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Al-Anbaa Sunday 31st October 2010 - No 12436يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 23 من ذي القعدة 1431 ـ 31 أكتوبر 2010 الـــعـدد:

الحكومة تبحث تموياًل طويل األجل لشركات التنمية بربحية %1.5
»الترّيث« سيد الموقف في قبول مشروع قانون »المالية« حول غرفة التجارة.. فلدينا مشروعنا

صورة املتفجرات احملشوة في محبرة الطابعة املفخخة املرسلة إلى أميركا والتي ضبطت في دبي أمس             )أ.پ(

اعتقال امرأة متورطة بإرسال الطرود المفخخة
 عبر دبي وبريطانيا.. وضبط 26 »طردًا « في اليمن

»الداخلية« الستيراد أجهزة للتفتيش في المطار و»أمن الدولة« تطالب باالنضمام للجنة تراخيص الدخول

»الديوان«: ترشيح دفعة جديدة 
للتوظيف الخميس المقبل

خادم الحرمين يدعو الفرقاء العراقيين 
لالجتماع بالرياض لحل أزمة الحكومة

مريم بندق
علمت »األنب����اء« ان ديوان اخلدمة املدنية سيرش����ح دفعة جديدة 
للتوظيف في الوزارات واملؤسسات والهيئات احلكومية اخلميس املقبل. 
وأوضحت مصادر مس����ؤولة ل� »األنباء« ان »الديوان« يعمل اآلن على 
استكمال األعداد املطلوبة للترشيح بحسب احتياجات بعض الوزارات من 
املواطنني واملواطنات املقيدين ضمن مراحل التوظيف السابقة، مشيرة 

الى ان الدفعة ان زادت فلن تتعدى ال� 2000 مواطن ومواطنة.

الرياض - وكاالت: دخلت الس���عودية بقوة على طريق األزمة العراقية 
املستفحلة حتت مظلة اجلامعة العربية، حيث دعا خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز أمس القادة العراقيني إلى لقاء يعقد في الرياض 
إلجراء محادثات بعد احلج لتجاوز املأزق السياسي بعد فراغ حكومي مستمر 
منذ أكثر من 7 ش���هور. وعلى الفور الق���ت دعوة خادم احلرمني ترحيبا من 

قائمة »العراقية« و»ائتالف دولة القانون« و»الصدري«.

مريم بندق
يطل���ع مجلس ال���وزراء في 
جلسته االعتيادية هذا االسبوع 
على مسودة آلية متويل مشاريع 
اخلطة اإلمنائية للدولة واملتطلبات 
التشريعية املتبقية والتي تعمل 
احلكومة عل���ى إجنازها ورفعها 
 ال���ى مجل���س األم���ة واملتمثلة 
ب� 15 مشروع قانون يتعلق معظمها 
بإنشاء الشركات املساهمة والتي 
تفتح الباب ملشاركة املواطنني في 

ملكية األسهم.
التمويل  آلية  وحول مسودة 
أوضحت املصادر: جوهرها إيجاد 
متويل حكومي للمش���اريع من 
خالل البنوك مع اخضاعه لرقابة 
البنك املركزي وهذا قد يتم حسب 
القوانني احلالية املعمول بها أو 
عمل إج���راء تعديالت عليها، مع 
وجود أفكار إليجاد مصادر متويل 
طويل األجل للشركات املساهمة 
 بربحي���ة معقول���ة فيما يعرف 
ب� »التمويل امليسر«، مشيرة الى 
ان املجلس سيس���تمع إلى أفكار 
ح���ول إمكانية تنفي���ذ ذلك من 
خالل إنشاء بنك حكومي للتنمية 
بربحي���ة معقولة قد تكون %1.5 
مس���تدركة بأن هذه مجرد أفكار 

لم تعتمد.
وكشفت املصادر ان احلكومة 
تعمل على قدم وساق إلجناز تقرير 
متويل اخلطة لرفعه الى املجلس 
على ان يتبعه تقرير متابعة تنفيذ 
اخلطة التي تعكف األمانة العامة 

للتخطيط على إجنازه.
وحول موق���ف احلكومة من 
التجارة  مش���روع قانون غرفة 
املالية قالت  اللجنة  املرفوع من 
املصادر ان احلكومة س���تتريث 
انها قدمت مش���روع  خصوصا 

قانون إلى اللجنة.

»التربية«: 35 مليون دينار 
لتخفيف الكثافات الطالبية

مريم بندق
كشف وكيل وزارة التربية املساعد لقطاع املنشآت التربوية م.محمد 
الصايغ عن توقيع 5 عقود بقيمة إجمالية 35 مليون دينار إلنش����اء 
فصول ومبان إضافية لتخفيف الكثافات الطالبية في الفصول الدراسية 

التفاصيل ص5لبعض املناطق التعليمية.

أوروبا  القارة العجوز تتبرج
بقلم: إلياس فرحات

التفاصيل ص48

أمير زكي والوكاالت
في وقت تتسارع تطورات الطرود املفخخة املصدرة 
من اليمن الى أميركا عبر دب���ي وبريطانيا، وبعد إلقاء 
القبض على امرأة مشتبه بتورطها في إرسال هذه الطرود 
من صنعاءواإلعالن عن ضبط 26 طردا مشبوها آخر في 
اليمن،  كشف مصدر أمني كويتي رفيع املستوى عن ان 
قضية تهريب مواد متفجرة عن طريق الش���حن اجلوي 
واتخ���اذ دول خليجية كمحطات ترانزي���ت لهذه املواد 
ستبحث في مؤمتر وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون 
اخلليجي واملقرر له 2 نوفمبر املقبل. وقال املصدر األمني 
ل� »األنباء« ان وزارة الداخلية شددت من إجراءاتها فيما 
يتعلق بالبضائع املرس���لة عن طريق الشحن اجلوي. 

وكشف املصدر األمني ان »الداخلية« طلبت من »الطيران 
املدني« وهي اجلهة املعنية باس���تيراد اجهزة التفتيش، 
ش���راء املزيد منها لتحديث أنظمة التفتيش مع ش���راء 
أجهزة تكش���ف املتفجرات البالستيكية. وأشار املصدر 
إل���ى أن إدارة أمن الدولة طلبت م���ن »الطيران املدني« 
الش���هر الفائت ان يكون أحد ضباطه���ا من بني اللجنة 
التي تشرف على استصدار تراخيص الدخول الى املطار 
واألماكن احملظورة بهدف التدقيق األمني ومعرفة سجل 
أي ش���خص يصدر له هذا الترخيص. في غضون ذلك، 
أعلن قائد ش���رطة دبي الفريق ضاحي خلفان ان الطرد 
املفخخ الذي مت العثور عليه في مطار دبي كان ميكن ان 

التفاصيل ص48ينفجر في الطائرة مسببا عمال إرهابيا.

الحريري بدأ زيارته الرسمية للكويت  ص3
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مرحبا برئيس الوزراء اللبناني 

سعد احلريري لدى وصوله إلى البالد أمس 

اللواء العلي لـ »األنباء«: »أمن األحمدي« أبعدت 5697 وافدًا وأغلقت 193 
مصنعـًا للخمـور وضبطت  1028 شـخصًا بأعمال مشـبوهة ص20 و21

قضايا 

ص25


