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Al-Anbaa Friday 7th August 2009 - No 11986 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 16 من شعبان 1430 ـ 7 من أغسطس 2009 الـــعـدد:

 دراستان طبيتان: ثلث أطباء ألمانيا يرتكبون أخطاء «مضّرة»
  وامتناع النساء عن الكحول والكافيين يساعدهن على الحمل

ــليح منظمة فارك بعرض قاذفات  ــى اتهامات كولومبيا لبالده بتس ــس الڤنزويلي رد عل  الرئي
ــرقوها من قاعدة ڤنزويلية قبل ١٤ عاما        (أ.ف.پ) ــلحي املنظمة س صواريخ قائال: ان مس

 الغياب التام لعمال النظافة أربك العمل في املجلس البلدي والبلدية وبلديات احملافظات 

 طهران تعترف بإساءة معاملة  محتجين 
  على االنتخابات وتعاقب عددًا من «معّذبيهم»

 طهرانـ  وكاالت: بعد أسابيع من اجلدل واالضطرابات احتجاجا 
على فوز احمدي جناد باالنتخابات، أقرت الشرطة اإليرانية أمس 
بإساءة معاملة بعض املتظاهرين املعتقلني في سجن كاهريزاك 
بحســــب وكالة األنباء الطالبية «ايســــنا» التي قالت ان «عددا 
من املوقوفني في احــــداث ٩ يوليو نقلوا الى معتقل كاهريزاك 
بســــبب ضيق املكان في سجن ايوين». وإزاء ذلك، أعلنت قوى 
األمن الداخلي طرد ومعاقبة عدد من املسؤولني قالت انهم قاموا 
«عبر تصرفات فردية مبمارســــة تعذيب جسدي ضد موقوفني 
في املعتقل». وقالت انه مت طرد ومعاقبة مدير املعتقل «بسبب 
استقباله معتقلني اكثر من طاقة املعتقل وعدم رفع تقرير باألوضاع 
واملشاكل داخل املعتقل». واضافت انها «طردت وعاقبت اثنني 
آخرين من املسؤولني لتقصيرهما وتهاونهما في أداء واجباتهما 

في مجال اإلشراف والرقابة».

 لجنة رباعية لحلّ المشكلة اإلسكانية 
 الطبطبائـي: «الصحية» أقرت قانون العمل في «األهلي» والتعديالت المقدمة عليه وتوافق حكومي -  برلماني على تمريره

 ١١ نائبـًا يوقعون مقترحًا بإحالة الخالد إلى محكمة الوزراء: أضاع على الدولة أكثر من ٥ ماليين دينار

 توقعت اكتتاب الحكومة في تعزيز رسملة البنوك المحلية 

 «الصحة»: تسـجيل ٦٩ إصابة جديدة بإنفلونزا الخنازير واإلعالن عن اإلصابات سـيكون بشكل أسبوعي ال  يومي

 حماد: بدأنا في جمع تواقيع النواب على طلب لشـراء مديونيات المواطنين وسنقدمه في الجلسة الطارئة ١٩ الجاري 

 استجابة لطلب الفهد وتضم «األشغال» و«السكنية» و«البلدية» و«المالية»  

 السماح للعمالة الوافدة بالتحويل دون موافقة الكفيل من األسبوع المقبل 
 بشرى شعبان

  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في وزارة 
الشؤون أنه وبناء على توصية صادرة من جلنة 
شؤون العمل سيصدر قرار وزاري مبنح العمالة 
الوافدة في القطـــاع اخلاص حق التحويل دون 
موافقة الكفيل. وبينت املصادر ان التحويل سيتم 
وفق آليـــة محددة عند انتهاء عقد العمل أو إذن 
العمل أيهما أوال وذلك بعد مرور ٣ سنوات على 

آخر كفيل. 

  وتوقعت املصادر ان يصدر القرار قبل بداية 
األسبوع املقبل وسيكون ســـاري املفعول فور 
صدوره. الى ذلك، فّعل وكيل الوزارة محمد الكندري 
قرار عدم السماح ملديري إدارات الرعاية االجتماعية 
باإلدالء بأي تصريح صحافي دون احلصول على 
موافقة مسبقة من الوكيل املساعد للقطاع، وأشار 
مصدر مطلع الى االتفاق على إعادة تفعيل عمل 
اللجنة الفنية للقطاع وعقد اجتماعاتها بشـــكل 

منتظم ودوري. 

 غياب عمال النظافة والمراسلين شّل «البلدي» و«البلدية»
 وجدت البلدية نفسها بدءا من أمس في مأزق 
وشلل تام امتد للمجلس البلدي وبلديات احملافظات 
نتيجــــة انتهاء عقد احدى شــــركات النظافة مع 
البلدية أمــــس األول، مدير عام البلدية بالوكالة 
محمد العتيبي أوضح أن الشركة املناط بها توفير 
خدمــــات النظافة في البلديــــة واملجلس البلدي 
انتهى عقدها ولم تبلغنــــا بذلك إال قبل يوم من 

تاريخ انتهاء العقد، وأضاف: الشــــركة سحبت 
عمالها البالغ عددهم ١٢٠٠ مبن فيهم املراسلون 
والفراشــــون اعتبارا من يوم أمس، وكشف عن 
أن البلدية وقعت عقدا مع إحدى الشركات التي 
ستباشــــر مهامها خالل ٣ أشــــهر كفترة جتهيز، 
ومتنى أن تبدأ الشركة أعمالها خالل فترة وجيزة 

قبل الفترة املقررة لها.

 العنزي دعا اللجنة الوطنية لشؤون األسرى إلى التعامل بشفافية

 الجيش: ثقة القيادة بالعسكريين مطلقة

 الشريعان يستعجل مشروع محطة الصبية

النائب د.ضيف اهللا   فيما طالب 
بورمية النائب األول لرئيس الوزراء 
ووزير الدفاع الشـــيخ جابر املبارك 
بتوضيح صحـــة تعيـــني ملحقني 
التخابر مع  عسكريني عليهم شبهة 
دول اجنبية، اكدت مديرية التوجيه 
املعنوي والعالقات العامة في اجليش 
ان ثقة القيادة السياسية والعسكرية 
بجميع العسكريني ثقة مطلقة من حيث 
الوالء للوطن ولصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد. وقالت املديرية 
في بيان صحافي ان القيادة السياسية 
بالبالد وضعت ثقتها الكاملة بالقوات 
املسلحة ورجالها الذين اثبتوا انهم 
اهل لهذه الثقة. ودعت املديرية الى 
جتنب محاوالت التشكيك في القوات 
املسلحة ورجالها دون أدلة وأسانيد 
حيث سينعكس ذلك في نهاية املطاف 
ســـلبا على اداء وفاعلية منتســـبي 

املؤسسة العسكرية. 

 بشرى الزين ـ أسامة دياب
  أكدت مصادر ديبلوماسية في 
وزارة اخلارجية أن الكويت تقدر 
اي جهد يحث العراق على استكمال 
تنفيذ قرارات األمم املتحدة املتعلقة 
باألمور العالقة بني البلدين سواء 
كان هذا املسعى من األصدقاء في 
بريطانيا أو غيرها. وأضافت املصادر 
فـــي تصريح خاص لــــ «األنباء» 
ان الكويت على اســـتعداد لبحث 
املواضيع املتعلقة بترسيم احلدود 
املفقودين والتعويضات  ومصير 
حتت مظلة األمم املتحدة وتتمنى 
على األصدقاء واألشقاء حث العراق 
على مناقشة هذه القضايا سواء كان 
ذلك عبر وساطة او غيرها مؤكدة 
ان الكويت مستعدة للتباحث حتت 
مظلة مجلس األمن ومنظمة األمم 
املتحدة، مشـــيرة الى ان الكويت 
ليس لديها اي اشكال وان العالقات 

مع العراق طبيعية وال حتتاج الى 
وســـاطة وإذا كان هناك اي حترك 
يهدف الـــى الدفع لتطبيق العراق 
قرارات األمم املتحدة فنحن نرحب 
بذلك. الى ذلك قال رئيس جمعية 
أهالي الشهداء األسرى واملفقودين 
فايز العنزي لـ «األنباء» ان الدعوة 
التي وجهها نوري املالكي الى رئيس 
جلنة املفقودين والسجناء الكويتيني 
وفريق عمله لزيارة العراق الستكمال 
اإلجـــراءات املتعلقة بالعثور على 
رفـــات كويتيـــني مفقودين رمبا 
تكون قـــد وجهت للجنة الوطنية 
لشؤون األسرى واملفقودين. ودعا 
الوطنية لشؤون األسرى  اللجنة 
واملفقودين للتعامل بشفافية مع 
اجلمعية وأهالي الشهداء األسرى 
وأفراد الشعب الكويتي خصوصا 
انها ممثل الكويت في اللجنة الثالثية 

منذ عام ٢٠٠٣. 

 مصادر ديبلوماسية لـ «األنباء»: نرحب بأي وساطة 
لمعالجة الملفات العالقة مع العراق 

 دارين العلي
  علمـــت «األنباء» مـــن مصادر 
مسؤولة في وزارة الكهرباء واملاء 
ان الوزير د.بدر الشريعان استفسر 
من الوكيل املساعد ملشاريع الكهرباء 
احمد اجلســـار عن آخر تفاصيل 
اذا  مشـــروع محطة الصبية وما 

كان تأخير إرســـاء املناقصة على 
إحدى الشـــركات املتقدمة لتنفيذ 
املشروع يحول دون تنفيذ املشروع 
في موعده (٢٠١١)، األمر الذي حدا 
باألخير الى القول: «ان املشـــروع 
ســـيتم تنفيذه في موعده احملدد 

دون تأخير». 

 «فيتش» ُتبقي التصنيف السيادي 
AA للجدارة االئتمانية للكويت عند  

 كونا: ابقت مؤسسة «فيتش ريتنغز» لتصنيف 
اجلــــدارة االئتمانية تصنيفها الســــيادي للجدارة 
االئتمانية للكويت عند املرتبة «AA» واستمرار النظرة 
االيجابية ملستقبل ذلك التصنيف. واوضح بنك الكويت 
املركزي في تعقيبه على بيان املؤسسة ان االنخفاض 
في أسعار النفط والتراجع في أسواق املال العاملية قد 
اصابا الكويت إال أن ذلك اوقف بشكل مؤقت فقط منو 
رت «املؤسسة» قيمة  األصول اخلارجية للدولة. وقدَّ

صافي األصول السيادية اخلارجية للكويت بنحو 
٢٥٦ مليار دوالر في نهاية العام املاضي. واعتبرت 
مستوى نصيب الفرد من االحتياطيات النفطية ثالث 
اعلى مستوى في العالم. واوضحت ان املالية العامة 
للكويت تعتبر االكثر قدرة بني جميع الدول املنتجة 
للنفط التي تصنفها املؤسسة على مواجهة انخفاض 
اسعار النفط، وتوقعت املؤسسة ان تكتتب احلكومة 

في تعزيز رسملة البنوك احمللية. 

رت قيمة صافي األصول السيادية الخارجية للكويت بـ ٢٥٦ مليار دوالر  قدَّ

 ماضي الهاجري ـ  بشرى شعبان 
  سامح عبدالحفيظ

  رغم انشـــغال احلكومة مبلفات 
عديدة على رأسها قضية املسرحني 
من القطاع اخلاص وإنفلونزا اخلنازير، 
اال انها تتجه بقوة حلسم ملف الرعاية 

السكنية في القريب املنظور.
  فقد ابلـــغ مصدر حكومي رفيع 
املســـتوى «األنباء» بأن احلكومة 
تعتزم تشكيل جلنة رباعية إلنهاء 
ملف االنتظار الطويل لطالبي الرعاية 
السكنية ومنح هذا امللف أولوية في 
االجتماعات املقبلة، وأضاف املصدر 
ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد 
الفهد ســـبق ان تقدم بطلب ملجلس 

الوزراء بتشـــكيل جلنة رباعية تضم وزارات األشغال 
والبلدية واملالية والهيئة العامة للرعاية السكنية إلنهاء 
ملف اإلســـكان وتقليص عدد طالبي الرعاية السكنية. 
وأشـــار املصدر الى ان ابرز املشـــاريع املتفق عليها هو 
مشـــروع غرب هدية والذي كانت ترفضه وزارة النفط، 
إال أن هناك موافقة عليه اآلن ويضم اكثر من ٤٠٠٠ وحدة 
سكنية، باإلضافة الى مناطق عديدة بها مساحات كثيرة 
غير مستغلة يصل عدد الوحدات السكنية بها الى أكثر 
من ١٥ ألف وحدة ســـكنية. واضاف املصدر انه مت تقدمي 
تقرير بهذا اخلصوص يضم تلك املساحات لعرضها على 

اللجنة الرباعية ملناقشتها وأخذ املوافقة عليها.
  من جانب آخر أقرت جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية 
والعمـــل البرملانية في اجتماعها امس مشـــروع قانون 
العمل في القطاع األهلي والتعديـــالت النيابية املقدمة 
عليه، وقال مقـــرر اللجنة النائب د.وليد الطبطبائي ان 

هنـــاك توافقا حكوميـــا - برملانيا 
على اعتماد التعديالت التي قدمتها 
اللجنة الصحية على القانون، وفي 
هذا اإلطار كشـــف مصدر مسؤول 
في وزارة الشـــؤون لـ «األنباء» أن 
الوزير د.محمد العفاسي أبلغ اللجنة 
موافقة الوزارة على القانون، وكذلك 

التعديالت املقدمة عليه.
   هـــذا وتقدم ١١ نائبـــا مبقترح 
يطالبون احلكومة فيه بإحالة وزير 
الداخلية الشـــيخ جابر اخلالد الى 
محكمة الوزراء وفقا ألحكام القانون 
رقم ٨٨ لسنة ١٩٩٥ في شأن محكمة 
الـــى ان وزير  الوزراء، وأشـــاروا 
الداخلية لـــم يبد االهتمام املطلوب 
بـــل اغفل ما ورد فـــي كتاب ديوان 
احملاسبة في شأن املغاالة غير الطبيعية في سعر اإلعالنات 
املنفذة النتخابات الفصل التشريعي الثاني عشر ٢٠٠٨، 
مقارنة بأسعار السوق الســـائدة وقتذاك وفقا ملا ذكره 
ديوان احملاســـبة في كتابه املوجه الـــى وزير الداخلية 
في هذا الشـــأن مما أضاع على اخلزانة العامة ما جملته 
٥٫٠٨٩٫٣٨٠ دينـــارا. هذا وأعلنـــت وزارة الصحة أمس 
تســـجيل ٦٩ إصابة جديدة بإنفلونزا اخلنازير. وقالت 
الوزارة انها تقترح االعالن عن االصابات بالوباء أسبوعيا 
وليس يوميا بعد االتفاق مع اللجنة الصحية في مجلس 
االمة وتوصيات منظمة الصحة العاملية وذلك ابتداء من 
امـــس اخلميس. من جهة اخرى اعلن النائب ســـعدون 
حماد انه بدأ بجمع تواقيع النواب على طلب بشأن شراء 
مديونيات املواطنني سيقدم في اجللسة الطارئة ملناقشة 
قضية املســـرحني وقانون العمل بالقطاع االهلي، املقرر 

عقدها في ١٩ أغسطس اجلاري.

 (هاني الشمري)  د.وليد الطبطبائي 

 لندن ـ يو.بي.آي: أكدت دراســـة طبية نشرت نتائجها 
أمس في أملانيا أن واحدا من بني كل ثالثة أطباء يرتكب 

«بشكل منتظم» أخطاء لها تداعيات خطيرة على 
املرضى. وأقر ٢٣٪ من األطبــــاء الذين شـملتهم 

الدراسة التي أجرتها «مؤسسة الصحة»، وهي 
منظمة مستقلة بأن هذه األخطاء حتدث مرة 
واحدة كل شهر، في حني قال ٦٪ إنها حتدث 

اسبوعيا.
  واعترف ٣٦٪ من األطباء بارتكاب أخطاء 

تلحق الضرر باملريض مرة سنويا.
  ولتالفي ذلك قال رئيس املؤسسة بيتر 
مولر معقبا على الدراســـة إن الكثير من 
املستشفيات والعيادات تعمل في الوقت 

احلالي على تعزيز كفاءة العاملني بها.
  دراسة طبية أخرى، اقل سوداوية، وجدت 

أن الفوائـــد التي جتنيها النســـاء من وراء 
االمتناع عن شرب الكحول والكافيني تضاهي 

تلك التي حتصل عليها عند تلقي العالج لإلجناب 
عن طريق تقنية أطفـــال األنابيب. وقالت د.إميا 

داربيشاير من جامعة مانشستر متروبوليتان إن ٣٢٪ 
من النساء اللواتي حاولن احلمل وأخفقن في ذلك جنحن 

فيمـــا بعد عندما توقفن عن تنـــاول املنبهات مثل القهوة 
والكحول في حني أن نسبة نظيراتهن اللواتي جنحن في 
احلمل بعد تلقيهن عالج اإلجناب بواسطة تقنيات 
أطفال األنابيب كانت ٣٣٪ وقالت داربيشـــاير 
لصحيفة «الدايلي مايـــل» إنه على الزوجني 
اللذين يرغبان في اإلجناب اإلقالع أوال عن 
تناول هذه املنبهات قبل التفكير في احلصول 

على عالجات اخلصوبة.
  ورأت داربيشـــاير أن النســـاء اللواتي 
ميتنعن عـــن تناول الكحـــول والكافيني 
يرتفع احتمال حملهـــن وإجنابهن أطفاال 
بالقدر نفســـه تقريبا الذي حتصل عليه 
نســـاء يخضعن لعالجات اخلصوبة عن 

طريق تقنية أطفال األنابيب.
  وقالـــت إن احتمـــال احلمـــل ينخفض 
من ٦٠٪ إلى ٣٠٪ عند النساء اللواتي يتناولن 

خمسة أكواب من الكحول أسبوعيا.
  ودعت الباحثة النساء الراغبات في احلمل 
الى عدم تناول أكثر من ثالثة أكواب من الشـــاي 
يوميا أو ما يعادل ٣٠٠ مليغرام من هذه املادة املنبهة 

للفترة ذاتها إذا كن راغبات في احلمل. 
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