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قضايا

Al-Anbaa Sunday 24th October 2010 - No 12429يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 16 من ذي القعدة 1431 ـ 24 أكتوبر 2010 الـــعـدد:

»األنباء« المحلية

السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز في حوار خاص مع »األنباء«: 

ال� 12 ن�ائب�اً األكث�ر معارضة للحكومة  ص8
مراقبة إدارة تنسيق العمل في »الشؤون«

سميرة مندني ل� »األنباء«:

 الق�رارات الحكومية زادت الكويتيين 
ف�ي القط�اع األهل�ي إل�ى 36881 
ص25   2009 الع�ام  ف�ي  مواطن�ًا 

رئيس الوزراء البحريني األمير خليفة بن سلمان آل خليفة مدليا بصوته أمس    )رويترز(

» ستارت 2 « 
.. وحلم عالم خاٍل 
من السالح النووي

ص32
أملاس لگل الناسبقلم: إلياس فرحات

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

الحكومة في عشاء السلطتين: ال للجان المؤقتة
لن تمانع في استحداث لجنة جديدة لمتابعة خطة التنمية .. وأمانة التخطيط تبذل قصارى جهدها إلنجاز التقرير نصف السنوي األول عن متابعة الخطة

األنباء  االقتصادية

أحمد بهبهاني

بسام بارسيك

بهبهان�ي: 22.8% معدل كفاية 
رأس المال ل� »األهلي« بنهاية ال� 9 
أشهر بما يعكس قوة البنك وقدرته 
عل�ى تحمل المخاط�ر   ص38

نتوق�ع اس�تقبال 8 ماليي�ن 
س�ائح في 2010 وحققنا نموًا 
2009 بنهاي�ة   %12 بنس�بة 

ص40

عرضًا  تلقينا  األوراق«:  »مجموع�ة 
لشراء نسبة تتعدى 5% من »زين« 
والموس�ى ل� »األنباء«: خالفنا مع 
»اتصاالت«   وليس مع »الخرافي«  ص39

»المركزي« ردًا على 10 تساؤالت من البنوك المحلية 
بش�أن تطبيق قانون صن�دوق المعس�رين:  للعميل 
الحق في الحصول على قرض جديد إذا زادت النسبة 
المتبقي�ة م�ن دخله الش�هري عل�ى 50%   ص33

تغطي�ة االكتتاب ف�ي زيادة رأس�مال »الوطني« 
بأكثر من 5 أضعاف األس�هم المص�درة  ص33

حام�د الس�يف يس�ت�هل أع�مال�ه اليوم 
م�دي�رًا للس�وق م�ن خالل ع�دة مقابالت 
م�ع مس�ؤول�ي اإلدارات المختلفة  ص33

»ڤي�ڤ�ا« ب��اع��ت رق��مه�ا 55555555 
ب� 221 أل�ف دينار ف�ي مزاد علن�ي  ص 34

مدير عام التطوير والتسويق في وزارة السياحة السورية 
بسام بارسيك في حوار ل� »األنباء«:

االنتخابات البحرينية.. 
إقبال كثيف وصل إلى 67 %

»الشؤون« تتجه لخفض سن السماح بتحويل
االلتحاق بعائل إلى »عمل« من 21 إلى 18 عامًا

»الداخلية«: موجة إضرابات محتملة بالجليب 
وانتشار أمني لمواجهتها

بشرى شعبان
 كش����ف مصدر مس����ؤول في وزارة الشؤون
ل� »األنباء« عن قيام قطاع العمل بإجراء دراس����ة 
متهيدا إلصدار قرار بشأن تخفيض سن السماح 
بتحويل إقامة االلتحاق بعائل إلى إقامة عمل في 
القطاع األهلي من 21 إلى 18 عاما، وأوضح املصدر 

ان الدراس����ة تأتي ضمن اخلطوات التي تتخذها 
الوزارة بشأن تخفيض استقدام العمالة من اخلارج، 
متوقعا املصدر ان يتم اصدار القرار قبل إنش����اء 

الهيئة العامة للقوى العاملة.
وعلى صعيد آخر، لفت املصدر إلى انتهاء قطاع 

العمل من وضع الهيكل التنظيمي للهيئة.

هاني الظفيري
أبلغ مصدر أمني »األنباء« ان وكيل وزارة الداخلية 
الفريق أحمد الرجيب أوعز الى عدة قطاعات أمنية 
باالنتشار منذ الساعات األولى من صباح اليوم في 
منطقة اجلليب حتسبا الضرابات محتملة من املقرر 

ان ينفذها عدد من عمال النظافة نتيجة تأخر صرف 
رواتبهم. وقال املصدر األمني ان التعليمات الصادرة 
الى رجال األمن تتمثل في عدم متكني اآلسيويني من 
التجمع بأعداد كبيرة، وان يلزموا مساكنهم في حال 

اصروا على عدم الذهاب الى مقار أعمالهم.

املنامة � وكاالت: أعلن وزير العدل 
والشؤون اإلسالمية البحريني رئيس 
اللجنة العليا املشرفة على االنتخابات 
الشيخ خالد بن علي آل خليفة ان نسبة 
املش����اركة في االنتخاب����ات البرملانية 
الت����ي أجري����ت أمس في  والبلدي����ة 
اململكة بلغت 67٪، واصفا تلك النسبة 
بأنها جي����دة وتعكس إدراك الناخبني 
البحرينيني بأن املش����اركة السياسية 
هي السبيل الوحيد للمشاركة في صنع 
القرار ودعم البرنامج االصالحي الذي 

اطلق عام 2002.
وقد أكد رئيس الوزراء البحريني 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن 
هذه املش����اركة تؤكد التحرك الواعي 
ل����دى املواطنني  الراس����خة  والقناعة 
بس����المة النهج الذي تختطه اململكة. 
وتنافس 127 مرشحا بينهم 8 نساء على 
أصوات 318 ألف ناخب الختيار 35 من 
40 مقعدا بعد فوز 5 بالتزكية. بدوره 
شدد وزير اخلارجية الشيخ خالد بن 
أحمد آل خليفة على أن الرقابة القضائية 
هي صمام األم����ان لنزاهة االنتخابات 

وشفافيتها.

قطاع العمل أنجز الهيكل التنظيمي لهيئة القوى العاملة

أوباما يحمل على الجمهوريين: 
رجعيون وراديكاليون

رئيس الوزراء يتهمه بتخريب إعادة انتخابه لرئاسة الحكومة

»ويكيليكس« ينشر 400 ألف وثيقة سرية: 
� أ.ف.پ: المالكي قاد فرق قتل وتعذيب لوس أجنيلي���س 

مدفوعا مبخاوف فقدان األكثرية 
الت���ي يتمتع بها في الكونغرس 
اته���م الرئي���س األميركي باراك 
أوبام���ا خصوم���ه اجلمهوريني 
بتبني مواقف رجعية وراديكالية 
خ���الل حملته لدعم املرش���حني 
املهددين بفقدان  الدميوقراطيني 
مناصبه���م خ���الل االنتخابات 
النصفية في نوفمبر. محذرا من 
مغبة إقدامهم على إلغاء قانون 

إصالح القطاع املالي.

عواصم � وكاالت: كش���فت 400 ألف وثيقة جديدة نش���رها 
جوليان أساجن على موقعه »ويكيليكس«، ما قال انه »حقيقة« 
احلرب في العراق، وإذ أكدت الوثائق ان أعداد الضحايا أكبر بكثير 
مما أعلن، أشارت إلى اندالع حرب في الظل بني إيران والواليات 
املتحدة، وكشفت أكبر عملية تسريب وثائق سرية في التاريخ، 
عن انتهاكات وجرائم حرب قامت بها القوات العراقية واألميركية، 
واتهمت رئيس احلكومة املنتهية واليته نوري املالكي بالتورط 
في إدارة فرق للقتل والتعذي���ب، لكن األخير وضعها في خانة 

تخريب إعادة انتخابه »رئيسا للحكومة املقبلة«.

البصيري يكلف السريع بإدارة 
جهاز تكنولوجيا المعلومات

فرج ناصر
الدولة لش����ؤون  أصدر وزير 
مجلس األم����ة ووزير املواصالت 
البصيري قرارا بتكليف  د.محمد 
عبداللطيف الس����ريع مديرا عاما 
املرك����زي لتكنولوجيا  للجه����از 
املعلوم����ات وذلك خلف����ا للمدير 
العام السابق علي الشريدة الذي 
أحاله الوزير د.البصيري للتقاعد 
وعدم التجديد له بعد انقضاء املدة 
الكافية. وقال مصدر مطلع ان املدير 
السريع سيباشر عمله مديرا عاما 
اعتبارا من اليوم. وأشار املصدر 
ال����ى ان اجلهاز مقبل على تطوير 
التي تهم  اخلدم����ات احلكومي����ة 
املواطنني من خالل سرعة اجناز 
وتنفيذ املعامالت الورقية لتحويلها 
الكترونيا بالتنسيق مع اجلهات 
األخرى املعنية في هذا املجال وكذلك 
استكمال شبكة الكويت للمعلومات 
والتي ترب����ط اجلهات احلكومية 
بشبكة معلوماتية موحدة خلدمة 
هذه اجلهات فيم����ا يخص مجال 

التكنولوجيا واملعلومات.

التفاصيل ص42

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

ج����ددت احلكوم����ة موقفها املعلن 
سابقا والرافض إلعادة تشكيل اللجان 
البرملانية املؤقت����ة، حيث تخلل حفل 
العشاء، الذي أقامه رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي بديوانه بالبدع مساء 
أمس على ش����رف أعضاء السلطتني، 
أحاديث جانبية نيابية � وزارية انصبت 
على ضرورة تركيز اجلهود على اإلجناز 
وحتقيق التنمية والبعد عن التشنج 
السياسي. وقال اخلرافي في رده على 
سؤال للصحافيني عقب انتهاء احلفل 
حول عودة مقترحات إسقاط القروض 
في دور االنعقاد املقبل الذي سيفتتح 
الثالثاء: »صعب ان أتكهن بذلك«. وقال 
وزي����ر الدولة لش����ؤون مجلس األمة 
د.محمد البصيري ان احلكومة ستصوت 
ض����د جميع اللج����ان املؤقتة من أجل 
تخفيف العبء عن أعضاء السلطتني. 
وقالت مصادر حكومية ل� »األنباء« ان 
احلكومة ال متانع في استحداث جلنة 
برملانية جديدة ملتابعة إجناز احلكومة 
خلطة التنمي����ة. وعلى الصعيد ذاته، 
قالت املصادر ان اللجنة الوزارية التي 

شكلها مجلس الوزراء لرصد مؤشرات 
توجهات النواب في قضية التصويت 
على انتخابات اللجان ستقدم تقريرها 
في جلسة املجلس غدا. وكشفت املصادر 
ان أهم ما في التقرير هو جزئية مشاركة 
الوزراء في التصويت على انتخابات 
اللجان: »املالية والتعليمية والداخلية 
والدفاع واخلارجية والتشريعية«، حيث 
ترى اللجنة ان املؤشرات ممتازة. هذا 
وعلم����ت »األنب����اء« ان األمانة العامة 
للمجل����س األعل����ى للتخطي����ط تبذل 
قص����ارى جهدها لالنته����اء من تقرير 
املتابعة نصف السنوي األول عن اخلطة 
 اإلمنائية للدولة. وكشفت مصادر مطلعة 
ل� »األنب����اء« ان األمانة جندت جميع 
قدراته����ا لالنتهاء م����ن التقرير خالل 
مدة قليلة. وأعلن����ت ان متكن األمانة 
من اجن����از هذا التقرير مرتبط بورود 
البيانات واملعلومات من بعض الوزارات 
واجلهات احلكومية والتي لم ترسلها 
الى األمانة حتى اآلن. ولفتت املصادر 
الى ان التقرير سيتضمن االجنازات التي 
متت على صعيد توقيع العقود إلجناز 
املش����روعات الكبيرة والتي منها على 

سبيل املثال املدن اإلسكانية.

ل�م نتل�ق أي بيانات ع�ن حمالت 
الحج وأعدادها من وزارة األوقاف 
والتأخير  اآلن  حت�ى  الكويت  في 
لي�س من مصلحة الحجي�ج وُيوّلد 
ص22 الس�فارة   عل�ى  السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايزضغط�ًا 

»اتجاهات«  مؤشر 
يرصد   السياس�ي 
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سميرة مندني

)متين غوزال(رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يتوسطان أعضاء السلطتني خالل العشاء الذي أقيم أمس
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