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300 مستهلك دفعوا فواتير 
الكهرباء إلكترونيًا خالل أسبوع

بن الدن يدعو إلى مقاطعة 
الدوالر األميركي

دارين العلي
الكهرباء  متكن�������ت وزارة 
واملاء من حتصيل مبلغ 34700 
دينار من املبالغ املستحقة لها 
عن طريق التحصيل اإللكتروني 
وذلك منذ بدء ت��ش����غيله 21 
الشهر اجلاري حتى يوم أمس 
األول. وقالت مصادر مطلعة 
في ال����وزارة ل����� »األنباء« ان 
300 مس����تهلك نفذوا عمليات 
دفع الكتروني ناجحة دون أي 
معوقات طوال مدة التشغيل، 
مش����يرة الى ان طرق التحصيل 
التقل��يدية ق��د س��جلت ن�حو 
80 ألف دين����ار مبعدل يومي 
وصل ال����ى 8 آالف خالل تلك 

الفترة.

ف���ي  وكاالت:   � عواص���م 
تس���جيل صوت���ي جديد، دعا 
القاعدة أس���امة  زعيم تنظيم 
بن الدن ال���ى مقاطعة الدوالر 
األميركي »لتحرير البشرية من 
الرق«، متهما الدول الصناعية 
التغيير املناخي  بالتسبب في 

في العالم.
وقال بن الدن، في التسجيل 
الذي أذاعت���ه قناة »اجلزيرة« 
الفضائي���ة: »يتع���ن علين���ا 
االمتناع عن الت���عامل ب�الدوالر 
والتخلص منه«، مضيفا: »أعلم 
ان لذلك تداعيات عظاما، إال أنه 
س���بيل مهم لتحرير البشرية 
من ال���رق والتبعي���ة ألميركا 

وشركائها«.
وجاء في التسجيل »ان جميع 
الدول الصناعية، السيما الكبرى، 
تتحمل مسؤولية أزمة االحتباس 

احلراري«.

دفع نيابي باتجاه »العالج بالداخل«
بعد توقيع اتفاقيات مع جامعات كندية وأميركية إلدارة المستشفيات الحكومية

»األنباء الرياضية« )25 ـ 33(العبدالهادي طلب حصر أسماء موظفي »الصحة« المشاركين في أكثر من لجنة أو فريق عمل

عن  مسؤواًل  كنت  أبوسيدو:  عثمان 
إحصاء 1965 في الفروانية وجليب 
الشـيوخ والعباسـية والعشـيش

ص10 و11

من الماضي

عثمان أبوسيدو

مصر للجزائر: 
»دارت األيام«.. و»للصبر حدود« !

ردود أفعال مثيرة حول الفوز الكاسح
وأفراح صاخبة في شوارع الكويت

موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري ـ حنان عبدالمعبود
بعد توقيع وزير الصحة د.هالل الساير 
اتفاقي����ات مع جامع����ات كندية واميركية 
الدارة املستشفيات احلكومية واالستعانة 
بالكفاءات االميركي����ة والكندية في عالج 
احلاالت الصعبة، علمت »األنباء« ان عددا 
من النواب يتجهون لتبني اس���تراتيجية 
صحية دعا إليها اطب���اء كويتيون بايفاد 
املرضى ملستشفيات الداخل بدال من اخلارج. 
واوضحت مص���ادر مطلعة ل� »األنباء« ان 
االس���تراتيجية تضمنت توضيحا للقدرة 
الطبي���ة املمكنة للمستش���فيات اخلاصة 
وبتكالي���ف تصل إلى نصف ما يتم صرفه 
حاليا في قرارات العالج باخلارج، وبينت 
املصادر ان هذا التوجه يحظى بدعم نيابي 
لتقليل تكاليف العالج باخلارج للوزارات مع 
ضمان اعلى اخلدمات الطبية للحاالت شريطة 

ان توفر املستشفيات اشهر االطباء.
من جهة ثانية علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة ان وكيل وزارة الصحة د.ابراهيم 
العبدالهادي عقد اجتماعا مع وكيل وزارة 
املالية، بحضور مدير ادارة احملاسبة ومدير 
ادارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة، 
حيث تناول����وا اجلوانب املتعلقة بتعزيز 

ميزانية وزارة الصحة.
إل����ى ذلك، علم����ت »األنب����اء« أيضا ان 
د.العبداله����ادي طلب من جهاز الش����ؤون 
املالية حصر اسماء املوظفن املشاركن في 
اكثر من جلنة او فريق عمل، وذلك تنفيذا 
لتعليمات ديوان احملاسبة بخصوص وقف 
الهدر املالي اخلاص بتش����كيل جلان دون 

حاجة العمل الفعلية لها.

أمثال األحمد عضوة في »األعلى للبيئة«:
مناطق صناعية على الحدود الحل األمثل للتلوث

دارين العلي
كشفت الشيخة أمثال األحمد 
في تصريح خاص ل� »األنباء« 
عن تعيينها عضوا في املجلس 
األعلى للبيئة، مش����يرة إلى ان 
مرسوم التعين لم يصدر بعد 
في اجلريدة الرسمية، وأكدت انها 
ال تستطيع التحدث عن إجراءات 
املجلس فيم����ا يخص مصانع 

التفاصيل.  الش����عيبة دون االطالع على 
وشددت الشيخة أمثال على أهمية ان تكون 
املناطق الصناعية في املناطق احلدودية 

البعيدة عن السكان، مستبعدة 
ان يحدث ذلك أي اشكاالت مع 
الدول املجاورة ألن كل دولة 
تعتبر حرة في فعل ما تريد 

ضمن أراضيها.
الهيئة  وحول إج����راءات 
العامة للبيئة اخلاصة مبعاجلة 
مشاكل التلوث أعربت األحمد 
عن تفاؤله����ا بعمل مدير عام 
الهيئة د.صالح املضحي متمنية ان تكون 
نتائج هذه اإلجراءات ايجابية على الكويت 

ككل.

األمير يتبرع بـ 10 
ماليين جنيه إسترليني

لمركز أكسفورد 
للدراسات اإلسالمية

الس���لك  أعلن عميد 
الديبلوماس���ي سفيرنا 
في اململكة املتحدة خالد 
الدويس���ان ع���ن تبرع 
الس���مو األمير  صاحب 
الش���يخ صباح األحمد 
مببل���غ 10 مالين جنيه 
إسترليني ملركز اكسفورد 
للدراس���ات اإلسالمية، 
وقدم التبرع نائب رئيس 
الوزراء ووزير  مجلس 
اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصب���اح لول���ي العهد 
البريطاني األمير تشالز 
خالل احتفال جرى في 
قصر »كليرنك هاوس«، 
وقال السفير الدويسان ان 
الشيخ د.محمد الصباح 
نقل لألمير تشالز حتيات 
الس���مو األمير  صاحب 

الشيخ صباح األحمد.

التفاصيل ص3

التفاصيل ص22

)أحمد باكير(مؤيدو املنتخب املصري في الكويت خرجوا إلى الساحات العامة ابتهاجا بالفوز

التفاصيل ص3

الشيخة أمثال األحمد

السندريال.. كلينتون!
الفرنسي  الرئيس  أمام  عرضا  حذاءها  أسقطت  عندما  سندريال  قصة  األذهان  إلى  األميركية  الخارجية  وزيرة  أعادت 
ألن  كافية  كانت  أنها  إال  ثوان  سوى  يستغرق  لم  الحادث  اإلليزيه،  قصر  في  أمس  لها  استقباله  عند  ساركوزي  نيكوال 

يلتقط المصورون عشرات اللقطات للحظة.. سقوط حذاء »السندريال.. كلينتون«. )أ.ف.پ(

جانب من الحشود  المشاركة  في المهرجان يحملون صورا لصاحب السمو األمير وسمو ولي العهد فيما تحمل مواطنة »بوستر« من ملحق »األنباء« بمناسبة مرور 4 
سنوات على تولي صاحب السمو األمير مقاليد الحكم خالل اليوم الرائع الذي قضاه جمهور »هال فبراير« العريض في سوق شرق أمس

نجم كرة اليد الصاعد 
عبـداهلل الغربللي: 
انتظـروا »العميـد« 
بطاًل لدوري الدمج 

بعد موسمين ولدينا 
أفضل المواهب المحلية

)متين غوزال – محمد ماهر(

»هال فبراير 2010«.. غير  ) ص14 ـ 17(


