
 أمير زكي
  كشف مصدر أمني 
الداخليـــة  ان وزيـــر 
ســـيصدر في غضون 
األيـــام القليلة املقبلة 
قرارا باستبدال مسمى 
الدوريات الشاملة الى 
«النجدة»، مشيرا الى ان 
تعديل املسمى جاء من 

دور هذا القطاع في تقدمي اخلدمات 
العاجلة، أسوة بهذا املسمى الدارج 
اطالقه على قطاعات مشـــابهة في 
بلدان مختلفة. من جهة أخرى، أكد 
مدير عام املرور لشؤون التراخيص 
العميد إحســـان العويش ان أزمة 
خام الدفاتر مت جتاوزها باستخراج 
دفاتر مؤقتة وان اللوحات اجلديدة 
للمركبات مت توزيعها وبأعداد كافية 

على جميع إدارات املرور 
ومراكز اخلدمة. وقال 
في اتصال هاتفي مع 
«األنباء»: ان اللوحات 
اجلديـــدة ســـتعالج 
مشـــكلة عدم جتديد 
عشـــرات اآلالف مـــن 
التي جتوب  املركبات 
الشـــوارع دون تأمني 
وستصبح الســـيارات غير املؤمن 
عليها أو املسروقة مميزة للقطاعات 

امليدانية في الداخلية.
  وأضـــاف ان اللوحات اجلديدة 
مصممـــة العتبـــارات أمنية وانه 
اصبح لزاما على املواطن أو املقيم 
ان يستخرج لوحة مركبته اجلديدة 
من املرور التابع له اســـتنادا الى 

عنوان بطاقته املدنية. 
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 السفير فرانك بيكر 

 العميد إحسان العويش 

بدأ   البريطـانـي   االقتصـاد 
  بالتعافي واحتفاالت الذكرى
  الـ ٥٠ السـتقالل الكويـت 
فريدة  سـتكون  بريطانيا    عن 

 السفير البريطاني فرانك بيكر استضاف
   رؤساء تحرير الصحف المحلية على مأدبة غداء: 

 بدأنـا بإصـدار تأشـيـرات لـ ١٠ سنـوات 
  وال تستغرق سـوى ٢٤ ـ ٤٨ ساعة  ص١٤ و ١٥ 

Al-Anbaa Tuesday 2nd November 2010 - No 12438يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 25 من ذي القعدة 1431 ـ 2 نوفمبر 2010 الـــعـدد:

 تمويل مدعوم للمشاريع اإلسكانية
 بتأييد وموافقة جميع األطراف في مجلس الوزراء  إلى جانب مناقشة اقتراح «المركزي» و«المالية»

 إعفاء القياديين المقصرين في إنجاح خطة التنمية.. واجتماع مشـترك بين مجلس الوزراء و«األعلى للتخطيط» الخميس حول حقوق التعليم والعالج لـ «البدون»
 مريم بندق

  ناقش مجلس الوزراء في جلسته االعتيادية 
أمس مسودة آلية متويل مشاريع اخلطة اإلمنائية 

للدولة واملتطلبات التشريعية املتبقية.
  وقالت مصادر وزارية لـ «األنباء» ان املسودة 
احتوت على اقتراح قدمه محافظ البنك املركزي 
مدعوم برؤية فنية من وزارة املالية وسيعكف 
مجلس الوزراء في جلساته املقبلة على مناقشة 

هذا االقتراح لرفعه الى مجلس األمة.
  وأضافت املصادر ـ تأكيدا ملا انفردت بنشره 
«األنباء» أمس األول األحدـ  أنه بجانب هذا االقتراح 
فإن جميع األطراف تؤيد التمويل طويل األجل 
التنموية «احلكومة ستقدم  لبعض املشــــاريع 
متويال طويل األجل بفائدة مدعومة»، مشــــيرة  
إلى ان املجلس ســــيرفع اآللية املتكاملة لتمويل 
املشاريع بعد عطلة عيد األضحى الى مجلس األمة. 
وعن املشاريع التي ستقدم لها احلكومة التمويل 
بفائــــدة مدعومة، قالت املصادر: هي املشــــاريع 
التي تهم املواطنني بصفة مباشرة وعلى رأسها 

املشاريع اإلسكانية. 
  هذا، وكلف املجلس اللجنة االقتصادية مبراجعة 
مشروع قانون «يهدف حملاسبة القياديني الذين 
يثبت تقصيرهم فــــي أداء أعمالهم وواجباتهم 
بخصوص اخلطة اإلمنائية للدولة». وحول هذه 
اخلطوة أفادت مصادر وزارية بأن أحد املعايير 
اجلديدة لتقييم أداء القياديني هو مدى مساهمة 
اجلهة املسؤولني عنها في إجناح خطة التنمية. 
وعن العقوبة التي سيفرضها القانون اجلديد على 
املقصرين أجابت املصادر «سيتم إعفاء املقصرين 
من مناصبهم».  إلى ذلك، علمت «األنباء» ان مجلس 
الوزراء واملجلس األعلى للتخطيط ســـيعقدان 
اجتماعا مشتركا صباح اخلميس القادم لبحث 
التقرير الذي أجنزه املجلس األعلى للتخطيط 
حول حقوق العالج والتعليم لفئة غير محددي 
اجلنسية (البدون). وأعلن نائب رئيس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان والتنمية الشيخ 
أحمد الفهد صدور مرسوم بتعيني الوزير والنائب 
الســـابق أحمد باقر عضوا في املجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية بدال من نايف احلجرف الذي 
عني عضوا في مجلس مفوضي هيئة أســـواق 

املال. 

 الفهد ردًا على المشككين: «ما في رئيس 
إال ناصر المحمد.. وموتوا قهر» 

 «سأظل الوزير المطيع والمتضامن كما كنت في حكومة الشيخ صباح األحمد».. والتمويل المدعوم ليس بدعة  

 شريف حمدي - منى الدغيمي
  دعا نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
والتنمية الشــــيخ أحمد الفهد الى التحلي 
بالثقة في قدرة الدولة على حتقيق التنمية  
قائال «متى أعيدت الثقة، فسنشهد مرحلة 
إيجابية مقبلة». وأوضح الفهد، خالل ملتقى 
الكويت املالــــي أمس، انه ال ميكن القبول 
بالقول «ان احلكومة برأســــني، وإن هناك 
رأيني داخلها، وأقولها أمام اجلميع: ليس 
لدينا إال رئيس واحد اسمه سمو الشيخ 

ناصر احملمد، وكل من يشكك بهذا الكالم 
ينطلق من أجندة سياسية يراد بها باطل، 
وسأظل كما كنت في حكومة الشيخ صباح 
األحمد الوزير املطيع، واملتضامن مع زمالئي 

الوزراء». 
  وزاد «ما فــــي رئيس إال ناصر احملمد 
وموتوا قهر»، وبخصوص متويل مشاريع  
خطة التنمية قال «نحن ملتزمون في النهاية 
مبا يقدمه وزير املالية ومحافظ بنك الكويت 
املركزي» مضيفا«ان التمويل طويل األمد 

املدعوم ليس بدعة».  

 الشيخ أحمد الفهد متحدثا خالل امللتقى املالي أمس  

 أول جائزة عالمية باسم النبي 
الكريم ژ تنطلق من السويد

 السعودية تحدد ١٥٢٥٠ 
حاجًا  من الكويت هذا العام

 الدوالر الضعيف قد يدفع دول 
الخليج لرفع قيمة عمالتها

 في بادرة هي األولى من نوعها على املستوى 
السويدي واألوروبي والعاملي أطلقت اجلمعية 
الدولية للعلوم والثقافة في الســـويد جائزة 
تكرميية حتمل اســـم النبي محمد ژ ضمن 
انشطتها السويدية السنوية «محمد رسول اهللا» 
٢٠١٠. وقالت اجلمعية في بيان صحافي نشر 
على موقعها اإللكتروني انها اطلقت جائزتني 
تكرمييتني رمزيتني حتمل إحداهما اسم «جائزة 

محمد رسول اهللا» و«جائزة احلرية».
   وقد حددت اجلمعية فـــي بيانها املعايير 
واألهداف التي حتكـــم منح هاتني اجلائزتني، 
وأوضحت أن اجلائزتني ســـتمنحان ســـنويا 
لشخصية أو أكثر بغض النظر عن اجلنسية 
ومكان االقامة، وأن منح هذه اجلوائز التكرميية 
يهدف إلى إظهار الشـــكر واالمتنان والتقدير 
لكل الذيـــن يعملون إلبراز املعاني الســـامية 
احلقيقية لرسالة اإلســـالم ودعوة محمد ژ 
وللذين يناضلون في ســـبيل الفكر االيجابي 
الدولية  وتعاون الشعوب. وأعلنت اجلمعية 
للعلوم والثقافة منح جائزة «محمد رســـول 
اهللا» للعام ٢٠١٠ الميل صرصور رئيس احتاد 
املنظمـــات املهاجرة في مدينة أبســـاال تقديرا 
جلهوده في مجـــال االندماج وتقدمي الصورة 
االيجابية للمسلمني، فيما منحت جائزة احلرية 
التقديرية للعام ٢٠١٠ للبروفيســـور ماتياس 
غارديل لنضاله الســـلمي ضـــد الكراهية وما 

يسمى بـ «اخلوف من اإلسالم». 

 أسامة أبوالسعود
  فيما أعلن ســــفيرنا لدى اململكــــة العربية 
الســــعودية الشــــيخ حمد جابر العلي موافقة 
حكومــــة خادم احلرمني الشــــريفني على زيادة 
أعداد احلجاج الكويتيني من ثمانية آالف إلى ١٤ 
ألف حاج، إضافة الى حتديد عدد ١٢٥٠ حلجاج 
غير محددي اجلنســــية ملوسم حج هذا العام، 
كشف مدير إدارة احلج في وزارة األوقاف رومي 
الرومي لـ «األنباء» ان تخصيص السعودية ١٥٢٥٠ 
حاجــــا من الكويت هذا العام، مت حســــب نظام 
الكوتا الســــعودي جلميع احلجاج من مختلف 
دول العالم، مشيرا الى ان األعداد اجلديدة هي 
١٠٠٠٠ حاج كويتــــي و٤٠٠٠ مقيم من مختلف 

اجلنسيات، إضافة الى ١٢٥٠ بدون. 

 أ.ف.پ: قال املدير العام لصندوق النقد العربي 
جاســــم املناعي ان الدوالر الضعيف قد يدفع دول 
مجلــــس التعاون اخلليجي الى رفع قيمة عمالتها 
املرتبطة بشكل أساسي بالعملة اخلضراء. وأكد «ان 
منطقتنا ال تتمتع مبناعة إزاء حرب العمالت بسبب 
ارتباطها بالدوالر». وأضاف: «حرب كهذه سيكون 
لها تأثير على اقتصادات الدول العربية خصوصا 
بسبب ارتفاع التضخم ومشاكل أخرى». واعتبر 
انه «اذا ما استمر الدوالر في االنخفاض، فان ذلك قد 

يدفع دول اخلليج الى إعادة تقييم عمالتها». 

 «القاعدة» تتبنى الهجوم على الكنيسة 
في بغداد وتهدد األقباط في مصر

 عواصمـ  وكاالت: بعد ثمانية أشهر من انتخابات برملانية لم تسفر بعد 
عن حكومة عراقية، تلقى األمن العراقي أمس األول ضربة موجعة بتوقيع 
«دولة العراق اإلسالمية» وهو التنظيم املرتبط بـ «القاعدة» والذي تبنى 
االعتداء الدموي على كنيســــة «سيدة النجاة» في بغداد والذي أوقع أكثر 
من ١٢٠ ما بني قتيل وجريح بعد عملية احتجاز استمرت لساعات. ووسط 
إدانة دولية وعربية للعملية، أمهل التنظيم الكنيسة القبطية املصرية ٤٨ 
ســــاعة لإلفراج عمن أسماهم مسلمات «مأســــورات في سجون أديرة» في 

مصر، مشيرا إلى سيدتني قبطيتني قيل انهما أسلمتا. 

 ارتفاع عدد الضحايا ألكثر من ١٢٠

 عراقيون ينقلون جثة إحدى ضحايا هجوم الكنيسة في بغداد أمس األول  (رويترز)

 بعد ٢٠ عامًا على تركها الحكم..
  البارونة تاتشر أكثر النساء تأثيرًا في العالم

 لنــــدن ـ يو.بــــي.آي: صنفت 
دراســــة اســــتقصائية أجرتها 
مؤسســــة «يوغاف» ونشــــرت 
أمس، رئيسة الوزراء البريطانية 
السابقة مارغريت تاتشر بأنها 

املرأة األكثر تأثيرا في العالم.
التي كانت    وحصلت تاتشر 
توصف باملــــرأة احلديدية على 
٣٢٪ من أصوات ٢٠٤٨ مشــــاركا 
في الدراسة عن املرأة األكثر نفوذا 
في العالم بعد مرور ما يقرب من 

٢٠ عاما على تركها الســــلطة. وسبقت رئيسة 
الوزراء البريطانية السابقة التي حصلت على 
لقب بارونة بعد تركها السلطة الكثير من النساء 
الرائدات مثل األم تريزا وأوبرا وينفري وامللكة 
إليزابيث الثانية وميشيل زوجة الرئيس األميركي 

باراك أوباما.
البريطانيــــة فلورنس    واحتلــــت املمرضة 
نايتنغيل التي اشتهرت خالل حرب القرم وتوفيت 
عام ١٩١٠ املرتبة الثانية بحصولها على ٢٦٪ من 
األصوات تلتها امللكة إليزابيث الثانية في املرتبة 

الثالثة بـ ٢٤٪ من األصوات.
أوبرا وينفري    وجاء ترتيب 
في املرتبة الرابعة بحصولها على 
١٤٪ من األصوات، تلتها ميشيل 
أوباما في املرتبة اخلامسة ١٣٪ من 
األصوات واملمثلة جوانا لوملي 
في املرتبة السادســــة بـ ١٢٪ من 

األصوات.
املرتبة    واحتلت آن فرانــــك 
السابعة بحصولها على ١١٪ من 
األصوات تلتها وزيرة اخلارجية 
األميركية السابقة كوندوليزا رايس في املرتبة 
الثامنة بـ ٩٪ من األصوات فيما تقاسمت كل من 
أنيتا روديك وجيرمني غريار املرتبة التاســــعة 

بـ ٨٪ من األصوات.
  وجاءت عارضة األزياء البريطانية كيت موس 
في املرتبة العاشرة واألخيرة بعد حصولها على 

١٪ فقط من أصوات املشاركني.
  ورأى ٦٢٪ من املشاركني أن االلتزام هو أبرز 
صفــــات املرأة املؤثرة إلى جانــــب العمل اجلاد 

والذكاء واالستقاللية. 

 أوبرا وينفري في المرتبة الرابعة وميشيل أوباما خامسة 

 مارغريت تاتشر

 (هاني الشمري)  ازدحام أمام بوابة املغادرين أمس األول  

 السـعدون: عاٍر من الصحة القول إننـي غير راٍض 
  عن أداء البراك في قضية الوافدين اإليرانيين  ص٦ 
 مجلس الوزراء: تعيين أحمد باقر عضوًا في المجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية بدالً من الحجرف   ص٥ 

 األمير تلقى دعوة لزيارة بوتان  وتسلّم أوراق اعتماد ٥ سفراء  ص٣ 
 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه رئيس وأعضاء املجلس االستشاري امللكي ململكة بوتان 

 التفاصيل ص٥ 

 العويش لـ «األنباء»: اللوحات الجديدة
  على عنوان السكن.. وانتهاء أزمة الدفاتر

 الخالد يغير اسم الدوريات إلى «النجدة»

 الطرود  تتسبب في إرباك المطار 
  بعد تشديد اإلجراءات األمنية 

 فرج ناصر ـ هاني الظفيري وكونا
  وصف مصدر أمني االزدحام الذي شهده مطار الكويت خالل اليومني املاضيني بالطبيعي 
في ظل اإلجراءات األمنية االحترازية التي اتخذتها السلطات األمنية بعد اكتشاف الطرود 
املفخخة املصّدرة من اليمن إلى أميركا عبر دبي وبريطانيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان 
تشديد اإلجراءات تزامن مع كثافة الطائرات القادمة واملغادرة وهو ما تسبب في االزدحام 
املؤقـــت، مضيفا ان األمور عادت إلى طبيعتها أمس. من جهته، قال رئيس الهيئة العامة 
للطيران املدني ان اإلجراءات األمنية املتبعة في املطار قادرة على ردع أي محاوالت إرهابية، 
موضحا ان األجهزة األمنية املستخدمة في عمليات التفتيش اخلاص بالبضائع أو الركاب، 

هي أجهزة متطورة وتأخذ بآخر ما وصلت إليه تكنولوجيا أمن الطيران.
  يأتي ذلك فيما جتددت املخاوف من الطرود املفخخة أمس، حيث ذكرت الشـــرطة 
اليونانية أنها ألقت القبض على شـــخصني مشتبه فيهما كانا يحمالن طردا ناسفا 
مرســـال إلى الرئيس الفرنسي نيكوال ســـاركوزي أمس بعد انفجار طرد مماثل في 

شركة شحن بأثينا.

 «المفخخة» تنتقل إلى اليونان وأحدها كان مرسًال لساركوزي

 التفاصيل ص٤٤ 

 التفاصيل ص١٢ و٤٤ 

 التفاصيل ص٤٠و٤١  التفاصيل ص٥ 

 سيدة البرازيل الحديدية تدخل التاريخ 
وتخلف «لوال» في الرئاسة 

وكاالت:  ـ   برازيليــــا 
املــــرأة احلديدية  دخلت 
التاريخ  ديلما روســــيف 
البرازيلي من بابه العريض 
بعد فوزها بجولة اإلعادة 
فــــي انتخابات الرئاســــة 
كأول ســــيدة تشغل هذا 

املنصب. 
  وباتت السياسية غير 
املعروفة نسبيا هي خيار 
البرازيليني ملنصب الرئيس 
بعد الدعم املطلق من قبل 
الرئيــــس احملبوب لويز 
ايناسيو لوال دا سيلفا الذي 
رشحها عن حزب العمال 
احلاكم ملتابعة سياساته 
التي تعهدت بالبناء عليها 
رغم ما يشــــكله ذلك من 

«حتد كبير».
  وأكدت الســــيدة التي 
تترأس أكبــــر اقتصادات 

اميــــركا الالتينية وثامن أكبر اقتصاد فــــي العالم أن «االلتزام األكثر 
أهمية» بالنسبة لها ســــيكون القضاء على الفقر وتوفير فرص عمل 
للجميع. وأكدت على التنميــــة االقتصادية ومحاربة «مبدأ احلمائية 

 التفاصيل ص٤٤الذي متارسه الدول الغنية».  
 


