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طرح الثقة بالعبداهلل: الحسم بيد المتأرجحين
حماد »لم يحدد موقفه بعد« والحويلة والخرينج ضد الوزير.. و»العمل الوطني« تجتمع اليوم في ظل تأييد غالبية أعضائها  للعبداهلل 

حسابات الحكومة: 26 ضد طرح الثقة و18 مع الطلب و5 ممتنعين  ورئيس الوزراء يلتقي نواباً لحثهم على تأييد الوزير

األنباء  االقتصادية

»هيـونداي« 
رابـع أكـبر 

مصــنعي 
السـيارات 
العالم   حول 
تـــطرح 

سـيارتي »سـوناتا« و»توسـان«  الجديدتيـن   ص42

عواصـــم ـ وكاالت: مدفوعا 
النتائج  باســـتمرار تقدمه في 
األولية إثر فرز 95% من أصوات 
الناخبني العراقيني، طالب رئيس 
»قائمة العراقيـــة« إياد عالوي 
الـــذي يتأخـــر عنه  منافســـه 
بفارق طفيـــف رئيس »ائتالف 
دولـــة القانون« رئيس الوزراء 
احلالـــي نـــوري املالكي بقبول 
النتائـــج التي تعلنها مفوضية 
االنتخابات واالنتقال الســـلس 
للســـلطة ووقف لهجة التهديد 

والتظاهرات املفتعلة.
وبانتظـــار النتائج النهائية 
املقرر لها أن تظهر مساء اجلمعة 
املقبل ما لم تنقلب النتيجة مجددا 
لصالح املالكي، نقل أعضاء في 
تكتل عالوي عن الرئيس جالل 
طالباني نفيه ما نقل عنه سابقا 
من مطالبته بإعادة فرز األصوات 
في كل العراق، في وقت انضم 
»ائتالف وحـــدة العراق« الذي 

يتزعمه وزيـــر الداخلية جواد 
البوالني أمس إلى قائمة املطالبني 
بإعادة عملية عد وفرز أصوات 
الناخبني يدويا، »نظرا لوجود 
مؤشرات عديدة وخطيرة على 

خروقات في عمليات الفرز«.
في غضون ذلك، أكدت جامعة 

الدول العربية احترامها لنتائج 
االنتخابات في العراق، مشددة 
على أن الفيصل واحلاكم بني جميع 
القوى السياسية واملرشحني هو 
االحتكام إلى صندوق االنتخابات، 
داعية إلى وضع مصلحة العراق 

فوق اجلميع.

البغلي لـ »األنباء«: عقد »كي جي إل« مع »الموانئ« 
سينعكس على ربحية الشركة اعتباراً من 2010

الساير سّمى رؤساء ومقرري 
مجالس األقسام الطبية التخصصية

اعتماد المخطط الهيكلي لمدينة جابر األحمد

الروضان: إعادة النظر في بدالت ومكافآت العاملين في الحكومة

المواطنة المتورطة في قضية الوزير البحريني:  بن رجب 
طلب مني 3 ماليين يورو عمولة  لصرف شيك بـ 9 ماليين 

العاهل البحريني أعفاه من منصبه بمرسوم ملكي

وقعت شـــركة كي جي إل الدولية 
للموانـــئ والتخزين والنقل عقدا مع 
مؤسسة املوانئ الكويتية بقيمة 44.7 
مليون دينار، وذلك لتوريد وتصنيع 
وتركيب وتشغيل وصيانة الرافعات 
التابع  الشـــويخ  اجلســـرية مبيناء 
للمؤسسة، وذلك لـ 5 سنوات هي مدة 
العقـــد وهي عبارة عن عامني لتأجير 
املعدات و3 أعـــوام للصيانة. وحول 
تفاصيل العقد أكد رئيس مجلس اإلدارة 
فاضل عبداهلل البغلـــي في تصريح 
خاص لـ »األنباء« ان املشروع عبارة عن 

توريد وتركيب معدات ملناولة احلاويات على الرصيف ومناولة املعدات 
املساندة للتخزين، الفتا الى ان العقد يشمل تشغيل املعدات وتوفير 
الدعم الفني خالل مدة العقد. واشار البغلي الى ان ايرادات هذا املشروع 
ستنعكس على مستوى ربحية الشركة اعتبارا من 2010 وعلى مدار 
السنوات املقبلة، الفتا الى ان هذه اإليرادات ستدعم املركز املالي للشركة، 
فضال عن انعكاساتها االيجابية على املجموعة التجارية في الكويت.

حنان عبدالمعبود
اعتمد وزيـــر الصحة د.هالل 
الساير أســـماء رؤساء ومقرري 
الطبيـــة  األقســـام  مجالـــس 
التخصصيـــة، وســـمى القـــرار 
د.عدنان العسعوسي رئيسا ملجلس 
 أقسام الباطنية، ود.وليد اجلسار 
لـ »النســـاء والتوليد«، ود.منى 
اخلواري لـ »طب األطفال«، ود.حمد 
الهران لــــ »العظـــام«، ود.خالد 
العبدالهـــادي لـ »األنف واألذن«، 
ود.نادية أبل لـ »العيون«، ود.وليد 

البصيـــري لـ »الطب الطبيعي«، 
لـ »التخدير«،  ود.محمد شمساه 
ود.نواف املطيري لـ »اجللدية«، 
لـ »األشعة«،  ود.سلوى رمضان 
لـ »الطب  ود.عبداحلميد اجلزار 
النووي«، ومدير إدارة املختبرات 
لــــ »املختبرات«، ومديـــر إدارة 
لـ »احلوادث«،  الطبية  الطوارئ 
ود.يوسف الدويري لـ »األسنان«، 
ود.طالب جمعـــة لـ »اجلراحة«، 
ود.مدحت عطيفـــة لـ »اجلراحة 

التخصصية«.

 بداح العنزي
 أقر املجلس البلدي تشكيل 
جلنة تقصي حقائق بشأن أوضاع 
النظافــــة كما وافق علــــى اعتماد 
املخطط الهيكلــــي وتخصيص 5 
محطات كهربــــاء في مدينة جابر 

األحمد السكنية، كما متت زيادة 
املساحة اإلجمالية ملشروع مدينة 
املطالع السكنية لتصل إلى 99.45 
كيلومترا مــــع اعتماد تخصيص 
منطقة لالســــتعماالت احلكومية 

بالشدادية.          تفاصيل الجلسة ص17

واشنطنـ  وكاالت: حقق الرئيس األميركي باراك أوباما فجر أمس 
أكبر انتصاراته التشريعية في امللفات الداخلية، بتبني مجلس النواب 
إصالحا تاريخيا لنظام التأمـــني الصحي بعد مفاوضات ماراثونية 
في الكونغرس. وإذ وصف أوباما اإلجناز باالنتصار الكبير للشـــعب 
األميركي، فقد اعتبر أنه دليل على قدرة األميركيني على إجناز مشاريع 
كبيرة بعد 100 سنة من احملادثات واإلحباطات وبعد عقود من احملاوالت 

وعام من اجلهد املتواصل والنقاش.
 املشروع حصل على تأييد 219 صوتا مقابل 212 رفضوا املشروع 
وتوزعوا بني 178 جمهوريا و34 دميوقراطيا. ومن شأن القانون الذي 
تبلغ كلفته 940 مليار دوالر على عشـــر سنوات أيضا خفض العجز 
األميركـــي إلى جانب توفيره الضمان الصحي لـ 32 مليون أميركي ال 
يتمتعون به، ما يعني توفيـــر تغطية صحية لـ 95% من األميركيني 

دون الـ 65 من العمر.

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

حتى مساء أمس بدا وكأن هناك وجهني 
للمشهد السياسي قبيل جلسة التصويت على 
طلب طرح الثقة بوزير اإلعالم الشيخ أحمد 
العبـــداهلل بعد غد اخلميس، فظاهر األمور 
بحســـب املواقف املعلنة يشير الى أن سيد 
املوقف في حسم األمر هم النواب املتأرجحون 
خاصة مع تزايد عدد من أعلنوا مواقف مبدئية 
ضد الوزير. أمـــا في اجلانب املقابل فتبدو 
الصورة بحسب املصادر احلكومية مختلفة 
متاما حيث تؤكد هذه املصادر »متانة موقف 

العبداهلل« وانه سيتجاوز اجللسة بنجاح 
ويكتسب الثقة، مضيفة أن حسابات احلكومة 
تشـــير الى معارضة 26 نائبا لطرح الثقة 
مقابل تأييد 18 وامتناع 5، وتظل احتماالت 
التغيير في نطاق زيادة املؤيدين لطرح الثقة 
الى 20 ونقصان املمتنعـــني الى 3. وقالت 
املصادر ان أعضاء كتلة العمل الوطني  الذين 
سيجتمعون اليوم، يتجهون لتأييد الوزير 
وان كان هناك نائب واحد فقط ســـيرفض 
التجديد وسيؤيد طرح الثقة مقابل امتناع 
نائبني ورفض البقية لطرح الثقة. وفي هذا 
اإلطـــار علمت »األنباء« ان عددا من النواب 

سيلتقيهم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد خالل الساعات املقبلة حلثهم 
على التصويت ضد طرح الثقة انطالقا من 
إميانه بأن الوزير فند بشكل واف محوري 
االستجواب.  إلى ذلك، كان الفتا أمس تأكيد  
النائب سعدون حماد مجددا »انه لم يحدد 
موقفه من طرح الثقة، موضحا  ان الرسالة 
التي وجهها في جلسة االستجواب ال تعني 
بالضرورة انه حدد موقفه«. أما النائب د. 
محمد احلويلة فحسم قراره مع طرح الثقة 
بينما جدد النائب مبارك اخلرينج تأكيده 

على تأييده طرح الثقة.

مريم بندق
كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان عن ان ديوان اخلدمة املدنية 
انتهى الى ضرورة إعادة النظر في بعض البدالت 
واملكافآت املقررة لعدد من الشرائح الوظيفية. 

وأوضــــح الوزير الروضان في رده املرفوع الى 
رئيس مجلس األمة تلبية لطلب جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية البرملانية ملعرفة وجهة نظر 
ديوان اخلدمة املدنية حول اقتراح نيابي، انه مت 
ابالغنا بذلك في ضوء املسح الذي أجراه الديوان 

حول املرتبات في اجلهاز احلكومي، مشيرا الى 
ان من بني هذه الشرائح الوظائف املرتبطة مبهنة 
التعليم ووظائف اخلدمات التربوية. وجدد التأكيد 
على أن املوضوع قيد العرض على مجلس اخلدمة 

املدنية لتقرير ما يراه مناسبا.

أمير زكي ـ محمد الجالهمة
فيما أصدر عاهل البحرين امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة مرسوما ملكيا بإعفاء وزير 
الدولة البحريني  منصور بن رجب من منصبه، 
كشفت التحقيقات التي أجراها رجال املباحث 
اجلنائية مع املواطنة اخلمسينية املتورطة 

في شبكة غسيل األموال املتهم فيها بن رجب 
أنه طلب منها مبلغ 3 ماليني يورو كعمولة 
نظير صرفه شـــيكا مببلـــغ 9 ماليني يورو 
قالت انها قدمته له من أجل صرفه لصاحلها 

وآخرين. 
وكانت حتريات رجال املباحث قد رصدت 

عددا مـــن االتصاالت الصـــادرة بني الوزير 
البحريني واملواطنة التي متتلك شركة صغيرة 

للوساطة التجارية في الكويت. 
هذا وقررت النيابة حجز املتهمة إلى اليوم 
بينما أطلقت سراح متهمني آخرين بكفالة 500 

دينار مع منعهما من السفر.

المشروع قيمته 44.7 مليون دينار لمدة 5 سنوات

نقل الفهد لحولي والدغيم لألحمدي

أكد االنتهاء إلى ضرورة اعتماد ذلك في ضوء مسح »الديوان« للمرتبات

اعتماد  قانون »الغرفة«  وإعفاء سلع من الجمارك العنجري لهايف: فلوسي وفلوسك واحد!
مريم بندق

تأكيدا ملا انفردت بنش��ره »األنباء« الس��بت املاضي انتهى 
مجلس الوزراء من مناقش��ة مش��روع قان��ون غرفة التجارة 
والصناعة وس��يرفع لصاحب الس��مو األمير متهيدا إلحالته 
الى مجلس األمة. واس��تعرض املجلس ايضا مشروع مرسوم 
بإضاف��ة بعض الس��لع الى امل��واد والبضائع غي��ر اخلاضعة 
للضريب��ة اجلمركي��ة وقرر املجل��س املوافقة علي��ه ورفعه 

لصاحب السمو.

ش��هدت أروقة مجلس األمة أمس س��جاال بني النائبني 
محمد هايف وعبدالرحم��ن العنجري على خلفية تصريح 
العنجري بأن جلنة الظواهر السلبية وأعضاءها »فاضيني«، 
حي��ث قال هايف للعنج��ري: »خليكم )ف��ي اللجنة املالية( 
ف��ي اخلصخصة و»الفلوس«، وخلين��ا احنا )في الظواهر( 
في ش��غلنا، هل تدخلنا في فلوس��كم؟ فرد عليه العنجري 

بالقول: »فلوسي وفلوسك واحد يا أبوعبداهلل«. 
تفاصيل السجال ص6

عالوي  للمالكي:  سّلم السلطة  بسالسة 

أوباما ينتصر بإقرار »اإلصالحات الصحية«

طالباني ينفي مطالبته بإعادة فرز أصوات الناخبين العراقيين

يشمل 95% من األميركيين بكلفة 940 مليار دوالر
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فاضل البغلي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله رئيس الوزراء األردني سمير الرفاعي

األمير والرفاعي بحثا العالقات األردنية ـ الكويتية 
والقضايا ذات االهتمام المشترك   ص 3

التفاصيل ص44

التفاصيل ص9

التفاصيل ص3

التفاصيل ص50

التفاصيل ص50

تأسـيس شـركة للبيوت منخفضة التكاليف بـ 250 
مليونًا وتخصيص 50% من أسهمها للمواطنين  ص 38

رشيد النفيسي

طالل اخلرافي

النفيسي: 5.2 ماليين دينار صافي 
إجمالي  مليونًا  و80  »المزايا«  أرباح 
43 ص    2009 لـ  اإليــرادات 

محللـون : ترقب لسـبل  اسـتثمار 
عـوائـد  »زيـن -  أفـريقيـا« بيـن  
تحـسين الشبكات والخدمات إلى 
جانـب التوزيعـات  النقدية  ص48

إدراج   الخـرافـي:  طــالل 
القابضة«  المغاربية  »الخليجية 
فــي البورصـة اليـوم ص39

التفاصيل ص11

»بيتك« مسيرة نجاح 
مؤسسـة سـجلت 

سعاد الهارون

انطـالق   الهـارون:  سـعاد 
العقار السابع  معرض  عـالم 
28 مـارس الجــاري  ص47

الريـادة وتحققت لهـا القيادة على مـدار 33 عاماً ص48

»الخارجية« لـ »المحاسـبة«: موافقة »الماليـة« ضرورية للصرف خارج 
الميزانيـة.. وعالجنـا قضيـة تعيينـات الموظفيـن المحليين  ص8

التفاصيل ص3


