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)متين غوزال(طفلة من ذوي االحتياجات اخلاصة تتضامن مع النائبني مبارك الوعالن وفالح الصواغ في التصويت على قانون املعاقني 

صورة بثتها »ناسا« لمشروعي أرخبيل »جزر العالم« وأرخبيل جزيرة »النخيل جميرة« التقطها طاقم محطة الفضاء الدولية في 13 يناير الماضي. 
وقد انطلق مشروع جزيرة »النخيل جميرة« في العام 2001 واستهلك تشكيلها أكثر من 50 مليون م3 من الرمال المجروفة لرفع الجزر فوق 
سطح مياه الخليج العربي، فيما تطلب تشكيل جزر العالم، البالغ عددها 300، نحو 320 مليون م3 من الرمال و37 مليون طن من الصخور 

لتشكيل كاسر األمواج الحامي للجزر  )أ.پ(

www.alanba.com.kw

األنباء  االقتصادية

.. وتحقق حلم المعاقين
بعد حسم تبعية الهيئة المختصة برعايتهم للنائب األول وشمول أبناء الكويتيات ضمن القانون

»الوطن�ي«: مبيع�ات العقار 
ديس�م�بر  في  الس�ك�ني 
األعلى منذ 17 ش�هرًا  ص 34

»زين الس�عودية« تؤكد بقاء البراك 
رئيس�ًا تنفيذي�ًا .. ومجل�س إدارة 
»زي�ن« يبح�ث اس�تقالت�ه الي�وم

العم�ر: ال حاجة لزيادة رأس�مال 
»ب�يت�ك« حاليًا  ون�تائ�ج  الربع 
الراب�ع أظهرت نم�واً  ب� 129 ٪  

ص 40

ص 39

ن�ق�اًل ع�ن موق�ع 
لماذا  نيوز:  الموتور 
إدارة  ضغ�ط�ت 
أوب�اما  الرئي�س 
على »تويوتا«؟  ص 40

الث�نيان يف�ند ل� »األن�ب�اء« 
»موديز«  تخفي�ض  أس�باب 
تصني��ف »الخلي�ج« ص 39

المجلس بدأ العطلة  ويستأنف جلساته 1 مارس
مريم بندق

تبدأ العطلة البرملانية اعتبارا من اليوم وملدة ش����هر حيث يستأنف 
مجلس األمة اجللسات من بداية مارس املقبل في حني تستمر اجتماعات 

اللجان البرملانية بحسب الدعوات املوجهة وحضور األعضاء.

< تعريف املعاق بأنه من يعاني من اعتالالت دائمة.
< معاملة أبناء الكويتي�ات املعاقني معاملة نظرائهم 

الكويتيني منذ امليالد وملدى احلياة.
< تضمني خطط احلكومة جميع االحتياجات واخلدمات 

اخلاصة بفئة ذوي اإلعاقة.
< إلزام احلكومة بتقدمي اخلدمات التعليمية والتربوية 

لفئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم.
< توفير مراكز التأهيل والتدريب.

< توفير مساكن مبواصفات خاصة للمعاقني.

< زيادة القرض اإلسكاني مببلغ 10 آالف دينار.
< إلزام اجله�ات احلكومية بأال تقل نس�بة العاملني 

املعاقني الكويتيني عن ٪4.
< انتداب مبرمج لإلش�ارة في جميع وس�ائل اإلعالم 

وتغطية جلسات مجلس األمة.
اإلعاق�ة  ل�ذوي  ش��هري  مخص�ص  ص�رف   > 

حتى سن 18 سنة.
< ص�رف منح�ة زواج تع�ادل م�ا يتقاض�اه أقرانهم 

األصحاء.

< تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتني يوميا مدفوعتي 
األجر للمعاق أو من يرعى معاقا.

< صرف معاش تقاعدي يعادل 100٪ من الراتب إذا 
بلغت مدة اخلدمة 20 سنة للذكور و15 سنة لإلناث.
< إنش�اء هيئ�ة مس�تقلة ترع�ى ش�ؤون املعاقني 
 ذات ش�خصية اعتباري�ة وتخض�ع إلش�راف النائب

األول أو من ينيبه.
< صرف 100 دينار شهريا بدل س�ائق أو خادم.

مريم بندق � سامح عبدالحفيظ
لم مينع »املخاض العسير« 
الذي مر به قانون املعاقني من 
ش����يوع أجواء البهجة بإقراره 
واعتباره إجنازا جديدا وحقيقيا 
يلبي آمال وطموحات أبناء هذه 

الفئة.
فبعد س����اعات طوال ورفع 
اجللسة ألكثر من مرة، وتهديد 
الرئيس اخلرافي برفعها نهائيا 
ما ل����م يتم التوافق على بعض 
املواد، جاء إق����رار القانون إثر 
االتفاق على املواد املختلف عليها، 
خصوصا تبعية الهيئة، والتي 
حس����مها نائب رئيس الوزراء 
للش����ؤون القانونية املستشار 
راشد احلماد بدستورية تبعيتها 
للنائ����ب األول، وأيض����ا قصر 
االس����تفادة م����ن القانون على 
الكويتيات  الكويتيني وأبن����اء 
على ان تنظر هيئة املعاقني في 

حاالت »البدون«.
رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي بارك لصاحب السمو 
إقرار  العهد  األمير وسمو ولي 
القانون، وشكر احلكومة على 

التواف����ق مع املجل����س في هذا 
القضايا  الصدد، وأضاف: حل 
اإلنس����انية دليل على ترابطنا 

وحلمتنا.
سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد أكد ان إقرار القانون 
إجناز حقيقي، مش����يدا بالدور 
اإليجابي والتعاون البناء الذي 
بذله أعضاء املجلس للوصول 

الى صيغة توافقية.
املبارك  النائبة د.معصومة 
قالت ان القانون يشمل الكويتيني 
وأبناء الكويتيات املتزوجات من 
غير كويتيني، سواء من اجلنسيات 
األخرى أو غير محددي اجلنسية، 
أما بالنسبة لغير الكويتيني سواء 
من أصحاب اجلنسيات األخرى 
أو غير محددي اجلنسية فهؤالء 
املميزات  س���يتمتعون ببعض 
الواردة في القانون بناء على قرار 
هيئ���ة املعاقني، وذلك تأكيدا ملا 
انفردت بنشره »األنباء« أول من 
أمس، وأكدت ان تطبيق القانون 
سيكون اعتبارا من تاريخ نشره 

في اجلريدة الرسمية.

7.18 مليارات دينار فائض
الميزانية في 9 أشهر

منع 14 أستاذًا ب�»الحقوق« 
من مزاولة مهنة المحاماة

طهران تجرّب صاروخاً فضائياً ثالثاً

دمشق ترّد على إسرائيل: 
الحرب المقبلة ستطول  مدنكم

»الداخلية«: تدوير محدود بين الوكالء 
المساعدين والمديرين العامين

التجديد سنة للدويهيس
رئيسًا التحاد التعاونيات

انتحاري يقتل ويصيب 
أكثر من 170 في كربالء

أعلن����ت وزارة املالية حتقيق 
الكوي����ت فائضا مالي����ا بلغ 7.18 
مليارات دينار في األش����هر ال� 9 
األولى من السنة املالية احلالية، 
الوزارة،  أرقام نشرتها  وبحسب 
فإن العائدات العامة في نهاية 2009 
بلغت حوالي 12.93 مليار دينار أي 
أكثر ب� 60% من توقعات امليزانية 
ملجمل السنة احلالية 2010/2009 
التي تنتهي في 31 مارس املقبل، كما 
 بلغ اإلن���فاق العام خالل األشهر
ال����� 9 حوال����ي 5.68 ملي����ارات 

دينار.

مؤمن المصري
قررت جلنة قبول احملامني في 
جمعية احملامني حرمان 14 أستاذا 
بكلية احلقوق جامعة الكويت من 
مزاولة مهنة احملاماة حيث تبني 
أن التراخي����ص الصادرة لهم من 
وزارة التعليم العالي بالسماح لهم 
مبزاول����ة مهنة احملاماة قد انتهت 

منذ سنوات.

عواصم � وكاالت: ردت دمش����ق بحدة على تهديدات إس����رائيل 
األخيرة بش����ن حرب عليها، وطالبت القادة اإلسرائيليني بالتوقف 
عن »لعب دور الزعران«، مهددة بأن أي حرب في املنطقة س����تكون 
شاملة، وان احلرب في هذا الوقت ستنتقل إلى مدن إسرائيل، ودعتها 
الى انتهاج طريق الس����الم.  في موازاة ذلك، أعلنت إيران أمس أنها 
أطلق����ت بنجاح صاروخها الفضائي الثالث »باحث 3« الذاتي الدفع 

واحلامل لألقمار االصطناعية.

أمير زكي
كشف مصدر أمني عن ان وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد بصدد 
إجراء حركة تدوير محدودة بني عدد من الوكالء املساعدين واملديرين 
العامني. وقال املصدر ان الوزير لم يخف نيته عمل هذا التدوير، كما 
اتف���ق وكيل وزارة الداخلية الفريق احم���د الرجيب على هذا النهج. 
وأضاف ان الوزير يعتزم ايضا في غضون االسابيع القليلة املقبلة 
تسكني عدة وظائف ش���اغرة خاصة في مناصب مساعدي اإلدارات 
العامني ورؤساء األقسام، مش���يرا الى ان عددا من املديرين العامني 
رفعوا مقترحات بناء على تعليمات الرجيب يرش���حون فيها أسماء 
ضباط ميكن ان يتولوا هذه املناصب الشاغرة. وأشار املصدر الى ان 

التدوير بني الوكالء املساعدين قد يشمل 5 وكالء.

بشرى شعبان
أصدر وزير الشؤون د.محمد 
العفاسي قرارا يقضي بتمديد عمل 
املدير املعني الحت����اد اجلمعيات 
الدويهيس  االستهالكية د.حسني 
سنة أخرى ما لم يصدر أي قرار 

آخر بخالفه.  

بغ����داد � وكاالت: فيم����ا أعلنت 
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
في العراق امس انه تقرر الس����ماح 
ملئات املس����تبعدين بقرارات الهيئة 
العامة للمساءلة والعدالة باملشاركة 
في االنتخابات العامة مع إرجاء النظر 
بالطعون ملا بعد االنتخابات، تواصلت 
التفجي����رات االنتحارية في بغداد، 
حيث س����قط امس 25 قتيال واكثر 
من 147 مصابا في اعتداء انتحاري 
بواسطة س����يارة مفخخة استهدف 
زوارا ش����يعة في منطقة طويريج، 

شرق كربالء.

دبي ـ رويترز: نفت شركة نخيل العقارية امس 
ــرا عن ان جزرها الصناعية الـ 300 التي  األول تقري
تتخذ شكل خريطة العالم آخذة في الغرق ووصفته 
ــى االطالق، ويقع ارخبيل اجلزر  بأنه غير دقيق عل
ــت اعمال  ــواحل دبي. واكتمل ــج امام س ــي اخللي ف
ــركات تطوير،  ــردم في اجلزر وبيع 70% منها لش ال
ــل« البريطانية على  ــع صحيفة »ديلي مي وكان موق
ــس األول أن صورة من إدارة  ــت قد ذكر ام االنترن
ــير الى  ــا( تش ــاء األميركية )ناس ــران والفض الطي
ــرق. واضاف  ــج معا ويبدو انها تغ ــزر تندم ان اجل
ــل لكتلة االراضي في  ــان »نخيل« ان طاقة التحم بي
ــروع جزر العالم تعادل حوالي مثلي طاقة ارض  مش
ــركة ان االشارة ايضا الى ان  دبي ذاتها، وقالت الش
ــل بعضها في البعض  ــزر انزلقت وتداخ بعض اجل
ــالق هي األخرى. واضافت  غير صحيحة على االط
ان اجلزر في وسط مشروع العالم ادمجت عن قصد 
ــكل  ــر ارض لعمليات تطوير محددة وأن ش لتوفي
ــزر األخرى عدل بناء على طلب املالك. واجتذب  اجل
ــروع الذي يتكلف ما بني 20 و50 مليون دوالر  املش
لكل جزيرة اهتمام العالم في ذروة الطفرة العقارية 
ــراف في حني جتاهد  ــي دبي لكنه بات رمزا لالس ف
ــع عبء ديون هائل، واإلعالن عن  اإلمارة للتعامل م
تأخير سداد ديون تصل الى 26 مليار دوالر ترتبط 
مبجموعة دبي العاملية، لكنها جتنبت مؤخرا التأخير 
ــارات دوالر بعد  ــدار صكوك بقيمة 4.1 ملي في إص

إنقاذ في اللحظة األخيرة من جارتها أبوظبي.

»نخيل« اإلماراتية: »جزر العالم« ال تغرق

د. سعد البراك

محمد العمر
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