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Al-Anbaa Friday 18th September 2009 - No 12028 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 28 من رمضان 1430 ـ 18 من سبتمبر 2009 الـــعـدد:

 أسماء ١٤١٢ مقبولين بمعاهد التدريب والدورات بـ «التطبيقي»  ص٦و٧

 أسـماء ٧٨٧ اجتازوا الدور الثاني في الثانويـة نظام الفصلين   ص٩

 حماد ومعصومة لـ «األنباء»: نرفض أي توجّه لزيادة الدوائر إلى ١٠ 
 أكدا أنه كلما تقّلصت الدوائر تم القضاء على شراء األصوات والعبرة بآلية االختيار وليست بعدد الدوائر

 

 د. روال دشتي 

 طالل جاسم البحر 

 عادل املاجد 

 د.روال دشتي تحصد جائزة 
كلينتون للمواطنة الدولية 
ضمن ٥ شخصيات عالمية 

 ص٥ 

 عادل الماجد: «بوبيـان» يقّر زيادة 
دينار  مليون   ١٧٤٫٩ إلى    رأسماله 
ويطمح لبلـوغ المركز الثالث بين البنوك 
المحلية خــالل ٥ سنـوات  ص ٢٨ 

ث أنظمته المصرفية اإللكترونية ص ٢٦   البنك الوطني يُحدِّ

 إغالق حسابات ٣ مبرات وإنذار واحدة

 «األشغال» تنجح أخيرًا في إغالق المنهول رقم ٧ 
وتبدأ إصالح مضخات مشرف خالل ساعات  

 بشرى شعبان
  كشف مدير إدارة اجلمعيات اخليرية واملبرات ناصر العمار 
عن اغالق حساب ثالث مبرات خيرية وتوجيه إنذار الى إحدى 
اجلمعيات اخليرية لتالفي املخالفات خالل يومني أو ســـتلجأ 

الوزارة الى ايقاف حساباتها املصرفية.

 فرج ناصر 
  أخيرا.. وبعد نحو ٣ أســـابيع متكنت وزارة األشـــغال ظهر 
أمس من إغـــالق املنهول رقم ٧ فيما يعـــد اخلطوة األهم على 
طريق إصالح مضخات محطة مشرف وإعادة احملطة إلى العمل، 

وبالتالي وقف  صرف مياه املجاري إلى البحر. 
 دارين العلي

  وقع وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
امس قرارا بتدويـــر ١٥ مديرا من مديري 
اإلدارات فـــي ٣ قطاعات في الوزارة وهي 
قطاعات الشؤون املالية والشؤون اإلدارية 

واملتابعة والتنســـيق. وقد شمل التدوير 
في قطاع الشـــؤون االدارية كال من نايف 
املطيري وفهد الهدان وعبداللطيف الهاشم 
وسميرة الشايجي ومنا النما. اما في الشؤون 
املالية فقد شمل التدوير املديرين يوسف 

العجيل وعبداهللا الهاجري ويوسف باقر 
واحمد الكتيتي وعبداهللا بودي وآنســـة 
العبوة وصالح باقر. وفي قطاع التنسيق 
واملتابعة شمل التدوير املديرين طارق مال 

اهللا ونايف احلبشي ومحمد املال. 

 (محمد ماهر)  املسجد الكبير احتشد في داخله وفي ساحاته اخلارجية آالف املصلني الذين أحيوا ليلة الـ ٢٧ التماسا لليلة القدر  

 مئات اآلالف التمسوا ليلة القدر في مساجد الكويت  ص١٥

 ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
  تزامنا مع التحركات النيابية حلشد التأييد القتراح يعد له على 
نار هادئة يهدف إلعادة توزيع الدوائر االنتخابية، بحيث تتم زيادتها 
من ٥ إلــــى ١٠ دوائر، رفض النائبان ســــعدون حماد ود.معصومة 
املبارك أي توجه لتغيير الدوائــــر الـ ٥. رفض حماد واملبارك، في 
تصريح لـ «األنباء»، مبرر بأن جتربة الدوائر الـ ١٠ استمرت نحو 
١٧ عاما والـ ٢٥ دائرة استمرت ٢٦ عاما، وهو ما أعطانا فترة لقراءة 
التجربة االنتخابية، اما الـ ٥ دوائر فيجب ان متر عليها فترة كافية 
لتقييمها بشكل موضوعي. حماد أكد انه ضد الدوائر العشر داعيا 
الى ان تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة، «وهو مقترح سبق ان 
تقدمت به على ان يكــــون للناخب ٤ أصوات، وينجح الـ ٥ األوائل 
الذين حصلوا على أعلى األصوات، ووافقت اللجنة التشريعية على 
املقترح إال ان املجلس لم يصوت عليه»، وبرر حماد رفضه ملقترح 
الدوائر العشر بأنه كلما مت تقليص الدوائر استطعنا القضاء على 
شراء األصوات. من جهتها، رأت د.معصومة املبارك ان العبرة ليست 
بالدوائر، امنا بآلية االختيار التي يتبعها الناخب سواء كانت الدوائر 
عشــــرا أو ٢٥ أو غيرهما. وبّينت د.معصومة انه اذا أدرك الناخب 
أهمية مســــؤولية االختيار بأن عليه ان يختار الشــــخص األفضل 
دون اعتبارات اخرى، ففي هذه احلالة عدد الدوائر ال يهم. وأكدت: 
أننا اآلن استقررنا على الدوائر اخلمس بعد جدل طويل في «نبيها 
خمس» فلنجعلها «نبيها خمــــس» لفترة اختبار حتى نتبني مدى 
اخللل الــــذي تعاني منه ان وجد، مؤكدة ان االختيار البد ان يكون 

على أسس صحيحة وليس مبعايير الدوائر أو عددها. 

 الحمود: ال إعفاء ألصحاب المدارس الخاصة  من المسؤولية 
القانونية إذا قّصروا  في إجراءات «إنفلونزا الخنازير»

 العبداهللا: الدرجة ٢٠ للمديرين بالقطاع النفطي
   و١٧ لحملة الشهادة الهندسية  بـ «البترول» 

 مريم بندق
  فيما يبدأ ٩٤ ألف طالب منهم ١٣ ألف كويتي العام الدراسي اجلديد 
٢٧ اجلاري، مازالت بعض املدارس العربية اخلاصة تفتقد اإلجراءات 
االحترازيـــة واالحتياطات الوقائية ملنع اإلصابة بإنفلونزا اخلنازير، 
وفـــي خطوة بديهية حلماية الطلبة، ألزمـــت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود جميع أصحاب املدارس اخلاصة باتخاذ 
اإلجراءات االحترازية وتوفير االحتياطات الوقائية دون االعتماد على 
ما ســـتوفره وزارة الصحة، مؤكدة عدم إعفاء اي صاحب مدرسة من 

املسؤولية القانونية في حالة التقصير في توفير هذه املتطلبات.  

 أعلن وزير النفط ووزير اإلعالم الشـــيخ أحمـــد العبداهللا منح 
الدرجة ١٧  للعاملني مبؤسسة البترول وشركاتها من حملة الشهادة 
الهندسية أو اجلامعية الفنية ويشغلون وظائف ذات طابع هندسي 
أو فني على الدرجة ١٦ ومنح الدرجة ٢٠ للمديرين في القطاع النفطي 

وذلك اعتبارا من أول أكتوبر املقبل.
 

 حركة تدوير شاملة لمديري المناطق الصحية والمستشفيات

 .. وتدوير ١٥ من مديري المالية واإلدارية  والمتابعة والتنسيق في «الكهرباء» 

 حنان عبدالمعبود
  فيما وصف بحركة تدوير واسعة، أصدر 
وزير الصحة د.هالل الساير قرارات جديدة 
لتعديـــل الهيكل التنظيمي للوزارة، بعد ان 
كان اجتمع مبديري املناطق الصحية ومديري 
املستشفيات. وشـــملت القرارات ترقية كل 
من مدير منطقة الفروانية د.علي الفودري 
ومدير منطقة العاصمـــة الصحية د.أحمد 
السبيعي الى مستشارين بالوزارة، وتعيني 
كل من مدير مستشفى الفروانية د.سعود 
الدرعة مديرا لـ «الفروانية الصحية»، ومدير 

مستشفى الصدري د.فهد اخلليفة لـ «اجلهراء 
الصحية»، ود.عبداللطيف الســـهلي مديرا

لـ «الصباح الصحية» كما سيتولى «األحمدي 
الصحيـــة» باالنابة وملدة ٣ أشـــهر بعدها 
سيتسلمها د.فهد الفودري مدير مستشفى 
العدان، ود.عادل اخلترش مديرا لـ «العاصمة 
الصحية»، ود.عبدالعزيز الفرهود لـ «حولي 
الصحية» والتـــــي كان يتــــوالها باالضافة 
الى منطقة اجلهراء منذ ٦ اشهر لتقاعد مديرها 

السابق.
  وشـــملت القرارات ايضا تعيني د.نادر 

العوضي مديرا للمستشفى األميري ود.حسن 
الدوسري لـ «اجلهراء»، ود.جناة العوضي 
لــــ «الفروانيـــة»، ود.عبـــاس رمضـــان 
لـ «الصدري»، ود.منى عبدالصمد لـ «الوالدة»، 
ود.عادل العصفـــور لـ «الرازي»، ود.أحمد 
العوضي لـ «حسني مكي اجلمعة للجراحات 
التخصصية»، ود.جمال الســـلطان لـ «ابن 
سينا» ود.دالل الودعاني لـ «الطب الطبيعي»، 
ود.طارق اجلســـار لـ «الصباح»، ود.وليد 

الفزيع مديرا ملركز الراشد للحساسية. 

اإلمساك ٤:٠٤ اإلفطار ٥:٥٠

للفنـادق  «إيفـا  البحـر:   طـالل 
والمنتجعـات» تسـتعد الفتتـاح 
 ٢٠١٠ خـالل  مشــــاريع   ٥
الشـركة  اسـتثمارات  وحجـم 
  بلـغ ١٠ مليـارات دوالر  ص ٢٧ 

 التفاصيل ص٣١ 

 التفاصيل ص٣ 

 التفاصيل ص٣ 


