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Al-Anbaa Thursday 25th November 2010 - No 12461يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اخلميس 19 من ذي احلجة 1431 ـ 25 نوفمبر 2010 الـــعـدد:

 الفهد: ٢٢٤ مشروعًا قيد التنفيذ و٢٥٠ تنتظر الموافقة
 أكد أن تأخر آلية التمويل عّطل مشاريع التنمية لكن «لن نسمح بإيجاد فجوة في البرنامج الحكومي»

 حمد العنزي
  أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واإلســـكان الشيخ أحمد 
الفهد ان الرؤية األم خلطة التنمية 
وضعت من قبل صاحب الســـمو 
األمير وســـيتم تنفيذها. وأضاف 
الشـــيخ أحمد الفهد انه مع انتهاء 
تقرير النصف األول من الســـنة 
األولى للخطة، سنرى تدفقات مالية 
على الشركات املساهمة في تنفيذ 
املشاريع بشـــكل أكبر من الفترة 
السابقة، مؤكدا انه وللمرة األولى 
في تاريخ الكويت يتم وضع آلية 
جديدة ومنهج عملـــي للحكومة 
محدد بوقت زمني. وجاء التأكيد 
على انه لن يسمح ألي وزارة بأن 
تخلق فجوة في البرنامج احلكومي، 
الفتا الى ان أكثر من ٢٥٠ مشروعا 
بصدد االنتهاء من املوافقات الرسمية 
عليها و٢٢٤ مشـــروعا بدأت فعال 

على أرض الواقع.
  وزاد: تأسيس الشركات املساهمة 
سيجعل املواطن شريكا في حصة 

من املشاريع بنسبة ٥٠٪.
  وفيما يخـــص مدينة احلرير 
انه  الفهد  أكـــد  وميناء بوبيـــان، 
مت االنتهـــاء من صيغـــة القانون 
إلى مجلس  للمشروعني وسترفع 
األمة العتمادها، مؤكدا في الوقت 
ذاتـــه ان هنـــاك مشـــاريع كثيرة 
سترى النور خالل األشهر األربعة 

القادمة.

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى عودته إلى البالد وفي استقباله سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
  وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

 األمير عاد إلى البالد بعد زيارة خاصة لسلطنة ُعمان
 ص٣ 

 وزير الصحة د.هالل الساير متبرعا بالدم خالل تدشينه حملة الوزارة أمس

 مواطن يعرض لـ «األنباء» احلروق التي أصيب بها جراء تسرب الغاز 
 عصام جناحي 

 عبداللطيف الزياني

 «الصحة» دشنت حملة الوزارات 
للتبرع بالدم و١١٠ في اليوم األول

 عبداللطيف الزياني مرشح البحرين 
  ألمانة مجلس التعاون خلفًا للعطية 

 حنان عبدالمعبود
  أعلن وزير الصحة د.هالل الساير ان عدد املتبرعني بالدم في احلملة 
التي أطلقتها وزارة الصحة في مبناها أمس بلغ ١١٠ متبرعني، مضيفا 
أن احلملة ستشمل جميع وزارات الدولة وشدد على احلاجة الشديدة 
للدم من قبل بعض املرضى خصوصا مرضى اللوكيميا والثالسيميا 
وتكسر خاليا الدم إضافة إلى مصابي احلوادث والنساء أثناء الوالدة 

واألطفال اخلدج.

 األنباء  االقتصادية

 أكثر من ٤٧٪ من الشريحة األولى 
لصفقة  انضمـوا  «زين»  لمسـاهمي 
  بيـع ٤٦٪ مـن أسـهم الشـركة

التمويـل  «بيـت   مســـاهمو 
الخليجـي» يوافقون على خطة 
تحسين وهيكلة رأسمال البنك

ارتفـاع   «الوطــنـي»: 
التـوظيف  معـــدل 
فـي «الخـاص» ٨٪ في 
وتوقعات  األول  النصف 

 ص ٣٥ 

 ص٤١ 

اتفاق  توّقـع  اإلماراتية»   «أكسـيوم 
توريد مع الشـركة المصنعة لبالك 
بيـري واالتفاقيـة تغطـي الكويت

 ص٤٢ 

 تقريـر «الجمان» الخاص بــ «األنباء»:  ٧٩٪ ارتفاعـًا في ملكية 
١١ صندوقـاً اسـتثمارياً  في الشـركات المدرجـة   ص ٣٥ 

بتسارع النمو مع انتعاش االقتصاد عقب األزمة  ص٣٧

 رسالة البابا إلى المسلمين: 
وضحوا العالقة مع العقل 

والعنف وتغيير الديانة 

 تخصيص أرض 
  لـ «التأمينات» إلنشاء 

مدينة طبية للمتقاعدين

 األزهر: من خرج ليدلي بصوته
   في االنتخابات فهو في سبيل اهللا

 عواصــــم ـ وكاالت: دعــــا البابا 
بنديكتوس السادس عشر املسلمني 
في كتاب «نور األرض: البابا، الكنيسة 
وعالمة األزمنة» الى توضيح مسألتني: 
عالقة اإلسالم مع العنف وعالقته مع 
العقل، ثم مســــألة احلق في تغيير 
البابا على ضرورة  الدين. وشــــدد 
الدين في  احترام حريــــة اعتنــــاق 
السر والعلن، وحرية الضمير، داعيا 
إلى اســــتناد أعمق وأشمل لفهم قيم 
احترام احلياة واحلقوق غير القابلة 
للتصرف كمعاملة الرجل واملرأة على 

قدم املساواة والكرامة.  

 صرح وزير املالية ورئيس 
مجلس إدارة املؤسســــة العامة 
للتأمينات االجتماعية مصطفى 
الشمالي بأن املجلس البلدي وافق 
على طلب املؤسسة تخصيص 
أرض مبســــاحة قدرها مليون 
متر مربع إلقامــــة مدينة تقدم 
اخلدمات الطبيــــة للمتقاعدين 
بحيث تشتمل على مستشفى، 
ومواقف سيارات ومكاتب ومبان 

سكنية للهيئة الطبية.
  وأضــــاف أنه ينتهــــز هذه 
الفرصة ليعبر عن جزيل شكره 
وامتنانه ألعضاء املجلس البلدي 
الفنية باملجلس على  واللجنة 
تلــــك، حيث ميثل  موافقتهــــم 
هذا املشروع نقلة نوعية لهذه 

اخلدمات في الكويت.
  وفي هذا اخلصوص أفاد املدير 
العام لـ «التأمينات» فهد الرجعان 
بأن املؤسسة ستبدأ فورا بتنفيذ 
هذا املشروع عن طريق االستعانة 
بجهات ومكاتب عاملية للتصميم 

واإلنشاء واإلدارة. 

 أصدر الشيخ مرزوق الشحات رئيس 
جلنة الفتوى باألزهر الشريف فتوى 
أكد فيها ان املشـــاركة في االنتخابات 
واجب شرعي، مضيفا «من خرج من 
بيته قاصدا املشاركة في االنتخابات 

فهو في سبيل اهللا حتى يرجع».

مستوصف األحمدي.
التعليمات    وأضاف ان هذه 
جاءت في أعقاب مالحظات أبداها 
قاطنو املناطق املتضررة والذين 
مت تســــكينهم في أماكن بعيدة 
عن ســــكنهم من أنهم يعانون 
من عدم استقبال املستوصفات 

لهم وألبنائهم. 

 أمير زكي ـ محمد الدشيش
  راوحت قضية بيوت األحمدي 
بــــني متابعــــة احلكومة  أمس 
املكلــــف باملعاجلة  والفريــــق 
النواب  إلجراءاتهما ومطالبات 
باتخاذ خطوات أكثر فاعلية في 

مواجهة املشكلة.
  فبينما زار نواب من الدائرة 
اخلامسة املنطقة واطلعوا على 
حجم الضرر في البيوت املنكوبة 
واستمعوا لشكاوى املواطنني، 
الشــــعبي  العمل  أكدت كتلــــة 
ضرورة إعالن األحمدي منطقة 

منكوبة.
  فــــي اإلطار نفســــه، شــــدد 
مدير عام اإلطفاء اللواء جاسم 
املنصوري على انه سيتم إخالء 
أي منزل يــــرى الفريق املكلف 
باملعاجلة ان نسبة تسرب الغاز 
فيه تســــبب ضررا لســــاكنيه 
ولو كان ذلك بصورة إجبارية، 
الفتا الى ان القــــراءات مازالت 

مطمئنة.
  وتابع: ان وزير الصحة أعطى 
تعليماتــــه الــــى وكيل الصحة 
بالسماح ألي من قاطني محافظة 
األحمــــدي، خاصة ســــكان ق ١ 
الى  وشرق األحمدي بالدخول 
اي مستوصف والعالج بداخله، 
دون احلاجة الى ترددهم على 

 قتيل وعشرات الجرحى 
  في تظاهرة قبطية بالجيزة

 اجليزة ـ وكاالت: حتولت منطقة العمرانية التابعة حملافظة اجليزة 
مبصر إلى ثكنة عســـكرية وسط حراســـة ٢٠٠٠ جندي و٣٥ عربة أمن 
مركزي و١٢ مدرعة تابعة للداخلية املصرية، بعد مصادمات استمرت نحو 
١٠ ســـاعات بني الشرطة املصرية ونحو ٣ آالف قبطي أسفرت عن مقتل 
مسيحي متأثرا بإصابته خالل التظاهرات وإصابة نحو ٤٠ آخرين، كما 
أصيب نائب مدير أمن محافظة اجليزة وقائد قوات األمن املركزي باحملافظة 
و٥ ضباط شـــرطة آخرين وعدد من اجلنود، ومت اعتقال ٩٠ من مثيري 
الشـــغب الذين كانوا يحاولون حتويل مجمع خدمات طبية واجتماعية 

الى مبنى كنسي دون ترخيص رغم رفض احملافظة لذلك. 

 الشرطة املصرية تلقي بقنابل مسيلة للدموع لتفريق املتظاهرين األقباط في اجليزة أمس          (ا.پ) 

 «الشعبي» تطالب بإعالن «األحمدي» منطقة منكوبة 
والمنصوري يؤكد: سنخلي المنازل المتضررة ولو إجباريًا

 نواب «الخامسة» دعوا الحكومة إلى مزيد من اإلجراءات لضمان تسريع المعالجة

 (محمد ماهر) 

 رئيس لجنة اإلفتاء في «إحياء التراث» 
   الشيخ ناظم المسباح  في حوار مع «األنباء»: 

 «إحياء التراث» والجمعيات الخيرية واإلسالمية 
تضـررت ضررًا بالغًا من أعمـال «القاعدة» وعزاؤنا أن 
مكانتنا وثقتنا لـدى المتبرعين لم تهتز   ص٢٢و٢٣

 الرشيدي يعتلي قمة 
الهرم في اآلسياد 
  بذهبية «السكيت» ص٤٧
 الرامي البطل عبداهللا الرشيدي يحتفل بفوزه بذهبية «السكيت» في اآلسياد                        (أ.ف.پ) 

 على  الحكام العرب 
والمسلمين توحيد 
صفوفهم لمواجهة
   الهجمة الشرسة 

  على اإلسالم 

 ال يجوز التنازل 
  عن التعويضات العراقية

 التفاصيل ص٩ 

 بيان عاكوم
  أكدت مصادر ديبلوماسية رفيعة املستوى 
لـ «األنباء» ان عبداللطيف الزياني مت اختياره 
ليكون مرشح مملكة البحرين لالمانة العامة 
ملجلس التعــــاون اخلليجي، الفتة الى انه 
سيتم البت في هذا األمر في القمة اخلليجية 
املقبلة التي ســــتعقد في االمارات العربية 
املتحدة. يذكر ان الزياني كان رئيسا لالمن 

العام في مملكة البحرين.

 دخان متصاعد في منطقة األحمدي أمس  

 التفاصيل ص٤٤ 

 التفاصيل ص١١ 

 صاحب السمو يهنئ خادم الحرمين بالسالمة
 بــعــــث صاحــــب  

السمــو األمير الشيـخ 
صــباح األحمد ببرقية 
تهنئة إلى أخيه خادم 
الشــــــريفني  احلرمني 
امللــــك عبــــداهللا بن 
عبــــدالعزيز آل سعود 
ملــــك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة عبر 
فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة جناح 
العملية اجلراحية التي 
اجريت له والتي تكللت 
بفضــــل اهللا تعالــــى 
بالتوفيــــق والنجاح 
سائال املولى تعالى أن 
مين على أخيه خادم 

احلرمني الشريفني بسرعة الشفاء وموفور الصحة والعافية. كما بعث سمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني. هذا وأجرى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد اتصاال هاتفيا مع اخيه صاحب الســــمو امللكي األمير سعود 
الفيصل وزير اخلارجية باململكة الشقيقة، وذلك في مدينة نيويورك اطمأن 
خاللها على صحة اخيه خادم احلرمني الشــــريفني اثر جناح العملية التي 
أجريت له، سائال املولى تعالى ان مين على اخيه خادم احلرمني الشريفني 
بوافــــر الصحة والعافية. وقد خضع خادم احلرمني الشــــريفني إلى عملية 
جراحية في العمود الفقري تكللت بحمد اهللا بالنجاح في احد املستشفيات 
املتخصصة في نيويورك التي وصلها فجر الثالثاء املاضي. وكان الديوان 
امللكي السعودي قد أعلن في وقت سابق ان نتائج الفحوصات الطبية التي 
اجراها خادم احلرمني مطمئنة، وأوضح وزير الصحة السعودي د.عبداهللا 
الربيعة ان امللك عبداهللا يعاني من انزالق غضروفي وجتمع دموي ادى إلى 

ضغط على االعصاب في اسفل الظهر ما سبب بعض األلم.   التفاصيل ص٤ 

 الشيخ أحمد الفهد متحدثا في املؤمتر الصحافي ويبدو محمد الرومي ود.عادل الوقيان 

 خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 

  وعن مطار الكويت أشار الفهد 
الى انه سيتم االنتهاء من مخطط 
هيكلـــي جديد للمطار، وســـتتم 
توســـعته بالكامل، هذا باإلضافة 
الى ان مشروع جسر الشيخ جابر، 

رحمه اهللا، سيرى النور قريبا.
  ومن جانبه قـــال األمني العام 
للمجلس األعلى للتخطيط عادل 
الوقيان ان تنفيذ خطتني خالل الربع 
والنصف األول من الســـنة األولى 
يعتبر اجنازا لم تشهده الكويت من 
قبل واضاف الوقيان ان هناك ٨٨٤ 
مشروعا رئيسيا بقيمة ٣ مليارات 
دينار تتعلق بـ ٥٣ جهة حكومية 
منها ١٥٤ مشروعا اقتصاديا و٣٩٩ 
البشرية بقيمة  مشروعا للتنمية 
مليار دينار و٢٧٨ مشروعا متعدد 

االستخدامات. وأضاف د. الوقيان 
أن جملـــة االنفاق االســـتثماري 
احلكومي بلغـــت ٤٩٩٨٫٦ مليون 
دينار للخطة السنوية ٢٠١١/٢٠١٠ 
صرف منها حتى ٢٠١٠/٩/٣٠ مبلغ 
٧٣٤٫٨ مليون دينار اي ١٤٫٧٪ من 
جملة االنفاق املستهدف ويرجع 
ذلك الى عدة عوامل أهمها تأخر 
اقرار امليزانية العامة للدولة حتى 
نهاية الربع األول من العام املالي، 
باالضافة الى ان عدد املشروعات 
التي لم تصل الى املراحل املتقدمة 
التي تتطلـــب صرفا ماليا حتى 
نهاية النصف األول قد بلغت ٤٠١ 
مشروع لذا من املتوقع حتسن 
نسبة االنفاق املالي في النصف 

الثاني من العام. 

 (كرم  ذياب) 


