
يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 14 ربيع اآلخر 1431 ـ 30 مارس 2010 الـــعـدد:

فلس
100

صفحة
56

Al-Anbaa Tuesday 30th March 2010 - No 12221
www.alanba.com.kw

األنباء  االقتصادية

فاينانـس«:  »جـلوبال 
»الوطنـي« أفضل بنك 
على مسـتوى األسواق 
الناشئة والشرق األوسط 
لـعـام 2010     ص 34

تيفونـي: 1.3 مليـون دينـار صافي ربح 
»معرض الكويـت الدولي« و5.06 ماليين 
دينار إيرادات الشركة في 2009  ص 39

»األنبـاء« تحصد المـركزيـن األول في 
التحقيق والثالث بالتحليل في مسابقة 
»بيتك« للتميـز الصحافي األولى   ص 40

لتداوالت  يطرب  السوق 
»زين« و»الرابطة« ويتخطى 
حاجز الـ 7500 نقطة.. 
»أجيليتي«  لنتائج  وترقب 
36 ص  و»الصـنـاعات«  

تقّدم النساء هو 
تقّدم البشرية.. 
وتقّدم البشرية 
هو تقّدم النساء

ص4
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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

220 دينارًا سنويًا.. ضمان صحي لكل مواطن
سعي حكومي لتأمين أغلبية كافية لسـحب تقرير اللجنة المشتركة عن قانون الخبرة خالل جلسة اليوم أو إفشال نصابها أو االنسحاب منها

الحكومة عرضت تصورها على اللجنة الصحية البرلمانية وبانتظار االنتهاء من دراسة معدالت دخول الوافدين لتحديد المبالغ المستحقة عليهم

التفاصيل ص 29

التفاصيل ص 29

التفاصيل ص 29

تدوير »األوقاف«: الصالح لـ »الثقافية« 
والشعيب لـ »المالية« وعمادي لـ »التخطيط« 

الساير يوقف عالجًا جديدًا لمرضى »إم إس«

صاحب السمو  عاد من قمة سرت 
وأدان التفجيرات االنتحارية في موسكو   ص3

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى أرض الوطن 
وفي استقباله سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

أسامة أبوالسعود
علمت »األنباء« م����ن مصادر مطلعة 
ان مالم����ح التدوير املقت����رح في وزارة 
األوقاف ستتضمن  تولي وكيل الوزارة 
املساعد للتخطيط ابراهيم الصالح منصب 
الوكيل املساعد للشؤون الثقافية في حني 
سيعود فريد عمادي وكيل الشؤون املالية 
واإلدارية إلى التخطيط والتطوير. فيما 
سيتولى  الوكيل املساعد لقطاع املساجد 
وليد الش����عيب منصب الوكيل املساعد 
للشؤون املالية واإلدارية في حني سيظل 
منصب الوكيل املس����اعد لقطاع املساجد 
شاغرا وسيتواله الشعيب باإلنابة حلني 

تعيني وكيل جديد للقطاع. وعلى صعيد 
تدوير مديري اإلدارات كشفت املصادر ان 
أبرز ه����ؤالء املديرين هو ناصر العجمي 
مدير ادارة التنمية املجتمعية احلالي الذي 
سيعود مديرا ملكتب وكيل الوزارة، بينما 
سينقل مدير املكتب احلالي ابراهيم الشاهني 
مديرا إلدارة املسجد الكبير وسينقل كذلك 
مدير إدارة املسجد الكبير أحمد العصفور 
مديرا إلدارة التنمية املجتمعية خلفا لناصر 
العجمي. وأش����ارت املصادر الى تدوير 3 
مديرين على األقل في قطاع املساجد بينهم 
سعد احلجي وأنور احلمد وأحد مديري 

إدارات قطاع املساجد.

حنان عبدالمعبود
علمت »األنباء« من مصادر طبية موثوقة 
ان هناك لغطا كبيرا حول طريقة عالجية 
جديدة تتبعها مجموع����ة من األطباء في 
 القطاعني احلكومي واألهلي لعالج مرضى 
ال� »إم إس«. وبينت املصادر ان بعض األطباء 
يجرون عمليات لتوس����عة األوردة لعالج 
املرضى، بالرغم من ان هذه التجربة مازالت 
قيد الدراسة بدول العالم املتقدمة، ولذلك 

اعترض أطباء على تطبيقها، ما حدا بهم 
للتوجه إلى وزير الصحة د.هالل الساير، 
والذي أوقف إجراء هذه العمليات، مما دعا 
كثيرا من املرضى إلى اإلعراب عن استيائهم. 
وأكد الفريق الطبي أنهم أجروا 12 عملية 
في هذا اجلانب كلل����ت جميعها بالنجاح، 
واستشهدوا بحالتني ملريضة ومريض لم 
يتحركا مشيا منذ أكثر من 7 سنوات، واآلن 

يقود كل منهما  السيارة.

العجمي لمكتب الوكيل والشاهين للمسجد الكبير والعصفور لـ »التنمية«

الخالد: سنسحب جنسية »المزدوجين« 
حتى لو كانت أميركية أو »قمرية«

أعلن أن كشف تجنيس ألبناء الكويتيات سيعتمد قريبًا

أمير زكي
أعلن وزير الداخلية الفريق 
الش���يخ جابر اخلالد ان مجلس 
الوزراء س���يعتمد قريبا كشفا 
لتجنيس أبناء الكويتيات دون ان 
يحدد عدد املستفيدين، مؤكدا ان 
هناك كشوفات أخرى قيد الدرس 
بتمعن ومتهل لتجاوز أي أخطاء 
ميكن ان حتدث في تلك الكشوفات. 
ونفى ان تكون الداخلية قد تلقت 
كشفا بأسماء عسكريني »بدون« 
ملنحهم اجلنسية الكويتية على 
بند اخلدمات اجلليلة، مش���يرا 
إل���ى ان الداخلية هي املناط بها 
هذا امللف. وجدد وزير الداخلية 

التأكيد عل���ى ان احلكومة والداخلية عازمة على 
سحب اجلنسية الكويتية من أي شخص أو أشخاص 
يثبت لديها انهم يحملون جنسية بخالف الكويتية، 
وان القانون 11 بشأن ازدواجية اجلنسية سيطبق 
على كل من يحمل جنس���ية أخرى س���واء كانوا 
يحملون جنسية أميركية أو عربية أو حتى جنسية 
قمرية )صادرة من القمر(، داعيا املواطنني ماداموا 

متمسكني باجلنسية الكويتية إلى االلتزام بالقانون. 
ونفى اخلالد عزوف املواطنني عن االلتحاق بالعمل 
في وزارة الداخلية كضباط أو ضباط صف، مشيرا 
إلى ان الوزارة ت���درس مقترحات لزيادة حتفيز 
املواطنني على الدخول في س���لك الش���رطة وان 
األولوية في القب���ول للكويتيني وبعد ذلك يأتي 

أبناء الكويتيات.

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ

ضم����ن اخلط����وات التي تس����عى احلكومة 
لتطبيقها في إطار حتس����ني مستوى اخلدمات 
العامة، قالت مصادر نيابية مطلعة ل� »األنباء« 
ان احلكوم����ة عرضت عل����ى اللجنة الصحية 
البرملانية تصورا لتأس����يس شركات مساهمة 
عامة تتولى تقدمي خدم����ات الضمان الصحي 

للمواطنني والوافدين.
وأضافت املصادر أن كلفة الضمان الصحي 
للمواطن سوف تبدأ من 220 دينارا سنويا، ثم 
تزداد تصاعديا حس����ب طبيعة اخلدمات التي 
يريدها املواطن، وأشارت باملقابل الى ان كلفة 
الضم����ان على الوافدين لم حتس����م حتى اآلن 
لالنتهاء من دراس����ة معدالت ومستوى دخول 
الوافدين حتى يتم وضع مبلغ يتناس����ب مع 
مرتباتهم. وشددت املصادر على أن هذا التوجه 

جاء للحيلولة دون عج����ز وزارة الصحة عن 
تق����دمي اخلدمات الصحي����ة خصوصا في ظل 
الشكاوى املتكررة من سوء اخلدمات الصحية 

التي تقدمها الدولة. 
وعلى صعيد جلس����ة الي����وم قالت مصادر 
نيابية انه من املتوقع ان تقدم اللجنة املشتركة 
املكونة من اللجنتني املالية والتشريعية على 
سحب تقريرها اخلاص بقانون تنظيم اخلبرة. 
وأحملت املصادر إلى أن احلكومة ال ترغب في إقرار 
القانون في الوقت احلالي وأنها ستسعى لتأمني 
األغلبية الالزمة لسحب التقرير أو إفشال اجللسة 
من خالل عدم اكتمال النصاب أو االنسحاب منها 

وذلك لعدم إقرار القانون.
وتقدم اليوم كتلة التنمية واإلصالح طلبها 
الستعجال مناقشة قوانني إنشاء املدن العمالية 
واإلسكانية ومحطات توليد الكهرباء واملدرجة 

تقاريرها على جدول األعمال.

الحكومة سترفض قانون الخبرة
مريم بندق

أكد مجلس الوزراء ان ما نس���ب الى احلكومة من قبل بعض 
النواب حول تقدمي تنازالت ومساومات بجميع اشكالها الجتياز 
اس���تجواب وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل »اتهامات باطلة 
وأقاويل ليس لها أساس من الصحة«. وردا على سؤال ل� »األنباء« 
أوضحت مصادر وزارية ان احلكومة لن تلجأ الى القضاء بخصوص 
هذه االتهامات وس���تكتفي مبا ورد ف���ي بيانها، آملة من اجلميع 
االلتزام بنصوص القانون وأحكام الدستور. وحول قانون اخلبرة 
املتوقع متريره في جلس���ة االسبوع اجلاري كشفت املصادر ان 
احلكومة لن توافق على القانون وستطلب التأجيل حتى انتهاء 
مجلس اخلدمة املدني���ة من املعاجلة الش���املة جلميع الكوادر 
املعروضة عليه. وأوضحت املصادر ان مقترح اللجنة التشريعية 
البرملانية بصحة عقد اجللسات البرملانية دون حضور احلكومة 

لن مير في اجللسة.

الحمود بين تحذيري
أبورمية والصرعاوي!

النائ���ب د.ضيف  ح���ّذر 
اهلل أبورمية وزيرة التربية 
العالي  التعلي���م  ووزي���رة 
د.موض���ي احلمود من مغبة 
ال���وزارة بالتعاقد مع  قيام 
وافدين بنف���س تخصصات 

البدون أبناء الكويتيات. 
م���ن جه���ة ثاني���ة حذر 
النائب عادل الصرعاوي من 
قيام »الت���ربي���ة« بالتعاقد 
مع الب���دون ألن ذلك مخالف 

للقواعد.

عرب على مستوى العالم

إبراهيم دبدوب

)كرم دياب(عماد تيفوني وعبدالرحمن النصار خالل عمومية الشركة

الزميل زكي عثمان الفائز باملركز األول في التحقيق االقتصادي 
 )أسامة البطراوي(متسلما درع اجلائزة من محمد العمر

انتحاريتان توقعان عشـرات القتلى 
والجرحى في مترو موسـكو   ص47

جثث ضحايا الهجومني االنتحاريني وفي اإلطار املتمرد الشيش��اني دوكو عمروف 
الذي اس��تبق العملية بالتهديد بجعل موس��كو هدفا للمتمردين        )أ.پ � أ.ف.پ(

بقلم: هيالري كلينتون

غـازي القصيبي.. 
تفاخر بـه العرب

شاعرًا وأديبًا ووزيرًا 
وســفيراً  ص28

وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد مصافحا إحدى املتخرجات من أكادميية سعد العبداهلل

التفاصيل ص10

التفاصيل ص6

الخرافي والشـايع وبودي والغنيم والدريع ضمن قائمة أقوى 100  شخصية عربية 
والوليـد بن طـالل يتصدرها.. والمبحوح يضـع خلفان في المرتبـة الثانية   ص54


