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Al-Anbaa Wednesday 22nd July 2009 - No 11970 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 29 من رجب 1430 ـ 22 من يوليو 2009 الـــعـدد:

 تسجيل ٨ إصابات بإنفلونزا الخنازير لمواطنين قادمين بعد أداء العمرة ص٤ 

 م. مجبل املطوع

 عصام الصقر

 (هاني الشمري)  صالح املال ومرزوق الغامن وعادل الصرعاوي في اجتماع جلنة الرياضة أمس

 م.مجبـل المطوع: قصتي 
المركـز  تأسـيس  مـع 
العلمي بدأت عام ١٩٩٣ 
ونفخر بأنه صار أحد معالم 
الكويت وضمـن الخارطة 
العالميـة للمراكز العلمية

الخارج  فـي   الدراسـة 
علمتني أن النجاح يحتاج 
إلى عقـل راجح ال يـتأثر 
بالمغـريات   ص ١٤ و١٥ 

 الصقر: سياسة «الوطني» 
المتحفظـة جّنبته التأثر 
المالية  األزمة  بتداعيات 
البنك  حـصـة  و٤٠٪ 
ص٢٨ محليًا  السوقية 

مليون   ٤٣٠٫٧  «بيتـك»: 
دينـار قيمـة التداوالت 
العقارية في الربع الثاني 
ص٣٠   ٪٢٫٣١ بتراجع 

«الريبو»   «المركزي» يخفـض 
٠٫٧٥٪ ويبـقـي سـعر 
ص٢٧  تغيير   دون  الخصم 

«األنباء»:  لـ   الجـزاف 
«كي جي إل لالستثمار» 
زيـادة  تسـتـهدف 
 ١٢ بـ  رأســمالـها 
ليصل  دينـار  مليـون 
نهاية  مليونا   ٢٧ إلـى 
الشهر الجاري  ص٢٧ 

 رحلة نجاح 

 إلزام الوافدين بتقديم «الصحيفة الجنائية» اعتبارًا من ٨/٢
 ازدياد معدل جرائم الوافدين من أصحاب السـوابق في بلدانهم وأنظمة بعض الدول بخصوص المساجين وراء القرار الوزاري

 القرار يشـمل الخدم وال بد من توثيق الصحائف الجنائية من البعثات الديبلوماسية الكويتية في الخارج وصالحية الشهادة ٣ أشهر

 تشمل القادمين للعمل وتستثني أصحاب سمات الزيارة العائلية والتجارية والطلبة المبتعثين ومن لديهم إقامات صالحة حاليًا

 «العدل»: تنظيم العمل بإدارة الخبراء يخضع للوزير مباشرة

 مكافأة طلبة «التطبيقي» في حساباتهم األسبوع المقبل
  وإعالن أسماء المقبولين بالجامعة المفتوحة اليوم

 أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشــــؤون 
القانونية ووزير األوقاف والشــــؤون اإلســــالمية 
املستشار راشد احلماد عددا من القرارات الوزارية 
تضمنت إلغاء تفويض وكيــــل الوزارة في إصدار 
القرارات التي تخص قطاع اخلبراء وإعادة تسمية 
بعض الوكالء املساعدين وإلغاء العمل باملادة اخلامسة 
من القرار الوزاري رقم ٢٠٠٥/٣٠٠ التي كانت تفوض 
الوكيل املساعد لشؤون اخلبرة والتحكيم في إصدار 
القرارات املنظمة للعمل بإدارة اخلبراء وبذلك يعود 

االختصاص بتنظيم العمل في هذه اإلدارة لوزير العدل مباشرة.

 آالء خليفة ـ محمد هالل الخالدي
  أكد العميد املساعد للرعاية الطالبية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريــــب د.صالح العثمان انــــه قد مت صرف املكافــــأة االجتماعية للطلبة 
املستمرين في الدراسة عن شهر يوليو ٢٠٠٩ وستودع بحسابات الطلبة بداية 
االســــبوع املقبل، مضيفا ان استقبال طلبات الطلبة املستجدين سيكون لدى 
االخصائي االجتماعي في مكاتب النشــــاط والرعاية الطالبية مبقر دراستهم 
في بداية الفصل الدراسي املقبل. إلى ذلك، تعلن اجلامعة املفتوحة في مؤمتر 

صحافي اليوم أعداد الطلبة املقبولني فيها للعام الدراسي ٢٠١٠/٢٠٠٩. 

 رفسنجاني: الخوف 
ليس له معنى في حياتي

 عواصــــم ـ قنــــاة العربية ـ 
وكاالت: قــــال الرئيس اإليراني 
الســــابق علــــي اكبر هاشــــمي 
رفسنجاني ان مصطلح اخلوف 
ليس له معنى في حياته وذلك 
فــــي رد ضمنــــي على املرشــــد 
األعلى للجمهورية اإلســــالمية 
علي خامنئي الذي حذر النخب 
السياســــية في إيــــران من أن 
عليهم أال يدلوا بأي تصريح أو 
أن يقوموا بأي عمل يخدم األعداء 

ووسائل اإلعالم املعادية.
  وكان جعفر شجوني عضو 
جماعــــة علماء الدين املناضلني 
احملافظــــة فــــي إيران قــــال ان 
رفسنجاني هو املعني بالتحذير 
الذي أطلقه املرشد. وإذ اعتقلت 
الشــــرطة اإليرانية عشرات من 
احملتجني خالل تظاهرة مؤيدة 
لإلصالحيني في طهران أمس اتهم 
قائد الشرطة إسماعيل احمدي 
مقدم املعارضــــة «بالتحريض 
على الفتنــــة» عقب االنتخابات 
املتنازع على نتائجها وقال ان 
قواته ســــتتحرك بقوة إلعمال 

القانون. 

 أول شيكوالتة بحليب اإلبل قريبًا في الكويت
ـ رويتــــرز: قال   دبي 
مارتن فان املسيك مدير عام 
شركة النسمة االماراتية 
لصناعة الشيكوالتة امس 
إن شركته وهي أول شركة 
في العالم تنتج شيكوالتة 
مصنوعــــة مــــن حليب 
االبل جتــــري محادثات 
للتوســــع فــــي اســــواق 
عربية واوروبية واليابان 

والواليات املتحدة.
  وأضاف أن الشــــركة 
ومقرها دبي تنوي دخول 
السوق السعودية أوال ثم 
البحرين وقطر والكويت 
والواليــــات املتحدة في 
غضون االشــــهر القليلة 
التالية. وجتري «النسمة» 
محادثــــات مع سلســــلة 

متاجر هارودز في بريطانيا وتشوكليت كافرد في سان فرانسيسكو لبيع 
انتاجها. وأسس «النسمة» وميتلكها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم 
دبي وســــجلت رسميا في اكتوبر من العام املاضي وتهدف إلنتاج مائة طن 

من الشيكوالتة الفاخرة بحليب االبل كل عام.
  وبالشــــراكة مع مانر النمساوية النتاج الشــــيكوالتة تصنع «النسمة» 
املنتــــج النهائي فــــي دبي. ويوجد في مزارع الشــــركة ٣٠٠٠ رأس من االبل 
وتبيع الشيكوالتة في متجر ملحق باملزرعة وفي الفنادق الفخمة والطائرات 

اخلاصة. وقال فان املسيك 
الشــــركة تنوي بيع  ان 
انتاجها من خالل شبكة 
االنترنت في غضون شهر. 
ومــــن املقــــرر ان تفتتح 
الشركة متجرا ثانيا في 
االمــــارات في احد  دولة 
التسوق الضخمة  مراكز 
في دبي وقال فان املسيك 
ان احملادثــــات جارية مع 
الذي يدير  الفطيم  ماجد 

مركز التسوق.
  وقال فان املسيك في 
مقابلة «نأمل ان نصبح 
املنتج االول في الشــــرق 
االوسط، انه منتج فاخر 
فــــي متاجر  لن نعرضه 
الســــوبر ماركت، ننوي 
التواجد في مركز تسوق 
واحد في كل من مدن االمارات». وتابع ان النسمة تدرس امكانية فتح متجر 

في اليابان الن الطلب على املنتج كبير.
  وتقول الشركة إن جميع انواع الشيكوالتة بدون مواد حافظة او اضافات 

كيماوية ويضاف لها فقط توابل محلية معروفة ومكسرات وعسل.
  وقال فان املســــيك ان حليب االبل صحي اكثر من حليب البقر ويحتوي 
على خمسة امثال ڤيتامني (ج) ودهون ولكتوز اقل وانسولني أكثر مما يجعله 

مفيدا ملرضى السكري ومن لديهم حساسية من اللكتوز.  

 مصادر لبنانية لـ «األنباء»: اعترافات أبوطلحة الكويتي
  كشفت خلية إرهابية خططت الستهداف «اليونيفيل» 

 «زين» تربح ١٥٤٫٥ مليون دينار للنصف األول
  واإليرادات تقفز ٢٤٪ لتسجل ١٫١٦ مليار 

 بيروت: في خضم انشـــغال الداخل اللبناني 
  بتشكيل احلكومة، أعلن اجليش اللبناني أمس 
عن تفكيك شبكة «إرهابية» ضمت عشرة أفراد 
من جنسيات عربية مختلفة كانت تخطط للقيام 
بعمليـــات تخريبية ضد «اليونيفيل» واجليش 
اللبناني، واســـتهداف عواصم خارجية انطالقا 

من لبنان.
  وكشفت مصادر أمنية لـ «األنباء» ان اعترافات 
الكويتي محمد الدوسري امللقب بأبي طلحة املعتقل 
منذ شهرين مع اثنني آخرين، ساهمت في كشف 
الشبكة اإلرهابية والتي ضمت إلى جانبه العديد من 

اجلنسيات العربية، بينهم سعودي وميني يحمل 
جواز سفر يونانيا وفلسطينيون وسوريون.

  وأكدت املصادر ان أبوطلحة كان مسؤوال عن 
نقل جوازات سفر مزورة بقصد توفير وسيلة 
خلروج مطلوبني من جماعة «فتح االسالم» من 
مخيم عني احللوة وفي طليعتهم أبومحمد عوض 

خليفة شاكر العبسي.
  وكشـــفت املصادر ان احد املعتقلني اعترف 
بتنفيذ احد التفجيرات التي أدت الى مقتل ضابط 
ســـوري في محلة القزاز في العاصمة السورية 

دمشق. 

 أعلنت مجموعة زين عن 
حتقيقها أرباحا بقيمة ١٥٤٫٥ 
مليون دينار للنصف األول 
بربحية ٤٠ فلسا للسهم، 
مقارنــــة بـــــ ١٤٨ مليــــون 
الفترة نفســــها  دينار عن 

من ٢٠٠٨.
  وقــــال العضو املنتدب 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

د. سعد البراك ان إيرادات املجموعة قفزت للنصف 
االول لتســــجل ١٫١٦ مليار دينار بارتفاع ٢٤٪ كما 
حققت طفرة كبيرة في حجــــم أرباحها وذلك قبل 
خصم الضرائب والفوائد واالهالكات ببلوغها ٥١٢٫٢ 
مليون دينار بقاعدة عمالء بلغت ٦٩٫٥ مليون عميل 
وبارتفاع ٣٧٪ . وكشف البراك أن مجموعة زين تعكف 

حاليا على إجراء مراجعة 
شــــاملة إلســــتراتيجيتها 
بهدف تقــــدمي أعلى قيمة 
مضافة حلقوق املساهمني. 
علــــى صعيــــد متصــــل 
قــــال الرئيــــس التنفيذي 
الدولية في  لالستثمارات 
شركة «اتصاالت» االماراتية 
جمال اجلــــروان أمس ان 
شـــــــركته مــهتمة بـشراء ٥١٪ من شركة «زين»، 
مضــيفا ان الشركة لم جتر أي مشاورات رسمية 
مع «زين» ولم تتقدم بأي عرض للشــــراء، وامنا 
لديها «الرغبة فقط»، كما نفى أن تكون «اتصاالت» 
مهتمة بشراء العمليات االفريقية لـ «زين»، والتي 

ترغب األخيرة في بيعها.  

 ضمت جنسيات عربية مختلفة

 «اتصاالت» اإلماراتية مهتمة بشراء ٥١٪ من المجموعة

 الغانم: أي تغيير في جوهر القوانين الرياضية سيُواجَه بالرفض 
 العفاسي: اللجنة األولمبية أرادت تعهدًا من الحكومة الكويتية العتقادها أن الوزراء السابقين لم يوفوا بالتزاماتهم

 البراك يسأل الشمالي عن االستثمارات
  والطاحوس محّذرا: تعرفون مواقفنا

 بينما وجه النائب مسلم البراك سيال 
من االسئلة املطولة لوزير املالية مصطفى 
الشمالي تتعلق باالستثمارات الكويتية 
في الداخل واخلارج، اســــتغرب النائب 
خالد الطاحوس تصريحات الشــــمالي 
التي قال فيها ان «االقتصاد الكويتي بدأ 
يتعافى وانه لم تعد هناك حاجة لتسييل 
االستثمارات للحصول على اموال». واكد 
الطاحوس: اننا لن نسكت على التفريط 
في أموال الشــــعب في بنــــك بوبيان يا 
وزير املالية حتت مسمى مزاد وهو مجير 
ألطراف محــــددة، وقال: نقولها بصوت 
واضح نعــــرف اهدافكم وانتم تعرفون 

افعالنا ومواقفنا. 

 هايف قّدم قانونًا يمنح البدون الحقوق المدنية
  واالجتماعية والطبطبائي يطالب بمستشفيات غير ربحية

ــف اقتراحا  ــد هاي ــّدم النائب محم  ق
بقانون بشأن «احلقوق املدنية واالجتماعية 
لغير محددي اجلنسية» والذي يجيز منح 
ــخصية ملدة ٥ سنوات  «البدون» هوية ش
ــادة وإصدار  ــفر ورخصة قي ــواز س وج
ــل «البدون»  ــهادة ميالد ووفاة ويعام ش
معاملة الكويتي في الوظائف العامة، سواء 
ــن حيث املرتب  ــدا م ــا أو متعاق كان معين
والعالوة االجتماعية. من جانب آخر، قدم 

ــا برغبة دعا فيه الى تعديل اللوائح مبا  النائب د.وليد الطبطبائي اقتراح
يسمح بإنشاء مستشفيات غير ربحية تتمكن من تقدمي خدمات صحية 

ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.
 

 سامح عبدالحفيظ
  مـــرة أخرى عـــادت القضية 
الرياضية الى الواجهة بتمســـك 
نيابي برفض أي توجه من شأنه 
ان يعـــدل على جوهـــر القوانني 
الرياضية، يقابله تعهد حكومي 
«بإجراء التعديالت على القوانني 

الرياضية الكويتية».
النيابي واحلكومي    املوقفان 
صدرا أمس بعـــد اجتماع جلنة 
الشباب والرياضة البرملانية مع 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي الذي اعلن ان 
«احلكومة سترسل كتابا للجنة 
األوملبية قبل ٣١ يوليو اجلاري 
التعديالت  تتعهد فيه بإجـــراء 
على القوانني الكويتية ان وجد 
تعارض بينها وبني ميثاق اللجنة 
األوملبيـــة حتى يتم رفع تعليق 
عضوية الكويت واال فسيستمر 
حتى اشعار آخر. وقال: مت االتفاق 
على تشكيل جلنة مشتركة بني 
اجلانبـــني الكويتـــي واللجنـــة 
األوملبية لبحث نقاط التعارض 
واذا وجد تعارض فنحن ملتزمون 
بالتعديل، مؤكدا ان رئيس اللجنة 
األوملبية طلب تعهدا من احلكومة 
الكويتية بالوفاء بااللتزامات ألنه 
كان لديـــه هاجـــس ان الوزراء 
الســـابقني في الكويت لم يوفوا 
بالتزاماتهم، وقـــال: لن يخيفنا 
الوقوف على املنصة اذا كان من 
اجل الدفاع عن املصلحة الوطنية. 
بدوره أكد رئيس جلنة الشباب 
والرياضة النائب مرزوق الغامن 
عـــدم وجـــود أي تعديالت على 
الوقت  الرياضيـــة في  القوانني 
احلالـــي، وقـــال: أي تغيير في 
جوهر القوانني الرياضية سيواجه 
بالرفض، مشيرا الى انه ال يوجد 
أي تعارض بني القوانني وامليثاق 
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 الشرائح الملزمة بإحضار صحيفة الحالة الجنائية والشرائح غير الملزمة بها 
 ملزمة  للعاملني في القطاع احلكومي  حملة املادة ١٧  ١ 
 ملزمة  للعاملني في القطاع األهلي  حملة املادة ١٨  ٢ 
 ملزمة  من يحضر كشريك مواطن  حملة املادة ١٩  ٣ 
 ملزمة  من يحضر للعمل كخدم ومن في حكمهم  حملة املادة ٢٠  ٤ 
 مادة تنظيمية داخلية ال عالقة لها بدخول األجانب  حملة املادة ٢١  ٥ 
 غير ملزمة  االلتحاق بعائل  حملة املادة ٢٢  ٦ 
 غير ملزمة  املبتعثون إلى الكويت من الطلبة  حملة املادة ٢٣  ٧ 

 ملزمة  كفيل نفسه  حملة املادة ٢٤  ٨ 
 غير ملزمة  أبناء زوجة  الزيارات العائلية  ٩ 
 غير ملزمة  رجال أعمال وسياحة  الزيارات التجارية  ١٠ 

 أمير زكي
  كشف مصدر مطلع في اإلدارة العامة للهجرة ان وزارة 
الداخلية ستبدأ اعتبارا من الثاني من أغسطس املقبل بإلزام 
جميع الوافدين القادمني الى الكويت بغرض اإلقامة والعمل 
بإحضار صحيفة احلالة اجلنائية من بلدانهم شـــريطة ان 
تكون الصحيفة اجلنائية «ال حكم عليه» معتمدة من بلدانهم 
وموثقة من البعثات الديبلوماســـية الكويتية في مختلف 
األقطار، وستشـــمل اخلطوة كذلك القادمني مبوجب عقود 
حكومية ومبوجب زيارة قابلـــة للتحويل مثل املمرضات 

وشرائح أخرى.
  وأشـــار املصدر الى ان من يحضر بسمات دخول وفق 
املواد ١٧ و١٨ و١٩ و٢٠ و٢٤ سيكون ملزما بان تكون صحيفة 

احلالة اجلنائية اخلاصة به مرفقة مع أوراقه الرسمية.
  وتابع املصدر ان هذا اإلجراء يأتي تنفيذا للقرار الوزاري 
الصادر في ٢٠٠٨/١١/٢٧ والذي نـــص على «إلزام القادمني 
مبراجعة البعثات الديبلوماسية مصطحبني معهم صحيفة 
احلالة اجلنائية خالية من السوابق العتماد هذه الصحائف». 

وأشـــار املصدر الى ان هذا القرار ال ينطبق على القادمني 
للبالد بسمات زيارة عائلية أو سمات زيارة جتارية، وكذلك 
ال ينطبق على القادمني للبالد بسمة التحاق بعائل (مادة ٢٢) 

وال على الطلبة املبتعثني والقادمني وفق املادة ٢٣.
  وأوضح ان األشـــخاص الذين صدرت أو ستصدر لهم 
أذونـــات دخول للعمل أو زيارة عمل بعقود حكومية حتى 
٨/١ لن يكونوا ملزمني باستخراج صحيفة احلالة اجلنائية 
«ال حكم عليه»، مشيرا الى ان القرار سيطبق فقط بحق كل 

من تستخرج له سمة دخول اعتبارا من ٨/٢ املقبل.
  ولفت الى ان «الداخلية» اشترطت ان يتقدم الوافد الراغب 
في احلضور الى الكويت بصحيفة احلالة اجلنائية خالل 
٣ أشهر من استخراجها، إذ ان مدة صالحيتها هي ٣ أشهر 
فقط وبعد هذه املدة تكون ملغاة. وأكد املصدر ان كل وافد 
مبن في ذلك اخلدم ممن ال تكون صحائفهم اجلنائية نظيفة 
فإن الكويت ممثلة في الهيئات الديبلوماســـية لن توافق 
على دخولهم البالد. وأكد املصدر ان هذا القرار سيضمن ان 
الوافدين القادمني الى البالد هم من األسوياء قانونيا وغير 

احملكوم عليهم، مشيرا الى ان القرار جاء في أعقاب تزايد 
معدالت جرائم الوافدين، والتي كشفت ان بعضهم من أرباب 
السوابق في بلدانهم، موضحا ان بعض البلدان اآلسيوية 
تلزم ســـجناء لديها بالبقاء في السجون نصف املدة، كما 
تلزمهم مبغادرة البالد الى أي قطر آخر النصف اآلخر، وهو 
ما يدفع بهذه الشريحة املجرمة الى استهداف دول اخلليج. 
وحول األشخاص الذين يحضرون للكويت بسمات زيارة 
ويقومون بتحويل الزيارات الى إقامات عمل، قال املصدر : 
هؤالء أيضا سيلزمون بتقدمي صحيفة احلالة اجلنائية، وان 
ترتيبا خاصا سيكون لهؤالء مع احتمال إلزامهم بالسفر في 
حال عدم وجود جهة من السفارات التابعة لهم، وتكون جهة 
معتمدة من اخلارجية جتيز للســـفارة استخراج صحيفة 
احلالـــة اجلنائية. ونفى املصدر ان يلـــزم الوافدون الذين 
لديهم إقامات صاحلة أو من هم بصدد جتديد إقاماتهم بأن 
يستخرجوا صحيفة احلالة، مشيرا الى ان الوافدين الذين 
تنتهي إقاماتهم ويتم إلغاؤها ويرغبون في احلضور مجددا 

فإن االشتراطات تنطبق عليهم.

 التفاصيل ص ٢٧ و٣١

 شعار زين   د.سعد البراك


