
أعلن النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ جابر 
املب���ارك ان مج��ل���س الوزراء وافق 
الليلة قبل املاض�ية على مشروع مرسوم 
بترقية اللواء صالح مشاري احلميضي 

الى رتبة فريق في اجليش. 
ويشغل احل���ميضي منصب رئيس 
النائ���ب األول ووزير  هيئة مكت���ب 

الدفاع.

 نعت وزارة الدفاع ورئاسة األركان 
العامة للجيش أمس وفاة املغفور له بإذن 
اهلل تعال���ى اللواء طيار متقاعد مرزوق 
مبارك العجيل أول طيار كويتي والذي 
حصل في عام 1954 على ش���هادة طيار 
وكان على رأس الدفعة األولى. وذكرت 
الوزارة في بيان لها ان الفقيد يعتبر من 
التحقوا باجليش  الذي���ن  الرعيل األول 
الكويتي حيث مت في العام 1953 تأسيس 

مدرس���ة نادي الطيران الذي كان البذرة التي نبتت منها شجرة القوة 
اجلوية بناء على رغبة املغفور له الش���يخ عبداهلل املبارك الصباح. 
وبهذه املناسبة احلزينة تتقدم »األنباء« من  عائلة الفقيد بأحر التعازي 
داعني اهلل أن يتغمد روحه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم 

ذويه الصبر والسلوان.  )إنا هلل وإنا إليه راجعون(

النائب���ة د.روال  قدمت 
دشتي اقتراحا بقانون يقضي 
بأحقية املرأة الكويتية التي 
العمر 55  جت���اوزت م���ن 
عاما مساعدة مالية شرط 
أال يتج���اوز مقدارها 250 
دي�نارا بن���اء على اللوائح 
التي حتددها  والضواب���ط 

الالئحة التنفيذية.

أكدت جلنة امليزانيات في مجلس األمة ضرورة اإلسراع 
في إجناز دراسة إنشاء مستشفى املتقاعدين والتي استغرقت 

من املؤسسة العامة للتأمينات نحو 3 سنوات.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان الهدف 
هو إنش����اء مدينة طبية متكاملة، الفتا الى إنش����اء شركة 
برأس����مال 100 مليون دينار وفي انتظار جلس����ة اختيار 
املوق����ع واملوافقات من جلنة املناقص����ات املركزية وإدارة 

الفتوى والتشريع.

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
مع تأكيد س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد على 
أن مرحلة التخطيط انتهت وبدأت 
مرحلة التنفيذ، جاء حترك  املجلس 
األعلى للتخطيط ملعاجلة ملف البدون 
سريعا، فقد علمت »األنباء« ان اللجنة 
املنبثقة عن أعضاء املجلس األعلى 
للتخطيط واملعنية ببحث ودراسة 
قضية غير محددي اجلنسية والعمل 
على ايجاد احللول الالزمة لها عقدت 
عدة اجتماعات مع عدد من املسؤولني 
في جلن����ة املقيمني بص����ورة غير 
قانونية. وأوضحت مصادر مطلعة 
ل� »األنباء« ان اللجنة اطلعت على 

الكشوف واالحصائيات واالستماع 
آلراء املسؤولني مبينة ان االجتماعات 
مس����تمرة معهم قبل االنتقال للقاء 
أعضاء جلنة الداخلية والدفاع في 
مجلس األمة، واكدت املصادر أنه ال 
ميكن االستعجال بطرح آراء وحلول 
نهائية للقضية في هذا الوقت، مشددة 
على أن هذا امللف يحتاج الستطالع 
آراء جميع االطراف ذات الصلة قبل 
رفع التقرير النهائي. وبينت املصادر 
أن العمل سيس����تمر لنحو 3 اشهر 
وبش����كل مكثف للوصول الى آلية 
جادة في املعاجل����ة التي تكفل طي 
هذا امللف ملزيد من احلقوق املدنية 

واالجتماعية لهذه الفئة.

 م����ن جه����ة ثانية، أك����د مصدر 
ل� »األنب����اء« ان احلكومة  حكومي 
وضعت تصوراته����ا االخيرة حول 
قانون املرئي واملسموع بحيث حتفظ 
التعديالت حقوق اآلخرين وكرامات 
الناس مشيرا الى ان التعديالت لن 
تقلص من احلريات. وتوقع املصدر 
أن تكون تل����ك التعديالت مرضية 
الن����واب املعارضني لفكرة  جلميع 
التعديل. إلى ذلك، علمت »األنباء« 
أن التعديالت على صندوق املعسرين 
ستعالج بشكل كبير جميع مشكالت 
املعسرين بشكل ينهي مشاكلهم. من 
جانب آخر، كشفت مصادر حكومية 
أن تعليمات صدرت للوزراء بشأن 

االستئناس برأي البنك الدولي بشأن 
إعداد خطة التنمية وتطبيقها لكل 

وزارة على حدة.
وعلى صعيد قضية أم الهيمان 
صرح النائب س����عدون حماد بأنه 
ملتزم بنتائ����ج جلنة التحقيق في 
تلوث أم الهيمان التي ستظهر قريبا 
وسنضع مصلحة البالد نصب أعيننا 
ولن نلتف����ت الى اخلط األخضر او 
األحمر، وكانت جماعة اخلط األخضر 
اكدت ان احلكومة لم تعالج مشكلة 
أم الهيمان وعلى النواب الطاحوس 
وحماد واحلويلة احترام وعودهم 
وتقدمي استجوابهم أو االستقالة من 

املجلس.

يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 25 من صفر 1431 ـ 9 فبراير 2010 الـــعـدد:

فلس
100

صفحة
56
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الحلول النهائية لـ »البدون« بعد 3 أشهر
الحكومة تضع تصوراتها األخيرة حول »المرئي والمسموع«: تحفظ الحقوق والكرامات ولن تقلص من الحريات.. وتعليمات للوزراء باالستئناس برأي البنك الدولي  في تطبيق خطة التنمية

اللجنة المختصة في المجلس األعلى للتخطيط راجعت مع مسؤولين في »تنفيذية المقيمين بصورة غير قانونية « الكشوف واإلحصائيات وتجتمع مع »الداخلية والدفاع«

)ا.ف.پ(عمال بنغاليون في مجلس األمة يحيّون رئيسة وزراء بالدهم شيخة حسينة خالل زيارتها للبرملان )التفاصيل ص3 و6( صاحب السمو األمير مستقبال رئيسة وزراء بنغالديش شيخة حسينة واجد

ترقية اللواء الحميضي لرتبة فريق بالجيش

»الدفاع« تنعى أول طيار كويتي

روال لمنح الكويتية فوق الـ 55 عامًا
250 دينارًا مساعدة مالية

اإلسراع في إنجاز دراسة 
مستشفى المتقاعدين

أمير زكي
أصدر وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد قرارا جديدا بشأن ضوابط تتعلق 
بعالج منتسبي وزارة الداخلية وأسرهم 
داخل البالد وخارجها، وتضمن القرار 
موافقة وزير الداخلية دون سواه على 
عالج زوجات وأبناء قوة الشرطة وأبناء 

املتقاعدين واملتوفني من قوة الشرطة 
شريطة أال تتجاوز أعمار األبناء 21 عاما. 
وتضمن القرار ان تتحمل الوزارة كلفة 
العالج في الظروف العادية وعدم جواز 
طلب أي أموال نظير إجراء عمليات في 
اخل���ارج أو تركيب أجهزة تعويضية 
دون الرجوع إلى إدارة العالج باخلارج، 

وم���ن يفعل ذلك فعليه التقدم بأوراق 
رسمية إلى اللجان الطبية املعتمدة، وفي 
حال اعتماد هذه التقارير يتم الصرف. 
على صعيد آخر رفعت وزارة الداخلية 
سقف القروض التي متنح ملنتسبيها 
من األفراد من خالل صندوق الشرطة 

الى 2000 دينار.

»الداخلية« تحدد ضوابط جديدة لعالج منتسبيها وعائالتهم
وترفع سقف قرض صندوق الشرطة لألفراد إلى 2000 دينار

الفريق صالح مشاري احلميضي

الفقيد مرزوق مبارك العجيل

د.روال دشتي
األنباء  االقتصادية

أرباح »الوطني« قد تشكل أكثر من نصف أرباح القطاع المصرفي 
وتراجـع األرباح اإلجماليـة للبنوك المحلية بأكثـر من 60%   ص38

مليونا دينار أرباح »طيران الجزيرة« المتوقعة للربع الرابع 
و13 فلسًا ربحـيـة »األهلـي المتحـد« لـ 2009   ص39

هل تسـتجيب البنوك ألهداف خفض سعر الخصم؟  ص44

اعتقال قيادات من »اإلخوان« 
بينهم نائب المرشد

مدن وأندية رياضية ومراكز 
شباب في المدن الجديدة

إيران تعزز ترسانتها العسكرية 
وتبلغ »الذرية« بزيادة تخصيب 

اليورانيوم إلى %20

القاهرة � وكاالت: بعد نحو 
شهر من انتخاب قيادته اجلديدة، 
اعلن تنظيم االخوان املسلمني 
ان قوات االمن املصرية اعتقلت 
3 من كبار قادت����ه بينهم نائب 
املرش����د العام للجماعة محمود 
عزت وعضوا مكتب االرش����اد 
العري����ان وعبدالرحمن  عصام 
التنظي����م ان حملة  البر. واكد 
االعتقاالت طالت ايضا قرابة 10 
اخرين من االخوان في محافظات 
القاهرة واالسكندرية والشرقية 

واسيوط والغربية.

حمد العنزي
وجه نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لشؤون  ووزير 
الفهد  الش���يخ احمد  واالسكان 
مؤسس���ة الرعاية السكنية الى 
اجناز وتنفيذ اعمال وتصاميم 
املدن واالندية الرياضية ومراكز 
الش���باب في املدن االس���كانية 
اجلديدة التي تنوي املؤسس���ة 
العامة للرعاية السكنية تنفيذها 
اط���ار خطتها  ف���ي  مس���تقبال 
املدير  القادمة. وقال  االسكانية 
العام للمؤسسة انه سيتم تشكيل 
جلنة فني���ة متخصصة ملتابعة 

املشروع وتنفيذه.

عواصم � وكاالت: صبغ تصاعد 
التوتر م���ع الغرب احتفاالت إيران 
ال� 31 النطالقة  الذكرى  بعش���رية 
الثورة اإلسالمية التي تبلغ ذروتها 
بعد غد، ومع إع���الن طهران أمس 
أنها أبلغت رسميا الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية أنها ستبدأ من اليوم 
رفع تخصيب اليورانيوم لديها الى 
20%، تسابق القادة اإليرانيون في 
الكشف عن »اإلجنازات« العسكرية 
مبناسبة الذكرى. وأضافت طهران الى 
ترسانتها العسكرية خطوطا إلنتاج 
طائرتني متطورتني من دون طيار 
أطلق عليهما »رعد« و»نذير«، إضافة 
 الى جتريبها بنجاح طائرة »شبح« 
ال ميك���ن ألجهزة ال���رادار رصدها 

بحسب املسؤولني.

إجراء  نفت  الحمـود 
تـدويـر بيـن الوكالء 
المساعدين..  والديوان 
اعتمد 250 دينارًا زيادة 
المهندسـين  لرواتب 
غيـر الكويتيين  ص9

Tel: 24816500 - 24817778 - 24837772

امل��ان��ي��ا وارد   - ت��ب��دي��ل   - ت��رك��ي��ب   - جت��ف��ي��ت 

قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

إلـى  »التجـاري«  ميزانيـة 
»المركـزي« .. وال نية لزيادة 
ص38 البـنك   رأسـمـال 

االكتتاب  تغطية  نسـبة   %86
في »بوبيـان«  بقيمة تقدر بنحو 
ص38 دينـار   مـليـون   125

التفاصيل ص7

»الشؤون« تسّلمت قانون العمل.. والالئحة التنفيذية قبل مايو

»األعلى للبترول« يشّكل لجنتي المالية واإلستراتيجية 
أحمد مغربي 

علم����ت »األنباء« من مص����ادر مطلعة في املجلس 
االعل����ى للبترول أن االجتم����اع األول الذي عقد أمس 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد قد 
اتخذ قرارا بتشكيل جلنتني هما املالية واإلستراتيجية، 

موضحة أن اللجنة املالية تتكون من خمس����ة أعضاء 
ومهمتها متابعة الشؤون املالية للقطاع النفطي.

 وأوضحت املصادر أن جلسة أمس كانت تشاورية 
هدفها التعرف على االعضاء وتشكيل اللجان العادية 

للمجلس.

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وزارة الشؤون 
تسلمت النس����خة النهائية للقانون اجلديد للعمل في 
القطاع األهلي بعدما مت اجناز إعادة صياغته في مجلس 
األمة. وتوقعت املصادر ان يتم اعتماد القانون في مجلس 
الوزراء وصدوره مبرسوم أميري قبل نهاية االسبوع 
اجلاري، وان ينشر فورا في اجلريدة الرسمية ليصبح 
ساري املفعول. وأوضحت املصادر ان »الشؤون« ومنذ 

أن أق����ر القانون في مجل����س األمة حتول قطاع العمل 
الى ورش����ة عمل لوضع الالئحة التنفيذية للقانون، 
مشيرة الى ان الالئحة ستكون جاهزة قبل شهر مايو 
املقبل. إلى ذلك أعلن مدير إدارة املبرات بالوزارة ناصر 
العمار ان قرار تش����كيل فريق العمل اخلاص بتوحيد 
النظم احملاسبية بني اجلمعيات اخليرية سيصدر خالل 
أسبوعني مؤكدا ان الفريق محلي 100% وال وجود ألي 

جهات أجنبية فيه. 

تشكيل فريق عمل توحيد النظم المحاسبية بين الجمعيات الخيرية خالل أسبوعين

التفاصيل ص20

التفاصيل ص6

»القاعدة« في اليمن تهدد 
مضيق  على  بالسيطرة 
بـاب المنـدب  ص 48
العراق: الهيئة التمييزية تقرر 
بحث  ملفات المسـتبعدين 
قبـل االنتخابـات  ص 48
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