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Al-Anbaa Wednesday 15th July 2009 - No 11963 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 22 من رجب 1430 ـ 15 من يوليو 2009 الـــعـدد:

 مفاجأة «الُمنَتخبين» في «البلدي»: العازمي رئيسًا والشايع نائبًا له
 زيد  وشايع حصال على ٩ أصوات مقابل ٧ لكل من الصراف والمعوشرجي في انتخابات ُوصفت بأنها «تكتيكية بامتياز»

 تواصـل االنتقادات النيابية للخالد: سـيكون لنا موقف إذا ثبـت «تضليله» للمجلس  توجه حكومي لخصخصة بعض قطاعات «الصحة» والعمل على إقرار «التأمين الصحي للمواطنين»

 المؤشر يقفز ١٤٢٫٧ نقطة مدفوعًا بارتفاع البورصات العربية والخليجية

 محمد عبدالرحمن البحر

 البحر: ١٢٦ مليون دينار 
أربـاح «الوطني» الصافية 
مليار  و١٢٫١  األول  للنصف 
دينار قيمة الموجودات و١٫٦ 
مليار حقوق المساهمين

 دبدوب: ٢٫٨ مليون دينار 
انكشافات مجموعة «الوطني» 
على شركتي سعد والقصيبي 
ولدينا سياسة متحفظة  ص٣٣

ضعف  كشفت  المالية   األزمة 
الشـرعية  اللجـان  وقصـور 
فـي الشـركات اإلسـالمية 
مجالـس  سـيطرة  ومـدى 
اإلدارات على قراراتها ص٣٤ 

 «دار االستثمار» ترفع دعوى قضائية 
ضد «المركزي» لعدم اعتماده 
البيانات المالية للشركة ص٣٨ 

 خبير الموسوعة الفقهية 
  وعضو هيئة الفتوى بوزارة األوقاف 

د.احمد الكردي لـ «األنباء»:  

 صاحب السمو األمير مصافحا سمو ولي العهد لدى مغادرة سموه البالد أمس

 رئيس املجلس البلدي زيد العازمي ميسك مبطرقة الرئاسة م.جنان بوشهري وم.أشواق املضف تتداوالن خالل جلسة أمس

 األمير وصل شرم الشيخ لترؤس 
  وفد الكويت في قمة عدم االنحياز

 وصل صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد والوفد الرسمي 
املرافق لسموه أمس إلى مطار شرم الشيخ الدولي في جمهورية مصر 
العربية الشـــقيقة لترؤس وفد الكويت في مؤمتر القمة اخلامس عشر 
حلركة عدم االنحياز. وكان وزراء خارجية دول عدم االنحياز قد اختتموا 
اجتماعاتهم أمس بإقرار وثائق تتضمن توصيات ستعرض على القادة 
للمصادقة عليها. وأشـــار وزير اخلارجية املصري أحمد أبو الغيط إلى 
أن من بني التوصيات اعتبار يوم ميالد الرئيس السابق جلنوب أفريقيا 
نيلسون مانديال من كل عام عيدا عامليا. في السياق نفسه أكد املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية املصرية حسام زكي أن مصر ستقود عمل حركة 
عدم االنحياز على مدار الســـنوات الثـــالث املقبلة في كل القضايا التي 

تهم احلركة.

 وزراء الخارجية اختتموا أعمالهم بإقرار الوثائق النهائية

 بداح العنزي ـ ماضي الهاجري
  في انتخابات وصفت بأنها 
«تكتيكية بامتياز» متكن اعضاء 
املجلس البلدي املنتخبون من 
الى سدة  العازمي  إيصال زيد 
الرئاسة وشايع الشايع ملنصب 

نائب الرئيس.
  ففيما كانت اطراف عديدة 
تدفع باجتـــاه تأمني األصوات 
الالزمـــة لفـــوز العضو املعني 
موسى الصراف بكرسي الرئاسة، 
انسحب العضو شايع الشايع 
من ترشـــحه ملنصب الرئاسة 
صباح أمس ليصـــب ذلك في 
العازمـــي فتتوحد  مصلحـــة 
اصوات املنتخبني التسعة وترفع 
زيد للمنصب مقابل ٧ للصراف، 
وفي الوقت نفسه ترشح الشايع 
ملنصب النائب ففاز باألصوات 
التسعة ايضا على منافسه املعني 
احمد املعوشرجي الذي حصل 

على ٧ أصوات فقط.
  الرئيـــس اجلديد للمجلس 
زيد العازمي اعتبر ثقة األعضاء 
وساما على صدره، مشيرا الى 
أن اعضـــاء املجلـــس يهدفون 
ملصلحة الوطن واملواطن، وشكل 
املجلس جلانه باستثناء جلان 
محافظات اجلهراء واألحمدي 
ومبارك الكبير والتي تقرر إجراء 
انتخاباتها بعد العطلة الصيفية 
والتي حددت من ١٩ اجلاري إلى 
١٩ أكتوبـــر املقبل، هذا وتعقد 
اللجنـــة الفنية غـــدا اجتماعا 

لتحديد الرئيس ونائبه.
  مــــن جهة أخرى، كشــــف 
لـــــ «األنباء»  مصدر حكومي 
عن توجه احلكومة خلصخصة 

بعض قطاعات وزارة الصحة 
بالتزامــــن مع إجنــــاز قانون 
التأمني الصحــــي للمواطنني 
وعرضه علــــى مجلس األمة 

إلقراره في الدور املقبل.
إقرار  ان    وأضاف املصـــدر 
قانون التأمني الصحي للمواطنني 
سيؤدي إلى حتسني اخلدمات 
الصحيـــة في املستشـــفيات 
وقطاعات الصحة وخفض نسبة 

العالج باخلارج.
انتقادات    نيابيا، تواصلت 
النواب لوزيـــر الداخلية على 
خلفيـــة إحالة احملـــور األول 
البراك للنيابة،  في استجواب 
مؤكديـــن أن اإلحالة تضمنت 
عبـــارات هزيلـــة وتالعبـــا 

باأللفاظ.
انه  النواب علـــى    وشـــدد 
ســـيكون لهم موقـــف آخر إذا 
الوزير ضلل املجلس  أن  ثبت 

والشارع.

 الرومي لـ «األنباء»: ترشيح ٤٠٠٠ مواطن للعمل خالل أيام
 مريم بندق

  أعلن رئيس ديـــوان اخلدمة 
املدنية عبدالعزيز الزبن ان مجلس 
اخلدمة املدنية اعتمد األقدمية في 
الترقية باالختيار للدرجتني «ب» 
و«أ» للعاملني في وزارة التربية ملدة 
٣ سنوات مالية مقبلة. وقال الزبن 
في تصريحات خاصة لـ «األنباء»: 

ان الهدف من القرار إعطاء األولوية في الترقية لألكثر 
خبـــرة بدال من األعلى مؤهـــال حتى ال يظلم أصحاب 
اخلبرات الطويلة، خاصة من شاغلي الوظائف االشرافية 
من غير احلاصلني على مؤهالت جامعية على ان يطبق 
ذلك اعتبارا من العام املالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ تخضع بعدها 

الوزارة للقواعد العامة املقررة في 
هذا الشأن. وعلى صعيد آخر، كشف 
وكيل ديوان اخلدمة املدنية محمد 
الرومي عـــن ان دفعة جديدة من 
املواطنني واملواطنات املرشـــحني 
للعمل فـــي الـــوزارات واجلهات 
واملؤسســـات احلكومية ستعلن 
خالل ايام. وأوضح الرومي ان العمل 
يتم اآلن لترشيح نحو ٤٠٠٠ مواطن ومواطنة من حملة 
جميع املؤهالت الدراسية والشهادات العلمية. وناشد 
الوكيل الرومي اجلهات التي مازالت لديها احتياجات 
سرعة مخاطبة الديوان لالنتهاء من اإلجراءات املطلوبة 

قبل اعتماد األسماء. 

 الزبن لـ «األنباء»: «الخدمة المدنية» اعتمد األقدمية للترقية باالختيار للدرجتين «ب» و«أ» في «التربية» لـ ٣ سنوات مقبلة

 أسـماء ٧٠٨ طـالب مقبولين فـي البعثات 
الداخــليـة للجـامعــات الخاصة  ص١٣

 أسـماء ١٦١ طالبـًا وطالبـة تـم توزيعهم 
علـى كليـات مركز العلـوم الطبيـة ص١٢

 اتفاق بين إدارة البورصة والوسطاء على ٦ بنود

 هشام أبوشادي ـ محمود فاروق
  توصل اجتماع ثالثي جمع كال من إدارة السوق 
وممثلي ١٤ شركة وساطة وشركة املقاصة الكويتية 
أمس الى االتفاق على ٦ بنود. وعلمت «األنباء» ان 
البنود تضمنت رفض التسويات النقدية وتشكيل 
جلنة للنظر في تسويات األسهم بشكل شبه يومي 
وكذلك العمل على تقنني تعديل الصفقات إال بوجود 
خطأ بشـــري وضرورة اســـتحداث آلية جديدة 
للسداد النقدي وإلغاء كتاب االستغناء اخلاص 
بانتقال الوسيط بني شركات الوساطة فضال عن 
قائمة سوداء للعمالء املتعثرين في السداد. من 
جهة أخرى، قفز املؤشـــر العام للبورصة ١٤٢٫٧ 
نقطة عبر تداول ٣٩٠٫٧ مليون سهم بقيمة ٨١٫٣ 
مليون دينار، مدفوعا بارتفاع معظم البورصات 
العربية واخلليجية والترابط النفســـي بينها، 
ســـواء باجتاه الصعود أو االنخفاض، هذا الى 
جانب إعالن البنك الوطني عن أرباحه للنصف 
األول ليشـــيع نوعا من االطمئنان بني أوســـاط 
املتداولني املترقبني لباقي إعالنات قطاع البنوك 

خالل األيام املقبلة.

 تشكيل لجنة جديدة للنظر في التسويات بشكل يومي واستحداث آلية للسداد النقدي

 العفاسي يشّكل لجنة تحقيق
   في تجاوزات «األعلى للمعاقين»

 «القاعدة» في المغرب اإلسالمي 
تتوعد الصين بالثأر لقتلى اإليغور

 بشرى شعبان
  تأكيدا ملا نشرته «األنباء» امس، اصدر وزير 
الشؤون د.محمد العفاسي قرارا وزاريا بتشكيل 
جلنة للتحقيق حول ما اثير بشأن الدعم التعليمي 
واصدار شهادات اثبات االعاقة الصادرة عن املجلس 
األعلى لشؤون املعاقني برئاسة الوكيل املساعد 
للشـــؤون القانونية جمال الدوسري وعضوية 
كل من مدير املكتب الفني وليد العريفي ومديرة 
ادارة التحقيقات القانونية بدرية املكيمي وعدد 

من القانونيني احملاسبني من االدارة املالية.  

 عواصم ـ وكاالت: هــــدد تنظيم القاعدة في 
املغرب اإلســــالمي بالثأر لقتلى االيغور الذين 
ســــقطوا مؤخرا خالل أعمال العنف في والية 

شينغ يانغ الصينية وفقا لتقرير صحافي.
  وذكر التقرير معلومات كشــــفها أشخاص 
حضروا جلســــات التنظيــــم قولهم «ان بعض 
األفراد بدأوا ينشــــطون جلمع معلومات حول 
املصالح الصينية في العالم اإلسالمي التي ميكن 

اعتبارها أهدافا».

 «الداخلية» تقبض على السجين الهارب
  قبل أن يفّر بجواز مزّور إلى خارج البالد

 أمير زكي ـ عبداهللا قنيص ـ محمد الجالهمة
  بعد هروب دام نحو ٤٨ ســـاعة 
متكن رجال اإلدارة العامة للمباحث 
اجلنائية، وحتديـــدا رجال مباحث 
العاصمـــة مـــن ضبـــط الســـجني 
الباكستاني الهارب، وذلك في ساعة 
متأخرة من مساء أمس داخل منطقة 
اجلليب. وقال مصدر أمني لـ «األنباء» 
ان السجني ناصر نزار (٢٦ عاما) الذي 
هرب من أمام مستشفى البحر للعيون 
وصـــادر بحقه حكم باالعدام ضبط 

في نحو الســـاعة العاشرة من مساء أمس، واقتيد 
فور توقيفه هو و٤ باكســـتانيني كانوا برفقته الى 
اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية للتحقيق معهم، 
وتوجيه اتهامات اليهم بالتستر على هارب. وقال 
املصدر ان التحقيقات ستمتد الى معرفة هوية من 
ساعد السجني على الهرب وما اذا كان أحد الشرطيني 
صدر منـــه تواطؤ في عملية الهرب. وحول كيفية 
توقيف السجني الهارب، قال املصدر ان «الداخلية» 
شـــكلت عدة فرق عمل للبحث عن السجني الهارب 
وطالبت الوزارة املؤسسات اإلصالحية بتزويد فرق 

البحث بجميع املعلومات الالزمة الى 
ان متكنت فرقة العاصمة التي عملت 
حتت اشراف مساعد مدير عام املباحث 
اجلنائية لشؤون احملافظات العميد 
الشيخ مازن اجلراح، من حتديد هوية 
وافد باكستاني كان قد احتجز لبعض 
الوقت في السجن املركزي، وارتبط 
بعالقة صداقة بالسجني الهارب خالل 
وجوده في السجن قبل ان يخرج منذ 
فترة، وبالتحقيق معه قدم معلومات 
قيمة أهمها عالقة الســـجني الهارب 
بوافدة اندونيسية كان على عالقة غير شرعية بها 
قبل سجنه، وبضبط اآلســـيوية أبلغت عن مكان 
يرجح ان يكون فيه، فسارع رجال مباحث العاصمة 
الـــى مداهمة ذلك املكان، ومتكنوا من القبض عليه 
والـ ٤ اآلخرين، وبالتحقيق األولي مع السجني أفاد 
بأنه كان على وشـــك تزوير جواز ســـفر للهروب 
خارج البالد. يذكر ان «األنباء» كانت قد أشارت الى 
معلومة تشـــكيل فرق بحث، كما لفتت في عدديها 
الصادرين أمس وأول من أمس الى احتمال وجود 

السجني الهارب في منطقة جليب الشيوخ. 

 مباحث العاصمة ضبطته في الجليب مع ٤ باكستانيين

 هروب المساجين في الكويت.. قصص وحكايات  ص١١ 

 عبدالعزيز الزبن

 السجني ناصر نزار 

 التفاصيل ص ٣ 

 التفاصيل ص٧ و١٦ و١٧ 

 التفاصيل ص٩ 

 محمد الرومي

 التفاصيل ص٤٠ 

 التفاصيل ص٣٥ ـ ٣٧  (محمد ماهر)  ارتفاع البورصة تعكسه املؤشرات اخلضراء وسط ترقب ألرباح قطاع البنوك وفي االطار متداول متفاعل بارتفاع السوق

 (فريال حماد) 

 موسوي سـيحضر صـالة الجمعة 
  ألول مرة منـذ االنتخابات  ص٤٠


