير اللتقاط الصورة اجلماعية التقليدية. 
< بدعة »اجلوار العربي«: رفض األمني العام جلامعة الدول العربية 
عمرو موسى انتقاد مبادرته »اجلوار العربي« مؤكدا انها 
ليست بدعة أو منطا جديدا أو مستجدا إمنا فاعلة تستخدم 

في مختلف مناطق العالم جتنبا للعزلة. 

< تنقي�ة أج�واء: توقع������ت مصادر متابع������ة أن ي��قوم 
الزعي���م الليبي معمر القذافي مببادرة لتنقية االجواء بني 
سورية ومصر وجمع الرئيسني بشار االسد ومحمد حسني 

مبارك. 
< 3 س�اعات: اس����تغرقت اجللسة االفتت��احية أكثر من 
ثالث س���اعات قبل رفعها الس������تراحة استمرت أيضا 3 

ساعات. مة 
الق

من 
ت 

طا
لق

) محمد ماهر (

السعد: »هيئة االستثمار« تدعم 
صفقة بيع 46% من »زين« 

»AIA« ننتظر الموافقة على صفقة شراء

المالكي يبشر بإعالن تشكيل
 الحكومة العراقية األسبوع المقبل!

عواصم � وكاالت: يبدو أن الدخان األبيض س���يبدأ 
بالتصاعد من مدخنة األزمة احلكومية العراقية املستفحلة 
منذ سبعة أشهر، إذا صدق توقع رئيس الوزراء العراقي 
املنتهية واليته نوري املالكي بإمكانية إعالن تشكيلة 
احلكومة العراقية األسبوع املقبل.  من جهة أخرى، دعا 
املالكي إلى فت���ح صفحة جديدة وعودة الذين »ذهبوا 

التفاصيل ص 44بعيدا في أخطائهم والعفو عنهم«.

ص40

سرت � كونا: أكد صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد أن الكويت 
ترى أن تطوير منظومة العمل العربي 
املش���ترك يجب أن يرتكز بالدرجة 
األولى على خلق شراكة اقتصادية 
حقيقية وحتقيق التكامل االقتصادي 
واالجتماع���ي بني ال���دول العربية. 
وقال س���موه في كلمة ألقاها أمس 
في مؤمتر القمة العربية االستثنائية 
ف���ي اجلماهيرية الليبية: من أهمية 
الشراكة  االقتصادية العربية جاءت 
استضافة الكويت للقمة االقتصادية 
والتنموية واالجتماعية التي عقدت 
في يناير 2009، وأضاف سموه: ان 
احلرص عل���ى بيت العرب اجلامعة 
العربية يدفع بنا نحو السعي حلل 
أي قضايا خالفية قد تعرقل أو حتد 
من مسيرة عمل مؤسستنا العتيدة، 
مؤكدا ان الكويت »تؤكد على ضرورة 
إعطاء األولوي���ة القصوى لتحقيق 
التضامن العرب���ي وتالقي املصالح 
العربية«. وقال س���موه ان الكويت 
تتابع باهتمام بالغ تطورات األوضاع 
في العراق الشقيق وتعرب عن أملها 
في ان يتمكن األش���قاء من تشكيل 
حكومة عراقية حتقق للشعب العراقي 
الشقيق تطلعاته في االستقرار واألمن 
ووضع برامج تنمية شاملة حتقق له 
الرخاء، الفتا إلى »اننا نتابع باهتمام 
بالغ تطورات مباحثات الس���الم في 
الشرق األوس���ط بني الفلسطينيني 

واإلس���رائيليني والتي لم يكتب لها 
النجاح بس���بب التعن���ت والصلف 
اإلس���رائيلي بإصراره على سياسة 
التوسع االس���تيطاني والهمجي«. 
وأضاف سموه: وفي هذا الصدد فإننا 
ندعو األطراف الدولية وبصفة خاصة 
الواليات املتحدة بوصفها راعية السالم 
والرباعية الدولية واالحتاد األوروبي 
الدول���ي للضغط على  واملجتم���ع 
إسرائيل حلملها على وقف االستيطان 
الدولية  وقبولها بقرارات الشرعية 
حتقيقا للسالم العادل والشامل الذي 
ننشده جميعا والذي لن يتحقق إال 
من خالل قيام الدولة الفلس���طينية 
املستقلة ومبدأ األرض مقابل السالم 
واملبادرة العربية. وقال س���موه: ان 
لبنان مير في ظروف دقيقة تتطلب 
تضافر جهود األشقاء للتهدئة والسعي 
مبا يحفظ للبنان أمنه واستقراره، كما 
اننا نتابع وباهتمام بالغ التطورات 
على الساحة السودانية والتحضيرات 
اجلارية لالستفتاء في اجلنوب والذي 
نأمل أن يتم في أجواء آمنة ومستقرة 
تتاح فيها الفرصة جلميع األش���قاء 
مبمارسة دورهم والتعبير عن آرائهم 
بحرية، متمنني للس���ودان الشقيق 
األمن واالستقرار، مثمنني في الوقت 
ذاته اجلهود الكرمية التي قامت بها 
دولة قطر الشقيقة بقيادة سمو األخ 
العزيز الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 

التفاصيل ص4 و 5في قضية دارفور.


