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Al-Anbaa Sunday 14th November 2010 - No 12450يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 8 من ذي احلجة 1431 ـ 14 نوفمبر 2010 الـــعـدد:

خـارج   «الوطـنـي» 
باستحواذه  المعادلة 
أرباح  مـن   ٪٥٣ على 
قطاع البنـوك البالغة 
دينار  مليـون   ٤٢٨٫٤
٢١ ص  أشـهر   ٩ فـي 

 السلطان: ١٣٫٨٩ مليون 
«أجيليتي»  أربـاح  دينـار 
الثالث  الـربـع    فـي 
الشــركة  وإيرادات 
تنخفض ٥٫١٩٪ لتسجل 
٤٠٥٫٨٧ ماليين   ص ٢١ 

 حل األحمدي.. في غرب هدية
 نواب «الخامسة» يقترحون تثمين المنطقة بكاملها.. و«اإلطفاء» تؤكد أن قراءات الغاز مقبولة.. والمضحي: التسرب غير خطير.. و«النفط» تبدأ تمديد شبكة جديدة 

 «الشؤون»: أكثر من ٥٠ 
ألف مخالف لقانون اإلقامة

 القذافي يستضيف 
فاتنات إيطاليات

   لـ «تزويجهن» بليبيين

 الفهد: مشاركتنا 
  في «خليجي ٢٠» قائمة

 عادل الشنان
  كشف مصدر مسؤول في 
وزارة الشـــؤون عـــن اصدار 
تعليمات مشددة بشأن اإلعداد 
والقيام بعدة حمالت تفتيشية 
مكثفة بعد عيد االضحى تشمل 
املنشآت التجارية والصناعية 
بالقطاع اخلاص لضبط مخالفي 
قانون االقامـــة والعمل. وقال 
املصدر ان الوزارة علمت خالل 
دراسة عرضت من خالل عدة 
اجتماعـــات ان عـــدد مخالفي 
قانون االقامة قد زاد على ٥٠ الف 
مخالف، وأكد ضرورة التشديد 
على تطبيق قانون العمل اجلديد 
على جميع املخالفني من العمال 
او اصحاب العمل خصوصا بعد 
العمل خالل  خفض تصاريح 
السنة املاضية عن سابقتها مبا 

يقارب ٢٠٠ الف تصريح. 

 عواصـــم ـ وكاالت: بعـــد 
حتسن العالقات امللحوظ بني 
ليبيا وإيطاليا، اســـتنادا الى 
العالقة الشخصية بني الزعيم 
معمر القذافي ورئيس الوزراء 
االيطالي سيلڤيو بيرلسكوني، 
القذافي بتسيير رحالت  بادر 
الفتيـــات  ملجموعـــات مـــن 
االيطاليات إلى ليبيا في رحالت 
«ثقافية» تهدف الى تزويجهن 
من رجال ليبيني بدءا بابن أخ 
القذافي، على ما ذكرت الصحف 

البريطانية أمس األول.
  فقد اســـتمتعت قرابة ٢٠ 
عارضـــة إيطاليـــة مبعاملة 
«امللكات» وبـــدفء الصحراء 
وشرب لنب اإلبل والتمر على 
مدى أسبوعني في رحلة مدفوعة 
التكاليف فـــي ضيافة الزعيم 

الليبي.

 أكد رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد 
أن مشاركة املنتخب الوطني في «خليجي 
٢٠» التي ســـتنطلق في اليمن ٢٢ اجلاري 
قائمـــة حتى اللحظة وقال في حديث لقناة 
«العربية» الفضائية: بالنسبة لنا لم يصلنا 
شـــيء من احلكومة يتعلق بعدم املشاركة 
في البطولـــة، وإذا كان لدى احلكومة رأي 
في ذلك فإننا ســـندرس األمر بترو التخاذ 
القرار، لذلك حتى اللحظة فإن مشـــاركتنا 
في إجناح «خليجي ٢٠» مازالت قائمة. إلى 
ذلـــك، عقد الفهد امـــس اجتماعا مع العبي 
املنتخب األوملبي لكـــرة القدم حيث حثهم 
علـــى بذل اقصى اجلهـــود من اجل تخطي 
املبـــاراة املقبلة امام اإلمارات في دور الـ ١٦ 
من دورة األلعاب اآلســـيوية والتي ستقام 
بعد غد الثالثاء. وســـيغادر الفهد غوانزو 
عائدا الى البالد عقب املباراة مباشرة على 
ان يلحق بوفد املنتخب األول في معسكره 
االعدادي املقام في ابوظبي ومنها سيرأس 
بعثة الكويت الى اليمن في ٢٠ اجلاري متهيدا 

للمشاركة في «خليجي ٢٠». 

 حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ دارين العلي
  تفاعلت قضية تسرب الغازات في منطقة 
األحمدي السكنية بشكل سريع على املستويني 
الشعبي والرسمي وسط مخاوف األهالي من 
حدوث انفجارات في املنازل وتطمينات اجلهات 
الرسمية بأن ما يحدث مجرد أمر عرضي مؤقت. 
مصادر نيابية مطلعة أبلغت «األنباء» أمس 
ان نواب الدائرة اخلامســــة يتجهون لتقدمي 
اقتراح بقانون لتثمني مدينة األحمدي السكنية 
وتعويــــض املواطنني من خــــالل تخصيص 
أراض لهم في منطقة غرب هدية كحل سريع 
للقضية وذلك بعد موافقة مؤسسة البترول 
على الســــماح باستغالل «غرب هدية» وعدم 
اعتبارها مواقع نفطية. وأضافت املصادر ان 
عدد مساكن األحمدي ال يتجاوز الـ ١٠٠٠ بيت 
مبساحة ال تتعدى ٢٦٠ مترا مربعا، ومشروع 
غرب هدية يتسع إلنشاء ٤ آالف وحدة سكنية، 
األمر الذي يستوجب حل مشكلتها، خصوصا 
بعد الوعد الذي أطلقه وزير الدولة لشــــؤون 
اإلسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد في وقت 
ســــابق بضرورة إنهاء مأساة األهالي هناك. 
وقالت املصادر ان نواب الدائرة ســــيعقدون 
اجتماعا مع الشيخ أحمد الفهد في وقت قريب 
إلطالعه على تطور األوضــــاع ومعرفة رأي 
احلكومة حول القضية للتنســــيق مع باقي 

اجلهات مبا فيها املجلس البلدي لإلسراع في 
تثمني املنطقة. وأكدت املصادر ذاتها ان النواب 
يجــــرون اتصاالتهم اآلن مــــع أعضاء اللجنة 
اإلســــكانية البرملانية لنظر املوضوع بشكل 
سريع. وأمس، قال النائب سعدون حماد إنه 
ســــيقدم اقتراحا لتثمني ١٨٦ بيتا في قطعة ١ 
باألحمدي مهددة بالكارثة. من جانبه، طالب 
النائب د.محمد احلويلة بتوفير بيوت بديلة 
وتعويض األهالي عن األضرار. أما النائب خالد 
العدوة فاعتبر ان أنابيب الغاز في األحمدي 
قنابل موقوتة قد تنفجر في أي حلظة. وفي 
هذا اإلطار، قال مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء 
اللواء جاســــم املنصوري ان قــــراءات الغاز 
في األحمدي مقبولــــة. ومن جهته، أكد مدير 
عام الهيئة العامــــة للبيئة د.صالح املضحي 

لـ «األنباء» ان التسرب غير خطير.
  من جهة اخرى، ذكرت مصادر نفطية ان 
املنزل الذي وقع فيه االنفجار هو منزل حكومي 
وبالتالي ليســــت له عالقة بشبكة الغاز في 
مدينة االحمدي. هذا وقالت املصادر ان شركة 
نفط الكويت، بدأت بالفعل منذ فترة عمليات 
احالل وجتديد لشبكة خطوط االنابيب اخلاصة 
بالغاز ضمن مشروع ضخم يستهدف انشاء 
شبكة جديدة خلطوط الغاز والذي من املتوقع 

اجنازه في غضون عامني من اآلن. 

 المذكور لـ «األنباء»: الحجاج الكويتيون 
سيصعدون إلى عرفات مساء اليوم

 أسامة أبو السعود  
    مكة المكرمة  - ضاري المطيري

  بعـــث صاحب الســـمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد ببرقية إلى 
امللك  الشـــريفني  خـــادم احلرمني 
عبداهللا بـــن عبدالعزيز عبر فيها 
سموه عن صادق متنياته بالشفاء 
العاجل جلاللته إثر الوعكة الصحية 
التي أملت بـــه. إلى ذلك كلف خادم 
احلرمني الشريفني األمير نايف بن 
الثاني لرئيس  النائب  عبدالعزيز 
الوزراء ووزير الداخلية لإلشراف 
على احلج بعد يوم من توجيهات 
األطباء له باخللود إلى الراحة إثر 
إصابتـــه بانـــزالق غضروفي. من 
جهة ثانية، وفيما تتوجه مواكب 

احلجيج إلى منى اليوم لقضاء يوم 
التروية، في مستهل رحلة احلج، 
أكد رئيس بعثـــة احلج الكويتية 
د.خالد املذكور ان البعثة ستغادر 
إلى عرفات مساء اليوم، الفتا الى 
ان السلطات السعودية خصصت 
للحمالت الكويتية ١٦ ألف متر مربع 
في مزدلفـــة. وأضاف د.املذكور ان 
مخيم البعثة فـــي عرفات ال يبعد 
أكثر من ٢٧٠ مترا فقط عن محطة 
قطار املشاعر وان حجاج الكويت 
والبحريـــن والســـعودية ضمن 
املفوجني بالقطـــار. وجدد التأكيد 
على ان احلملة ليســـت مسؤولة 
عن اي حـــاج خارج حمالت احلج 

الكويتية الرسمية.

 صاحب السمو  أبرق لخادم الحرمين.. واألمير نايف مشرفًا على الحج

 (محمد ماهر)  فنيون يسجلون مستوى الغاز في أحد البيوت احلكومية في األحمدي مساء أمس   حجاج يستعدون للصعود إلى منى اليوم         (ا.پ) 

 الكليب: تدوير «األشغال» ..كالم في الصحافة فقط
 فرج ناصر 

  أكد وكيل وزارة األشغال م.عبدالعزيز الكليب حرص الوزارة على 
االنتهاء من املشاريع املدرجة ضمن اخلطة التنموية في موعدها، مشيرا 
الى ان الوزارة لديها مشـــاريع تعمل على تنفيذها بتكلفة تتعدى ٣٫٥ 
مليارات دينار. وحول آخر تطورات مشـــروع جسر الشيخ جابر أعلن 
الكليب انه اليزال في مرحلة دراسة العطاءات املقدمة، مؤكدا انه سيتم 
قريبا اتخاذ القرار وارساله الى جلنة املناقصات املركزية للترسية ومن 
ثم التوقيع عليه. وحول ما يشـــاع عن عمليات تدوير في الوزارة قال 
ان هذا كالم يدور في الصحافة فقط وال يوجد شـــيء بهذا الشأن ال من 

 التفاصيل ص٤ قريب وال من بعيد. 

 التفاصيل ص٥ 

 التفاصيل ص٣٤ 


