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»َسلِّم واستلم«: بانكوك تسلم دبي محتااًل بريطانيًا استولى 
على 150 مليون دوالر..  وتريد تسلُّم رئيس وزرائها الهارب

وكاالت: اس����تطاع البريطاني مايكل بريان س����ميث بدهاء 
احملتالني االس����تيالء على 150 مليون دوالر خالل عمله مديرا 
للموارد البش����رية بش����ركة »ليمتلس« في اإلمارات العربية 
املتحدة، واستخدم مايكل الدهاء نفسه وفّر الى تايلند التي ال 
توجد بينها وبني اإلمارات اتفاقية لتبادل تسليم املجرمني، ولم 
يكن في حس����بانه ان بانكوك ستعيده إلى دبي تنفيذا ملذكرة 
االعتقال الصادرة بحقه في أغس����طس 2008 من مكتب املدعي 
العام اإلمارات����ي، وفات احملتال البريطان����ي ان بانكوك تريد 
استعادة رئيس الوزراء التايلندي تاكسني شيناوترا من دبي 
لتنفيذ احلكم الصادر بحقه في 2008 بالس����جن لعامني بتهمة 
استغالل منصبه والسماح لزوجته باحلصول على قطعة أرض 
في بانكوك في مناقصة حكومية، وهو ما جعل محكمة بانكوك 
اجلنائية أمس تقضي بتس����ليم احملتال البريطاني لإلمارات، 
مما يفتح الباب أمام املفاوض����ات بني اإلمارات وتايلند إلبرام 

اتفاقية تسليم املجرمني.

د. علي الصايغ لدى دخوله مخفر شرطة الشويخ الصناعية لتسجيل قضية حامال تقريرا طبيا بإصابته

إزالة عوائق إنشاء 200 ألف قسيمة خالل  3 سنوات
»المرافق« أقرت باإلجماع استحداث شركة مساهمة عامة لسكن العمال  ُتخصص 50% من أسهمها للقطاع الخاص ومثلها للمواطنين

»العائالت الثرية« بين فقدان الثروة وضياع الفرصة  ص25

8 محاور إلستراتيجية بنك الكويت الوطني 
تجــاه المسـؤوليـة االجتماعية   ص27

عموميـة »الشـبكة القابضة« تقر عـدم إبراء 
ذمـة مـجلـس اإلدارة السـابـق   ص29

األنباء  االقتصادية
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بقلم: صالح الشايجيبقلم: يوسف عبدالرحمن

أحالم عكس السيرمعوقات االبتسامة

»الصحة«: إعادة تشكيل لجنة العالج بالخارج 
وإصدار القائمة الكاملة لرؤساء األقسام

تكساس -  وكاالت: في حادث اعاد الى اذهاننا واقعة 11 سبتمبر 2001، اصطدمت طائرة صغيرة مببنى 
مكون من 7 طوابق يضم مراكز تابعة لت »ستتي.آي.إيه« والت »إف.بي.آي« امس في شتتمال مدينة أوستتن 
عاصمة والية تكستتاس األميركية. وفي رد ستتريع على استبعاد وزارة االمن الداخلي االميركي أن تكون 
احلادثة »لها صلة بأي عمل ارهابي«، اعلنت الوكالة الفيدرالية للطيران ان التقارير التي وصلت اليها تشير 

الى ان قبطان الطائرة سرقها، وبالتالي فإن فرضية العمل االرهابي قائمة. 

حنان عبدالمعبود
أصدر وزير الصحة د.هالل الساير قرارا يقضي بإعادة تشكيل اللجنة 
العليا للعالج في اخلارج تضم في عضويتها كال من د.طالب جمعة ود.موضي 
املطيري ود.ماجدة العازمي ود.قصي الصالح ود.سالم الشمري ود.حمد 
الهران ود.موسى جبر ود.محمد املشعان مقررا. وكذلك أصدر الوزير الساير 
القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2010 القاضي بندب رؤساء لألقسام الطبية 
في املستشفيات ومراكز طب األسنان التخصصية. كما أعفت »الصحة« 
طلبة املنح الدراسية من الوافدين الذين يتابعون تعليمهم في البالد من 

جميع أجور ورسوم اخلدمات الصحية التي تقدمها الوزارة.

إعفاء طلبة المنح الدراسية الوافدين من الرسوم الصحية

رئيس قلب »الصدري«.. طقوه 
حنان عبدالمعبود ـ هاني الظفيري

شهد املستشفى الصدري أمس واقعة اعتداء جديدة على أحد 
األطباء حينما أقدم 3 مواطنني على االعتداء بالضرب والسب على 
رئيس قسم القلب في املستشفى الصدري د.علي الصايغ بعد أن 

طلب منهم مغادرة أروقة أحد األجنحة املخصصة للنساء.
وتقدم الطبيب ببالغ رسمي إلى مخفر الشويخ في أعقاب قيام 
أجهزة األمن بتوقيف اجلناة، حيث جرى احتجازهم داخل مخفر 
الشويخ وتسجيل 3 قضايا بحقهم جاءت حتت عنوان إهانة موظف 

عام واالعتداء بالضرب والسب والقذف. وأثارت قضية االعتداء 
اجلديدة ردود أفعال غاضبة، إذ استنكرت اجلمعية الطبية االعتداء 
وطالبت بضرورة تغليظ العقوبات على األشخاص الذين يعتدون 
على األطباء أثناء ممارس����تهم ملهام عملهم اإلنس����اني، وطالبت 

اجلمعية مجلس األمة بتبني قانون احلصانة الطبية لألطباء.
عل����ى صعيد ذي صلة، أكد وزير الصحة د.هالل الس����اير ان 
الوزارة ستتخذ كل اإلجراءات التي حتفظ حقوق األطباء، معربا 

عن ثقته في القضاء الكويتي.

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ

مبوازاة حترك قطار التشريع 
واإلجناز على السكة بإقرار قوانني 
مهمة في املجلس مؤخرا، واصلت 
اللج����ان البرملانية الدفع بقوانني 
مهمة أخرى لتأخذ دورها في جدول 
أعمال املجل����س، حيث كان الفتا 
أمس إق����رار جلنة املرافق العامة 
باالجماع قانونا يقضي بإنش����اء 
شركة مس����اهمة عامة مخصصة 
لسكن العمال يخصص 50% من 
أسهمها للقطاع اخلاص وال� %50 

األخرى للمواطنني.
وفي اللجنة اإلس����كانية أفاد 
رئي����س اللجن����ة النائ����ب احمد 
الس����عدون بأن مؤسسة الرعاية 
السكنية أبلغت اللجنة في اجتماعها 
امس بوجود جلنة تنسيقية، مع 
وزارتي النفط والبلدية لبحث آلية 
إلزالة معوقات تس����ليم األراضي 
إليها وذلك لتوفير 200 ألف قسيمة 

خالل 3 سنوات.
اللجنة  وأضاف السعدون أن 
س����تدعو نائب رئي����س الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 

لإلسكان الشيخ أحمد الفهد ووزير 
النفط الش����يخ أحم����د العبداهلل 
ووزي����ر البلدي����ة د.فاضل صفر 
حلضور اجتماع يعقد منتصف 
الشهر املقبل ملناقشة تخصيص 
األراضي السكنية لتنفيذ إنشاء 
200 ألف قسيمة سكنية خالل 3 

سنوات.
ومن جهته، أكد مدير عام الهيئة 
العام����ة للرعاية الس����كنية علي 
الفوزان أن املقترح الذي تقدمت 
به اللجنة إلنشاء الوحدات السكنية 
كان ينص على أن املؤسسة هي 

التي توفر األراضي، مشيرا الى أنه 
مت تنبيه اللجنة حتى يتم تعديل 
القانون ألن اجلهة املسؤولة عن 
البلدية  توفير تلك األراضي هي 

وليست الهيئة.
وقال الفوزان إن الهيئة ليست 
طرفا في توفير األراضي، مشيرا 
الى أن هناك أراضي تابعة لشركة 
النفط، والشيخ احمد الفهد حتدث 
مع املسؤولني بش����أنها ووعدوه 
بدورهم بدراسة املوضوع، مضيفا 
انه بعد تأسيس الشركات املساهمة 
لبناء املس����اكن س����يكون دورنا 

اإلش����راف واملتابع����ة للتأكد من 
التزام الشركات بنوعية ومساحة 
البناء. وأكد الف����وزان أن الهيئة 
لم حتص����ل على أي من األراضي 
املستصلحة بسبب بعض القوانني 
»وأرسلنا كتبا ومت إبالغ اللجنة« 
بذلك، مبينا انه طلب من اللجنة 
اإلسكانية مساعدة الهيئة في حل 
مشكلة عدم توفير األراضي من قبل 
البلدية، مضيفا: متى ما حصلنا 
على األراضي فال توجد موانع من 

متابعة االقتراحات كافة.

الزلزلة لـ »األنباء«: مسطرة واحدة لزيادة الرواتب  بحسب وعد الحكومة
مريم بندق

كشف رئيس اللجنة املالية البرملانية د.يوسف 
الزلزلة عن ان احلكومة تعهدت بتقدمي مش���روع 

لزيادة رواتب موظفي الدولة.
 وقال النائب د.الزلزل���ة في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء«: وعدت احلكومة بتقدمي مشروع يطبق 
من خالل مسطرة واحدة لزيادة الرواتب يتوافق مع 
الشهادات الدراسية وسنوات اخلبرة ويتساوى في 

التخصصات املتماثلة في جميع الوزارات.
وب���ني ان املش���روع الذي تع���ده احلكومة اآلن 
يه���دف القرار زيادة منصفة وغير مجحفة جلميع 

القانونيني على سبيل املثال وليس احلصر سواء 
في ادارة اخلبراء أو البلدية أو الداخلية ويطبق على 
جميع القانونيني في الوزارات واجلهات احلكومية 

األخرى.
يأتي تصريح د.الزلزلة تأكيدا ملا انفردت بنشره 
»األنباء« في عددها الصادر 6 الشهر اجلاري حتت 

عنوان 100 – 150 دينارا زيادة ملوظفي احلكومة.
وحتدث د.الزلزلة عن مالمح املشروع وعالقته 
بدراسة البنك الدولي حول الرواتب قائال: ان احلكومة 
ابلغتنا انها ستستفيد من الدراسة في األسس التي 

ستبني عليها مشروع الزيادات املالية.

أكد تعهد الحكومة بتقديم مشروع يراعي معايير الشهادات الدولية وسنوات الخبرة

البريطاني احملتال مايكل بريان ستتميث يستمع حملاكمته داخل قفص االتهام مبحكمة 
بانكوك اجلنائية أمس                   )أ.ف.پ(

التفاصيل ص4

)متين غوزال(النواب عدنان املطوع وأحمد السعدون وفيصل الدويسان وم. ناجي العبدالهادي خالل اجتماع اللجنة اإلسكانية أمس  

شرطة دبي: الموساد وراء اغتيال المبحوح بنسبة 99%  ص32 الوضع الكهربائي الصيف المقبل مطمئن.. وأزمة مياه محتملة 2012   ص2

التفاصيل ص6

التفاصيل ص40

تنسيق بين الجهات المعنية إلقرار استصدار 
شهادات الميالد والوفاة لـ »البدون«

أعلن وزير الصحة د.هالل الس����اير ان تسهيل إصدار شهادات امليالد 
والوفاة جلميع أبناء غير محددي اجلنسية وإنهاء كافة املنازعات القضائية 
ضد الوزارة يتطلب التنسيق بني اجلهات املعنية مثل وزارة العدل والهيئة 
العامة للمعلومات املدنية وغيرها. وقال د.الساير ان مجلس الوزراء قرر 
تشكيل جلنة برئاسة النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير العدل، ووزير الش����ؤون، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، 
ووزراء  الداخلية واملواصالت والصحة والتربية، تتولى دراسة االقتراحات 
بقوانني املقدمة بش����أن هذا املوضوع متهيدا ملعاجلة تلك املشكلة وتقدمي 

االقتراحات املناسبة ملجلس األمة.

التفاصيل ص32

الظفيري: تسمية الخليج 
ليست قضية خالفية 

لدى دول التعاون
طهران � كونا: أكد سفيرنا 
لدى إيران مجدي الظفيري ان 
تسمية اخلليج ليس���ت قضية 
خالفية لدى دول مجلس التعاون، 
وقال الظفيري في تصريحات 
صحافية حول تسمية اخلليج 
ان تغي�ير االس���م مت في فترة 
سياس���ية في ظ������ل الصراع 
القومي الذي ش���هدته املنطقة 
آنذاك والظروف حاليا تغيرت 
وعلينا أال نقف عند موضوع 
التسميات.  وقال يجب أال تكون 
التسمية قضية تثير احلساسية 
بيننا ونح���ن ال نتعامل بهذه 
احلساسية املفرطة، السيما ان 
العديد م���ن املؤمترات الدولية 
التسميتني: »اربيان  تستخدم 
غلف« و»بيرشن غلف«، داعيا 
ايران الى أال تتعامل بحساسية 

مع اي اسم يتداول للخليج.
التفاصيل ص 3

طائرة صغيرة تبعث ذعر 11 سبتمبر  في تكساس


