
مريم بندق
اعلن وكيل ديوان اخلدمة املدنية محمد الرومي لـ »األنباء« انه سيتم اعالن 
ترشيح 3500 مواطن ومواطنة للعمل خالل ايام قليلة. وقال الوكيل الرومي: 
يعكف »الديوان« اآلن علـــى االنتهاء من متطلبات اعالن الدفعة اجلديدة بعد 
ان تلقى املزيد من االحتياجات الوظيفية من الوزارات واملؤسسات احلكومية 
لزيادة اعداد املرشحني. وردا على سؤال حول التخصصات التي تشملها الدفعة 
اجلديدة اجاب الرومي، ستتضمن جميع التخصصات العلمية واالدبية وكذلك 
الشهادات العلمية اضافة الى حملة الدبلوم والثانوية العامة بدورة والثانوية 

العامة من دون دورة وايضا بعض من حملة الشهادة املتوسطة.

فلس
100

صفحة
40

Al-Anbaa Friday 23rd October 2009 - No 12063 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 4 من ذي القعدة 1430 ـ 23 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

)فريال حماد(جانب من احتفاالت القائمة العلمية في »الهندسة«

األنباء االقتصاديـة

7 أولويات حكومية جديدة منها »التجنيد اإللزامي« و»االتصاالت« 
السـلطان: ما يهمنا حاليًا أن نقّدم إنجازات قبل أن ُيحّل مجلس األمة
العنجري: مشاورات إلحالة الخالد إلى محكمة الوزراء أو تشكيل لجنة تحقيق

البصيري: الحكومة ستطلب عقد جلسات خاصة إلنجاز المشاريع بقوانين
الدوسري: هناك من يحاول استغالل معاناة الناس من أجل التكّسب

»األولويات البرلمانية« حددت 17 نوفمبر لقضية القروض ويسبقها قانون العمل في القطاع األهلي إلقراره في مداولته الثانية.. وجلسة 18 نوفمبر لقانون سوق المال

الرومي لـ »األنباء«: أسماء 3500 مرشح للتوظيف خالل أيام

»الداخلية«: المحيالن و12 عميداً وعقيداً طلبوا التقاعد

المبارك: صفقة الرافال الفرنسية ستتم عن طريق القنوات الدستورية والقانونية
فيما أعلن الرئيس الفرنسي نيكوال 
ساركوزي ان احملادثات بشأن بيع ما 
بني 14 و28 طائــــرة رافال الى الكويت 
متقدمة للغاية وان إنهاء االتفاق بنهاية 
العام احلالي، جدد النائب األول لرئيس 
الشــــيخ جابر  الدفاع  الوزراء ووزير 
املبارك »رغبة الكويت في شراء الطائرات 

نظرا ملا تتمتع به من مواصفات«.
وقال املبارك، »نتمنى ان نرى قريبا 
مثل هذه الطائرات في القوات املسلحة 

الكويتية«، مشــــيرا الى ان »املوضوع 
جتري دراســــته بــــكل مرونة وجدية 
وسيتم عن طريق القنوات الدستورية 

والقانونية«.
 وزاد »مت إعطـــاء الضـــوء األخضر 
للمختصني في البلدين لدراسة شراء تلك 
الطائرات«. وردا على سؤال عن الرافال، 
أكد الشيخ جابر املبارك ان الكويت ستكون 
»فخورة« بتزويد قواتها املسلحة بهذه 

الشيخ جابر املباركالطائرات املقاتلة.

محمد الرومي

مريم بندق
اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان في تصريحـــات خاصة لـ »األنباء«، ان 
برنامج عمل احلكومة املرفـــوع الى مجلس االمة 
يتضمن مشـــروعات طموحة تنفـــذ وفق البرامج 

الزمنية. وقال الروضـــان ان احلكومة تتعهد من 
خالل تنفيذ هذه املشروعات وفق التصورات الزمنية 
وامليزانيات املدرجة بإعادة  الكويت درة للخليج 
لتصبح مركزا ماليا وجتاريا واقتصاديا باملنطقة، 

وهذا ما يصبو اليه صاحب السمو االمير.

مريم بندق
قالت مصادر تربوية رفيعة في تصريحات 
خاصة لـ »األنباء« إنه بناء على توجيهات وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود، 

سيتم إصدار قرار األحد املقبل بتمديد تسجيل 
الطلبة الكويتيني العائدين من املدارس العربية 
املســـائية الى 29 اجلاري إلتاحـــة الفرصة لهم 

للتسجيل.

د. محمد البصيري يهم بدخول املجلس حامال أولويات احلكومة 

 خلـف المـانع لـ »األنباء«:  »عطـالت  الكويتيـة« 
إلى بيروت بـ 78 ديناراً ودبي بـ 65 لمدة 3 أيام ص26

»أجيليتـي« تفــوز بعقـد الهيئـة األميركيـة
 للتطويـر الدولـي للمعونـة الغذائيـة ص29

 »الشؤون«: منح أصحاب العمل 
شهرًا لتحديث البيانات

»األشغال« بانتظار موافقة 
»الفتوى والتشريع«

 إلصالح محطة مشرف

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة في وزارة الشـــؤون ان 
اجتماعا سيعقد بداية األسبوع 
املقبل للوكيل املســـاعد لقطاع 
العمل منصور املنصور ومدراء 
اإلدارات مع وكيل الوزارة محمد 
الكندري إلجراء التقييم العملي 
امليكنة بعد  لتطبيق برنامـــج 
مرور أســـبوع على بدء العمل 
به.  وأوضحت ان توجها سيتم 
مناقشته العتماده وهو ان تقوم 
اإلدارات بإنهاء كل إجراءات العمل 
امليكنة  بشكل متواز بني نظام 
والنظام القدمي على ان متنح فترة 
تتراوح بني األسبوعني والشهر 
ألصحـــاب األعمـــال لتحديث 
بياناتهم قبل ان ينحصر العمل 

في النظام اجلديد فقط.

بقلم صالح الشايجي

محاولة  استنطاق وطن 
والنساء في عالم العربان 
مستجابات حين يطلبن
والقارورة الجزائرية 

البيضاء  ص 39

»العلميـة« عـادت 
»الهندسـة«  فــي 
دائمـًا  و»الشـريعة« 
في عهدة »الشـريعة« 
و»األكاديمية« للسـنة 
الرابعـة على التوالي 
و»المنار  »الطـب«  في 
مقاعد  تتبـوأ  الطبي« 
»الطـب المسـاعد«

ص8 و9

ولة
قيل

أمير زكي
أكد مصدر أمني أن وكيـــل وزارة الداخلية 
املســـاعد لشـــؤون أمن الدولة اللواء سليمان 
احمليالن تقدم أمس إلى وزير الداخلية بكتاب 
لقبول تقاعده اعتبارا من نهاية الشهر اجلاري 
وذلك بعد صدور قرار عن مجلس الوزراء بشأن 
اعتماد الشيخ عذبي الفهد في جهاز أمن الدولة 
بدرجة وكيل وزارة. من جهة أخرى، تقدم الى 

وزارة الداخلية خالل اليومني املاضيني نحو 12 
عميدا وعقيدا بطلبات تقاعدهم لالستفادة من 
امتيازات التقاعد التي أقرها مجلس الوزراء ومن 
بني الذين تقدموا بطلبات تقاعدهم أمس مدير 
إدارة بحث وحتري محافظة األحمدي العقيد داود 
الكندري فيما رجح مصدر أمني أن يجري وزير 
الداخلية بحلول األيام العشرة املقبلة تدويرا 

بني وكالء وزارة الداخلية املساعدين.

دارين العلي
أعلــــن مدير عــــام الهيئة العامــــة للبيئة 
د.صالح املضحي تشــــكيل جلنة متخصصة 
تضم أعضاء من 3 إدارات في الهيئة لوضع 
تقرير حول املصانــــع ذات امللوثات العالية 
في منطقة الشــــعيبة الغربية متهيدا لرفعه 
الى هيئة الصناعة. وكشف املضحي عن عقد 
اجتماع بني الهيئة ومسؤولي الهيئة العامة 

للصناعة األســــبوع املاضــــي بحضور مدير 
األخيرة د.علي املضف مت خالله التباحث في 
سبل احلد من التلوث البيئي، خصوصا في 
منطقة الشعيبة الغربية، مشيرا الى ان هيئة 
البيئة أبلغت الصناعة خالل االجتماع ان أي 
توطني لصناعات جديدة ســــيواجه برفض 
قاطــــع من الهيئة من أجل وضع حد للنزيف 

البيئي الذي تشهده املنطقة.

حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
أبلغت مصادر نيابية مطلعـــة »األنباء« ان جلنة 
األولويـــات البرملانية حددت تاريخ 17 نوفمبر املقبل 
ملناقشة قضية معاجلة القروض على ان يسبقها قانون 
العمل في القطاع األهلي إلقراره في مداولته الثانية. 
وأضافت املصادر ان اللجنة حددت جلسة 18 نوفمبر 
ملناقشة قانون ســـوق املال، مشيرة الى ان احلكومة 
أضافت أمس الى أولوياتها السابقة البالغة 48 أولوية 
7 أولويات جديدة من ضمنها قانون االتصاالت وقانون 
التجنيد اإللزامي اجلديد. هـــذا وعلمت »األنباء« من 
مصادر مطلعة أن احلكومة حتفظت  على عقد جلسة 
القروض. في الوقت نفسه أعلنت احلكومة ممثلة في 
الوزير د.محمد البصيري توجهها لطلب عقد جلسات 
خاصة الجناز املشـــاريع بقوانني التي تقدمت بها إلى 
جلنة األولويات. وقدمت احلكومة مالحظاتها على جدول 
األولويات السابق، وأكدت انها ستطلب عقد جلسات 
خاصة إلجناز املشاريع، واكد البصيري ان احلكومة 
ستلتزم بترتيب األولويات بعد التصويت عليها في 
املجلس، داعيا النواب الى االلتزام بهذه األولويات بعد 
اقرارهـــا. وتعليقا على إعالن النواب ســـعدون حماد 
ود.محمد احلويلة وخالد الطاحوس مســـاءلة رئيس 
الوزراء بعد منحه 60 يوما »الصالح اخللل في منطقة 
أم الهيمان« قال النائب خالد السلطان ان ما يهمنا حاليا 
ان نقدم اجنازا للشعب قبل ان يحل مجلس االمة. من 
جانبه رفض النائب د.بادي الدوسري األسلوب الذي 
انتهجه البعض من خالل التجمهر الذي شهدته منطقة 
أم الهيمان واستغالل معاناة األهالي من أجل التكسب 
واملهاترات. من جهة اخرى كشف النائب عبدالرحمن 
العنجري عن مشاورات نيابية حول كيفية التعامل مع 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد بعد رد وزير العدل 
بشأن اللوحات اإلعالنية، موضحا ان هناك سيناريوهني: 
األول يقضي بتشكيل جلنة حتقيق برملانية، واآلخر 

يطالب بإحالة اخلالد إلى محكمة الوزراء.

المضحي لـ »األنباء«: ال توطين لصناعات جديدة بالشعيبة

العمير: دجاج مثّلج مصاب بالسالمونيا
طالب النائـــب د.علي العمير وزارة 
التجارة بسحب كل الكميات التالفة من 
الدجاج املجمد الذي يباع في اجلمعيات 
التعاونية وعلى البطاقة التموينية ألنه 
غير صالح لالستهالك اآلدمي. وأكد العمير 
انه مت اخطـــار وزارة التجارة بوجود 
كميات كبيرة من الدجاج املجمد املصاب 
بالسالمونيا اال ان الوزارة »طمطمت« 

املوضوع.

فرج ناصر
أكـــد رئيس فريـــق العمل 
إلعادة إصالح وتشغيل محطة 
مشـــرف م.علي أبوالبنات ان 
وزارة األشـــغال فـــي انتظار 
موافقة إدارة الفتوى والتشريع 
وإدارة اخلبراء وجلنة مجلس 
الوزراء للسماح لهم باملوافقة 
على البدء في إصالح وتأهيل 

احملطة.

الفهد: إنشاء المدن العمالية 
خالل أشهر معدودة

حسين الرمضان
شدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد على  
ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد أعطى توجيهاته بضرورة تلمس مشاكل 
املواطنني والعمل على إنهائها. وأضاف الفهد 
خالل اللقاء الذي نظمه النائب د.فيصل املسلم 
وحضره النائبان ناجي العبدالهادي ود.وليد 
الطبطبائي ان املدن العمالية ســـيتم انشاؤها 

خالل أشهر معدودة.

رياض العدســاني لــ »األنبـاء«: 38% زيادة 
فـي األسـعار مـن ينايـر إلـى أكتوبـر  ص26

التفاصيل ص3

التفاصيل ص5

الروضان لـ »األنباء«: أولويات الحكومة تعيد الكويت »درة الخليج«

تمديد تسجيل العائدين من  المدارس المسائية إلى 29 الجاري

التفاصيل ص 4 -7


