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 استراحة  قيلولة 

 لماذا ال يعتزل عادل 
إمام فيريح نفسه ويريح 

جمهوره؟!   ص٢٤

 حجة ٧ نجوم 
فوق السحاب

 ص١٦ 

 بقلم: يوسف عبدالرحمن بقلم: صالح الشايجي 

Al-Anbaa Friday 26th November 2010 - No 12462يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 20 من ذي احلجة 1431 ـ 26 نوفمبر 2010 الـــعـدد:

 المحافظ: وضع الكويت المالي.. أكثر من رائع
 ٤١ مليار دينار موجودات البنوك المحلية حتى نهاية أكتوبر بارتفاع ٢٪ و١٠ مليارات احتياطي «المركزي»

 جدد على هامش المؤتمر المصرفي السنوي العربي دعوته لالندماجات المصرفية

 احلارس املتألق نواف اخلالدي يتصدى ببراعة لركلة اجلزاء                            (أزرق. كوم) 

 بيروتـ  كونا: أكد محافظ البنك املركزي الشيخ 
سالم العبدالعزيز متانة االقتصاد الوطني، مشددا 

على أن الوضع املالي للكويت أكثر من رائع.
  واستند احملافظ في ذلك إلى وجهة نظر مؤسسات 
التصنيف العاملية التي شــــهدت بذلك وتقاريرها 
الســــنوية التي مازالت تضع الكويت في مصاف 
الدول العربية األولى بالنسبة لالئتمان باإلضافة 
إلى قطر واإلمارات. وقال، على هامش مشاركته في 
املؤمتر املصرفي السنوي العربي املنعقد حاليا في 

بيروت، ان احتياطي البنك املركزي بلغ الشهر املاضي ١٠ مليارات دينار 
وان إجمالي موجودات املصارف احمللية قد ارتفع ٢٪ ليســــجل نحو ٤١ 
مليار دينار حتى نهاية أكتوبر. ودعا العبدالعزيز املصارف العربية إلى 
االندماج فيما بينها لتكبير قواعدها الرأسمالية وانتشارها العاملي، مؤكدا 
القدرة التي حتلت بها املصارف العربية في مواجهة األزمة العاملية على 

الرغم من أن حجم املصارف العربية اليزال صغيرا. 

 الشيخ سالم العبدالعزيز

 الديوان: إعالن أسماء ٢٠٠٠  مرشح 
ومرشحة للتوظيف الخميس المقبل

 مذكرات بوش تبيع أكثر من مليون نسخة وإدانة 
زعيم األغلبية السابق في «النواب» بغسيل األموال

 العمير لـ «األنباء»: «الذمة المالية» و«حماية المبّلغ» 
و«هيئة مكافحة الفساد» في ٨ و ٩ مارس

 نيويورك ـ رويترز: حققت 
الرئيـــس األميركي  مذكـــرات 
الســـابق جورج بوش «نقاط 
القـــرار» أكثر مـــن ١٫١ مليون 
نسخة منذ صدورها في ٩ الشهر 
اجلاري على ما أعلنت دار نشر 
النشر  كراون. كما كشفت دار 
أنها باعت ما يزيد على ١٣٥ ألف 
نســـخة الكترونية من الكتاب 

في حني توجد حاليا نحو ٢٫١ مليون نســـخة مطبوعة من الكتاب.  من 
جهة أخرى، أدين توم ديالي، زعيم األغلبية األسبق في مجلس النواب 
األميركي أمس األول بتهمة غســـيل األموال وذلك ملساعدته في حتويل 
تبرعات الشركات للمرشحني في انتخابات بوالية تكساس. وخلصت هيئة 
احمللفني في أوســـنت بوالية تكساس، التي مثلها ديالي في الكونغرس، 
إلى إدانته بعد ١٩ ســـاعة من املداوالت. وهو الذي استقال من مقعده في 
مجلس النواب بعد توجيه اتهامات له قبل خمســـة أعوام. وكان ديالي 
الذي يعد قوة سياســـية أســـطورية يقوم بحملة نشطة لتعزيز مركز 
حزبه اجلمهوري في الكونغرس، حيث كان يطلق عليه «املطرقة» بسبب 
أسلوبه القوي. وقال ديالي «هذه (احملاكمة) إساءة الستخدام السلطة..

إنه ظلم وسأظل أدفع ببراءتي».

 سامح عبدالحفيظ
  أجنز فريق األولويات أمس التقرير األولي 
(الدرافت) على أن يجتمع األحد املقبل لصياغة 
التقرير النهائــــي. وقال النائب د.علي العمير 
لـــــ «األنباء» انه متت اضافــــة أولويات مهمة 
متمثلة في قوانني مكافحة الفساد وهي انشاء 
الهيئة العامة ملكافحة الفســــاد وحماية املبّلغ 
والكشــــف عن الذمة املاليــــة، الفتا الى أنه مت 
تخصيص جلستي ٨ و٩ مارس القادم ملناقشة 
تلك القوانني. وحث رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي علــــى ضرورة االجتهاد والتوجه في 

الطريق الصحيح إلجناز أكبر قدر من األولويات 
في الدور احلالي مؤيدا عقد جلسات خاصة إذا 
كانت هناك حاجة لذلك تتعلق مبصلحة البلد. 
وعلمت «األنباء» أن النائب د.وليد الطبطبائي 
سيقاطع اجتماعات جلنة حقوق اإلنسان حلني 
البت في طعنه الذي قدمه الى مكتب املجلس 
احتجاجا منه على الئحية اختيار النائب فيصل 
الدويسان رئيسا للجنة، بيد أن النائب د.العمير 
قال إن رئيس مجلس األمة أكد ملكتب املجلس 
الئحية االجتماع األول  بعد استشارة اخلبراء 

الدستوريني.

 أبوظبي ـ وكاالت: بعد نحو ٣١ عاما على زيارتها األخيرة عام 
١٩٧٩، عـــادت امللكة اليزابيث الثانيـــة ملكة بريطانيا مع زوجها 
األمير فيليب دوق أدنبره الى اإلمارات لتقوم بزيارتها الرسمية 
الثانية. وفيما تخلل الزيـــارة التوقيع على عدد من االتفاقيات، 
أبرزهـــا اتفاقية التعاون النووي، عقـــدت امللكة جولة مباحثات 
مع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس اإلمارات وقام الشيخ 
خليفة خالل اللقاء مبنح امللكة «وســـام زايد» كما منح «وســـام 
االحتـــاد» لألمير اندرو واألمير فيليـــب املرافقني لها. في املقابل، 
منحت امللكة الشـــيخ خليفة بن زايد وسام «القائد األعظم» وهو 
من أعلى األوسمة في بريطانيا، إضافة الى وسامني آخرين لنائب 
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي الشيخ محمد بن راشد، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي. وقالت وكالة أنباء اإلمارات «وام» ان هذه األوسمة 
تأتـــي «تعبيرا عن متانة وعمق عالقات الصداقة التاريخية التي 
تربط اإلمارات واململكة املتحدة»، وأزاحت الســـتار عن تصاميم 
ومجسم متحف الشـــيخ زايد الوطني الذي سيبنى على جزيرة 

السعديات قبالة شواطئ أبوظبي. 

 الرياض ـ وكاالت: لم جتد احلاجة سارة عمر، 
جـــدة الرئيس األميركي بـــاراك أوباما، من دعوة 
في رحاب املشـــاعر املقدســـة حيث أدت فريضة 
احلج هذا العام، أنســـب من «اللهم أدخل حفيدي 
أوباما اإلسالم». ورغم تأكيد اجلدة الرئاسية والعم 
سعيد حسني أوباما أنهما ممنوعان من اخلوض 
في سياســـة قريبهما الرئيـــس، أوردت صحيفة 
«الوطن» الســـعودية أمس عن اجلدة ردها على 
سؤال: هل تتوقعني حلفيدك الظفر بوالية رئاسية 
ثانية؟ ان احلاجة سارة ابتسمت ونظرت إلى ابنها 
حســـني وأحفادها املتواجدين أثناء اللقاء وقالت 
«اهللا أعلم.. ذاك في علم الغيب». وامتنعت سارة 
عن اخلوض في أسئلة سياسية تتعلق بحفيدها 
وذلك أثناء احلوار الـــذي أجري معها ومع ٤ من 

أحفادها وابنها.

 مريم بندق
  علمت «األنباء» أن ديوان اخلدمة املدنية سيعلن اخلميس املقبل عن 
دفعة جديدة من املواطنني واملواطنات املسجلني للعمل في الوزارات 
واجلهات احلكومية.  وقالت مصادر مطلعة ان الدفعة ستعتمد على 
توفير احتياجات الوزارات والهيئات واملؤسســـات من خالل أسلوب 
دمج بعض التخصصات املتشـــابهة والقريبة والتي ميكن أن تســـد 
متطلبات الوظيفة الشـــاغرة. وأضافت املصادر ان العدد املتوقع لن 

يتجاوز ٢٠٠٠ مرشح ومرشحة. 

 حنان عبدالمعبود
  جملة قرارات عملية وواقعية خرجت من رحم جولة مفاجئة لوزير 
الصحة د.هالل الســــاير في مستشــــفيي الفروانية والعدان مساء أمس 
األول رافقته فيها «األنباء». د.الســــاير وبعدما عاين بنفســــه االزدحام 
الكبير ملراجعي حوادث مستشفى الفروانية والذي يصل العدد اليومي 
له إلى ٢٢٠٠ مراجع قرر السماح لألطباء بالعمل بنظام اإلضافي. وطلب 
د.الســــاير من مدير املنطقة ضرورة إحضار املقاول املسؤول عن إجناز 
مشروع العيادات اخلارجية وبحث إمكانية االنتهاء من عمله قبل ثالثة 
أشــــهر نظير تقدمي حوافز مالية.  وأعلن وزير الصحة عن فتح مخرج 
جديد للمستشفى على الدائري السادس. ومن جهته، أعلن وكيل الصحة 
د.ابراهيم العبدالهادي استعجال إنهاء مبنى العيادات اجلديدة واستغالل 
القدمية منها مؤقتا حتى االنتهاء من البرج بعد عامني، أما مدير منطقة 
الفروانية الصحية د.سعود الدرعة فقال إن املبنى اجلديد للمستشفى 

سيرفع الطاقة السريرية من ٩٠٠ إلى ١٥٠٠ سرير. 

 الخرافي أيد عقد جلسات خاصة إلنجاز مواضيع تتعلق بمصلحة البلد

 (قاسم باشا)  د.هالل الساير في جولة مفاجئة إلى مستشفيي الفروانية والعدان 

 التفاصيل ص٢ 

 احلاجة سارة عمر جدة أوباما 

ــمي  ــرة الدولة اإلماراتية رمي الهاش ــى جانب وزي ــورك األمير أندرو إل ــى دوق ي ــتمع إل ــة اليزابيث تس  امللك
(أ.ف.پ)  خالل زيارتها ملسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي            

 جورج بوش توم ديالي 

 ملكة بريطانيا تزور اإلمارات بعد ٣١ عامًا

 جدة أوباما: دعوت بهداية حفيدي لإلسالم

 منحت الرئيس خليفة بن زايد وسام القائد األعظم

 براعة «الَجسور» تفرض التعادل بين األزرق واألخضر
 أنقذ احلارس نواف اخلالدي «اجلســـور» املنتخب الوطني من اخلسارة أمام السعودية في 
اجلولة الثانية من منافســـات املجموعة األولى في كأس اخلليج الـ ٢٠ املقامة حاليا باليمن بعد 
ان جنح في التصدي لركلة جزاء ســـددها محمد الشلهوب في الدقيقة األخيرة من زمن املباراة، 

ليساهم في خروج األزرق متعادال بعد أن كان األفضل خالل املباراة. 

  وبهـــذه النتيجة يحتل األزرق املركز الثاني حاليا وبفارق األهداف عن الســـعودية املتصدر 
ويقترب من التأهل الى الدور نصف النهائي من البطولة ويحتاج إلى التعادل في مباراته األخيرة 
امام اليمن األحد املقبل، فيما تنتظر املنتخب الســـعودي مهمة صعبة أمام املنتخب القطري في 

اجلولة القادمة.  

 تصدى لركلة جزاء في الوقت القاتل

 القضـاء اإلداري يلغي االنتخابات 
في ١١ دائرة باإلسكندرية  ص٣٥ 

مواصفات  الشامي..  الماعز   نوادر 
خاصة وسـمات مميزة  ص١٤

 الحكومة الجزائرية تفتح مظاريف العروض  الختيار مستشـار 
لشـراء «جيزي» وشـركات كويتيـة ضمـن المتقدمين  ص٢٨

 التفاصيل ص٢٨ 

 السماح ألطباء الفروانية 
  بالعمل بنظام اإلضافي 

 استعجال إنجاز مبنى العيادات الخارجية مقابل حوافز مالية

 التفاصيل ص ٦ و٧ 

 التفاصيل ص٤٠و٤١ 

 التفاصيل ص٣٤ 

 طالباني يكّلف المالكي 
بتشكيل الحكومة رسميًا

 بغدادـ  وكاالت: قبل ساعات من 
انتهاء املهلة القانونية أمامه، كّلف 
رئيس اجلمهورية العراقي املنتخب 
جالل طالباني أمس مرشح التحالف 
الوطنــــي نوري املالكي رســــميا 
بتشــــكيل احلكومة في حفل أقيم 
في منزل رئيس اجلمهورية حضره 
العديد من الشخصيات السياسية 
وغاب عنه زعيم القائمة العراقية 
اياد عالوي. لكن طريق املالكي ال 
يبدو أنه سيكون مفروشا بالزهور، 
إذ ان عالوي، أكد عزمه على خوض 
معركة سياســــية «ضد الطائفية 
وضد النفوذ اإليراني املتعاظم في 

 التفاصيل ص٣٥  العراق».


