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 تطلـع صينـي إلقامة مشـروع 
الكويت  مع  النفط  تكرير    مصفاة 
بكلفـة ٩ مليـارات دوالر  ص٥

Al-Anbaa Wednesday 17th November 2010 - No 12453يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 11 من ذي احلجة 1431 ـ 17 نوفمبر 2010 الـــعـدد:

 آلية التمويل: صندوق حكومي تموّله البنوك بقرارات وزارية 
 بمليار دينار يزداد تدريجيًا إلى ١٠ مليارات والحكومة لن تستحدث قانونًا جديدًا حتى ال يتعثر في المجلس

 ضيوف الرحمن رموا جمرة العقبة بسالم وطالئع حجاجنا تصل الخميس

 أسامة أبوالسعود 
  مكة المكرمة  ـ ضاري المطيري 

  أمت ضيوف الرحمن واملقدر عددهم بنحو ٣ ماليني 
حاج أمس رمي جمرة العقبة الكبرى في ســــالم دون 
أي حوادث تذكر، كما أكد ذلك أمير مكة خالد الفيصل، 
وأكد رئيس بعثة احلج الكويتية الشيخ د.خالد املذكور 
ان جميع حجاج احلمــــالت الكويتية أدوا هذا الركن 

دون أي عوائق في ظل التنظيم اجليد الذي وضعته 
اجلهات الســــعودية لتجنيب التدافع والتزاحم عند 

جسر اجلمرات.
  من جانبه، كشف مدير مكتب شؤون احلج في البعثة 
رومي الرومي ان رحالت تفويج املتعجلني من احلجاج 
الكويتيني ســــتبدأ غدا اخلميس بعد رميهم للجمرات 

اليوم وأدائهم طواف الوداع حول الكعبة املشرفة.

  وأشــــار الى ان نحو ٥٠٪ من احلجاج الكويتيني 
استخدموا القطار في انتقالهم من مشعر الى آخر في 
حني فضل البقـية اســـتخدام الطريقة التقليدية وهي 
الباصـــات، مؤكدا ان احلجاج يشـــعرون بكل الرضا 
والتقدير ملا تقوم به الســـلطات السعودية في خدمة 

ضيوف الرحمن من شتى بقاع األرض. 

ج فجر أمس                 (ئاس)   جموع احلجيج تتوجه إلى رمي جمرة العقبة الكبر

 مريم بندق
  كشفت مصادر حكومية 
رفيعـــة فـــي تصريحات 
لــــ «األنباء» عن  خاصة 
ان مســـودة آليـــة متويل 
مشروعات اخلطة التنموية 
للدولة تهـــدف إلى إيجاد 
متويل حكومي للمشاريع 
من خالل املصارف احمللية 
ومـــن دون ان تضطـــر 
احلكومة إلى إصدار قانون 
جديد. وأوضحت املصادر 
ان هذه املعادلة ستتحقق 
مـــن خـــالل اســـتحداث 
صندوق حكومي تساهم 
التي  البنوك احمللية  فيه 
ترغب في ذلك بفائدة بني 
١ و١٫٥٪. وأكدت املصادر ان 
هذه اآللية تهدف بداية الى 
توفير مليار دينار يزداد 
تدريجيا حتى ١٠ مليارات، 
كاشفة عن ان هذه اآللية لن 
تنفذ بقانون بل بقرارات 
وزارية أو من خالل القوانني 
القائمة حتى ال يحدث تعثر 

لها في مجلس األمة. 

 زيادة عالوة األبناء وبدل اإليجار 
والقرض اإلسكاني ومنحة 

  الـ ٥ آالف في مقترح نيابي واحد
 

 خادم الحرمين للمطمئنين على صحته: «قيل لي إنه 
عرق النسا.. والنساء ما شفنا منهن إال الخير»

 الرياض ـ وكاالت: 
الوعكة الصحية  بعد 
التي أملت به يوم اجلمعة 
املاضي، استقبل خادم 
احلرمني الشريفني امللك 
عبداهللا بن عبدالعزيز 
في قصــــره بالرياض 
ظهــــر أول أيــــام عيد 
املبارك أمس  األضحى 
جمــــوع املهنئني بعيد 
األضحــــى واملطمئنني 
على صحتــــه، معربا 
في كلمة موجزة بثها 
السعودي  التلفزيون 

عن شــــكره لكل فرد من الشعب السعودي سأل عنه وقال «إخواني أشكركم 
وأرجو لكم التوفيق وأشــــكر كل فرد من الشعب السعودي سأل عني وهللا 
احلمد أنا بخير وصحة ما دمتم بخير». وأضاف خادم احلرمني انه ال يدري من 
أين أتته هذه الوعكة، حيث هناك «ناس يقولون انها انزالق وناس يقولون 
عرق النســــا، النساء ما شــــفنا منهن إال كل خير، والعرق هذا من أين جاءنا 
هذا عرق فاسد، أمتنى لكم التوفيق وأشكر كل من سأل عني القاصي والداني 

وعلى رأسهم الشعب السعودي الكرمي وأمتنى لكم التوفيق». 

 موسى أبو طفرة
  علمـــت «األنباء» من مصادر برملانية مطلعة 
ان اتفاقا نيابيا مت لدمج عدة مقترحات شعبية 
في مقتـــرح واحد متهيدا لتقدميـــه الى اللجان 

املختصة.
  واوضحت املصادر ان املقترح يشـــمل زيادة 
عالوة االبناء ومنح كل رب اســـرة ٥ آالف دينار 
وزيادة بـــدل االيجـــار وايضا زيـــادة القرض 

االسكاني.
  وقالت املصادر: سيتم رفع املقترح التى اللجنة 
املالية لدراسته، على ان تقوم اللجنة التشريعية 
ببحث امكانية دمجها في املقترح الواحد، واشارت 
املصادر الى انه ستعقد اجتماعات جانبية على 
هامش جلسة مجلس االمة املقبلة إليضاح الصورة 
بشـــكل كامل لهذه املقترحات التي حتظى بدعم 

نيابي كبير. 

 المبارك: شقق مفروشة
   لمتضرري تسرب الغاز باألحمدي

 المنصوري:  مساكن مؤقتة لحين  رفع الخطر عن منازلهم 

 عبدالهادي العجمي - محمد الدشيش
  بتعليمات مباشــــرة من رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة ووزير الدفاع الشــــيخ جابر املبارك متت 
عملية نقل أصحاب منزلني في محافظة االحمدي الى 
شقق مفروشة، أحدهما تعرض النفجار اخلميس 
املاضي. وقال مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء اللواء 
جاســــم املنصوري إن فرق التفتيش في محافظة 
االحمدي اكتشفت خالل عملها وجود نسبة مرتفعة 
من الغاز املتسرب في بعض املنازل فتم على الفور 
نقل أصحاب منزلني الى شقق مفروشة، أحدهما هو 

الذي حدث فيه انفجار يوم اخلميس.
  وأشار املنصوري الى استئجار ٤ شقق مفروشة 
حديثة في محافظة األحمدي وتســــليم ثالث منها 
ألصحاب املنزلني املذكورين، وهي قريبة من مساكنهم 
فيما بقيت الشقة الرابعة كاحتياط في حال ظهور 

احلاجة إلى إخالء أي منزل آخر. وذكر ان الشيخ جابر 
املبارك أمر بإجراء اإلصالحات الالزمة للمنزل الذي 
تضرر اخلميس املاضي إضافة الى اصالح املساكن 
التي يتم احلفر فيها على ان تتحمل احلكومة جميع 
املصاريف املترتبة على ذلك ضمانا لهذه األسر لتشعر 

باالستقرار عند تعرض منازلهم ألي خطر.
  وأكد اللواء املنصوري أن اللجنة العليا للدفاع 
املدني قامت بتوفير وســــائل النقل ألصحاب هذه 
املساكن الى الشـــــــقق املؤقــتة حلني متكنهم من 

العودة إلى منازلهم في أقرب فرصة ممكنة.
  وقال إن وضع أصحاب املنازل مريح وسيستمرون 
في هذه املســــاكن املؤقتة الى حني التمكن من رفع 
اخلطر عن منازلهم لضمان ســــالمتهم بعد العودة 
في حني ســــتتولى وزارة الداخلية توفير احلماية 

األمنية ملنازلهم حتى عودتهم. 

 «التربية»: ٩ ديسمبر آخر موعد 
  لنقل الطلبة بين المدارس

 الكندري: نرعى ٣ آالف مسن في منازلهم 
وسننتقل إلى المبنى الجديد بعد العيد

 إيران تطلق أضخم مناورات من نوعها: 
رسالة سالم للجيران وتحذير لألعداء

 ٧٠ مليون دينار لـ «الطاقة البديلة»
  ومناقصة «الطاقة الشمسية» العام المقبل

 مريم بندق
  اعتمدت وزارة التربية تاريخ ٩ ديسمبر املقبل آخر موعد 
لنقل الطلبة بني املدارس، وأوضحت مصادر تربوية أن مجلس 
مديري عموم املناطق التعليمية اعتمد هذه اخلطوة ضمن 
آلية مراجعة بيانات الطلبة املتوقع تخرجهم العام الدراسي 
٢٠١١/٢٠١٠ من مدارس النظام املوحد. وأكدت املصادر ان هذه 
اآللية حددت بوضوح دور كل من مركز املعلومات وإدارات 
املدارس واملناطــــق التعليمية ملنع وقوع أخطاء في إدخال 

بيانات الطلبة كما حدث في العام املاضي. 

 عادل الشنان
  أعلن وكيل «الشؤون» محمد الكندري عن االنتقال إلى 
املبنى اجلديد لرعاية املسنني بعد العيد مباشرة، الفتا إلى 
جتهيزه بجميع املقومات واإلمكانيات وسبل الراحة وكشف 
عن تقدمي الوزارة خدمات خاصة باملسنني في منازلهم ويبلغ 
عددهم ٣ آالف منهم عدد كبير من املقيمني. وأشــــار الى ان 
هناك توجها لدى الوزارة إلنشــــاء مراكز رعاية تابعة لها 
في عدة محافظات على أن يتم افتتاح أول مركز في منطقة 
األحمــــدي ويليه مراكز أخرى في عدد مــــن املدن اجلديدة 
ويشمل ذلك اخلدمة املتنقلة للمسن أيضا.                      

 عواصـــم ـ وكاالت: فيما قال وزيـــر الدفاع األميركي 
روبـــرت غيتس ان توجيه ضربة عســـكرية ضد إيران 
سيوحد هذا البلد املنقسم ويضمن سعيا إيرانيا ال يكل 
المتالك أسلحة نووية، حسب ما نقلت عنه صحيفة «وول 
ستريت جورنال»، معتبرا انه من املهم اللجوء لوسائل 
أخرى من أجل إقناع طهران بعدم السعي المتالك أسلحة 
نووية، واستهلت إيران عيد األضحى أمس بإطالق أضخم 
مناورات عسكرية في تاريخها على جميع أراضيها وحملت 
شعار «املدافعون عن سماء الوالية ٣» ومتتد على مدى 

٥ أيام ومن خالل ٣ مراحل.
  من جهته، قال قائد قوات الدفاع اجلوي اإليراني اجلنرال 
احمد ميقاني ان هذه املناورات تعتبر األولى من نوعها إذ 
يتم فيها استخدام كل الوحدات املضادة للقوات املسلحة 
حتت إشراف مقر املضادات اجلوية الختبار القدرة على 
حمايتها والتدريب على استخدام شبكة الرصد ومواجهة 

صواريخ كروز واختبار عمل نظام املراقبة. 

 قال مدير عام معهــــد الكويت لألبحاث العلمية د.ناجي 
املطيري ان املعهد سيستثمر نحو ٧٠ مليون دينار في مشاريع 
الطاقة املتجددة والبديلة خالل السنوات األربع املقبلة. ومن 
جانبه، قال مساعد وكيل وزارة الكهرباء مشعان العتيبي 
ان الكويت ستطرح مناقصة لبناء محطة للطاقة الشمسية 
العام املقبل من أجل توفير ما نسبته ٥٪ من إمدادات الكهرباء 

من مصدر طاقة متجدد بحلول ٢٠٢٠. 

 جيمس وولسي 

 المفاوضات بين 
ومجموعة  إيران 
«٥+١» محكـوم 
بالفشـل   عليها 

 ص٢٤ 

 اإلنسان العماني  صانع الحضارات وباني النهضات
  ..والسلطنة  ضاعفت اقتصادها إلى ١٧ مليار ريال  

 ص ١٦ و١٧ 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في املسجد الكبير مع سمو ئلي العهد الشيخ نواف األحمد ئالرئيس جاسم اخلرافي 

 مدير الـ «سي آي ايه» السابق جيمس وولسي لـ «األنباء»:

 األنباء  االقتصادية

 للبورصة.. «حسـابات أخرى»!  ص ١٩
 ٣٥٪ من المستثمرين يرون أن االقتصاد العالمي 
نحـو المـزيد مـن القوة فـي ٢٠١١  ص ٢٠

 «الوطني» يوثـق عالقة تجارية تاريخية 
بين بهبهاني والرشود واأليوب ص ٢٠

 رومبـوي: «ال بقـاء» لالتحاد األوروبـي ومنطقة 
اليـورو إذا لـم تحـل أزمـة الديـون  ص ٢١

 «جنرال مـوتورز» تـرفع سعـر الـطرح 
العام ألسـهمها بنسبـة ١٤ ٪  ص ٢١ 

 التفاصيل ص٥ 

 التفاصيل ص ٤ 

 األمير أدى صالة العيد بالمسجد الكبير وغادر إلى ُعمان في زيارة خاصة  ص٢

 التفاصيل ص٢٦ و٢٧ 

ؤ   صاحب السمو األمير مودعا سمو ئلي العهد قبيل مغادرته إلى عصما

 الخطبة في المسـاجد دعت 
وترسيخ  النفوس  تصفية  إلى 
الوحــدة الوطــنية   ص٣

تنظيــم  ال   المسـالـخ.. 
وال ترتيــب.. وأسـعـار الذبح 
و٩  ص٨  فـجـأة   تضاعفـت 

 المواطنـون والمقيمون زاروا 
ص٦ لهـم  ودعـوا  الموتـى 

 العيد في الكويت

ج استقباله  أ احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز لد  خاد
املهنئني بعيد األضحى ئاملطمئنني على صحته                (ئاس) 

 التفاصيل ص٢٤ 

 سـلطنة عمان تحتفل غدًا بأربعين عامًا 
  من القيادة الحكيمة للسـلطان قابوس 

 التفاصيل ص٢٤ 


