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الكويت تب�دأ اليوم تنفي�ذ الخط�ة اإلنمائية  ص15
لجنة تحقيق برلمانية في تجاوزات »اإلعالم«  ص12 - 14

األنباء  االقتصادية

»المركز« ه�و األول محليًا  الغانم: 
ف�ي إدارة الصن�ادي�ق بحص�ة 
20% والراب�ع خليجيًا ب� %6.6

ص41

ص40

النقيب: »الديرة القابضة« ستعمل جاهدة 
للبحث عن الفرص الواعدة لتحقيق 
نتائج جيدة للش�ركة ومس�اهميها

)فريال حماد(العيار متحدثا في عمومية »كيبكو«

ضرار الغامن

عبدالوهاب النقيب

)محمد ماهر(جانب من فرز األصوات في انتخابات غرفة التجار والصناعة 

الديوان: تعليق الكوادر وزيادة مالية على 25 بداًل
مالمح تقريره لم تغفل مالحظات »البنك الدولي« و»بلير«.. وتوزيع الزيادات حسب التخصصات وطبيعة العمل

العبدالعزيز: »األوسط« يزاول نشاطه اإلسالمي 
بدءًا من اليوم باسم »البنك األهلي المتحد«

»الصحة« تخفض أسعار 
األدوية والمستحضرات 

الصيدالنية %5

»زين« تربح 195 مليون دينار 
وتوصي بتوزيع 

170 فلسًا للسهم نقدًا

الس�ماح لالبن األخي�ر بالتقدم 
للرعاية الس�كنية وإعادة صرف 
ص16 لألس�رة   اإليج�ار  بدل 

حنان عبدالمعبود
أعلن وزير الصحة د.هالل 
الس����اير امس تخفيض اسعار 
األدوي�����ة واملس����تحض�����رات 
البالد بواقع  ف����ي  الصيدالنية 
5%. وذكر د.الساير في تصريح 
ل�»كونا« ان القرار الوزاري بشأن 
التخفيض يأتي ضمن مسعى 
الوزارة لتقدمي أفضل اخلدمات 
العالجية للمواطنني واملقيمني، 
مبينا ان التخفيض سيشمل نحو 

خمسة آالف نوع من األدوية.
وقال ان تخفي��ض اس����عار 
األدوية سيس����اهم في خفض 
تك�لف����ة الع����الج للمواطن����ني 
القطاع األه��لي  واملقي��مني في 
مؤكدا ح����رص وزارة الصحة 
واهت��مامها ب�مصلحة املرضى.

زكي عثمان
علمت »األنب����اء« من مصادر 
مسؤولة في شركة »زين« ان مجلس 
االدارة اعتمد امس البيانات املالية ل� 
 2009 حيث حققت الشركة أرباحا تقدر 
ب� 195 مليون دينار بواقع 51 فلسا 
للسهم، ليس من ضمنها أرباح بيع 
»زين - أفريقيا« وقد أوصى مجلس 
االدارة بتوزيع 170% نقدا للس����هم 
أي 170 فلسا. وذكرت املجموعة أن 
إجمالي اإليرادات املجمعة لشركاتها 
بلغ عن هذه الفت����رة 2.318 مليار 
دينار بارتفاع 15.7%، وارتفع عدد 
عمالئها 14% ليصل إلى 72.5 مليون 

عميل.

قائمة األسرة تكتسح انتخابات الغرفة النصفية
فواز كرامي

اكتسحت قائمة االس����رة االنتخابات 
النصفية لغرفة جتارة وصناعة الكويت 
بعد ان فازت بجمي����ع املقاعد البالغة 12. 
وخالل ساعة ونصف الساعة فقط، انتهت 
عملية الفرز اآلل����ي لالنتخابات حيث مت 
فرز 6219 ورقة تصويت العضاء الغرفة 
اظهرت احتالل انس الصالح املرتبة االولى 
 ب� 4991 صوتا، تاله س����اير بدر الس����اير 
 ب� 4896 صوتا، ث����م عبداهلل جنيب املال 
ب� 4896 صوتا، فيما جاء خالد الصقر رابعا 
ب� 4862 صوتا، تاله ضرار الغامن ب� 4771 
صوتا، ثم وفاء القطامي ب� 4691 صوتا، كما 

جاء فهد اجلوعان سابعا ب� 4676 صوتا، ثم 
خالد اخلالد ب� 4556 صوتا، ثم عبدالوهاب 
 الوزان ب� 4544 صوت����ا، فوليد الدبوس 
ب� 4506 صوتا، ثم حسني اخلرافي ب� 4492 
صوتا، واخي����را خالد املضاحكة ب� 4283 
صوتا. هذا وجاء محمد كاكولي كاحتياط 
اول ب� 1681، تاله ف����ي املرتبة ال� 14 خالد 
املطيري ب����� 860 صوتا، ثم بدر العتيبي 
ب����� 738 صوتا، ثم ولي����د القبندي ب� 641 
صوتا، ورغم انسحابه جاء حسن العاطفي 
في املرتبة االخيرة ب� 218 صوتا، وقد مت 
استبعاد 23 ورقة انتخابية لعدم مطابقة 

شروط التصويت عليها.

العام  هو   2009 العيار: 
لتحقيق  عش�ر  الثام�ن 
المتواصلة  الربحية  »كيبكو« 
ب��ال انق�ط���اع  ص42

التفاصيل ص 8

صاحب السمو أدى واجب العزاء 
في وفاة الشيخ أحمد بن زايد  ص3

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يقدم واجب العزاء لرئيس اإلمارات 
الشيخ خليفة بن زايد في وفاة شقيقه الشيخ أحمد بن زايد 

مريم بندق
خلص تقرير ديوان اخلدمة املدنية حول 
معاجلة بدائل الكوادر ال� 37 والذي حصلت 
»األنباء« على مالمحه ش����به النهائية الى 
ضرورة إحداث زيادة حقيقية ملموسة في 
البدالت. ولم تغفل املالمح مالحظات تقريري 
البنك الدولي وتوني بلير حول حث احلكومة 
على عدم املساس بسلم الرواتب »فأي عبث 
به سيخل بالتناسق والتوافق بشكل عام في 
الدرجات احلالية، وان اي زيادة على الرواتب 
األساس����ية ألي فئة من الفئ����ات الوظيفية 
س����تؤدي بالتأكيد الى مطالبات باملثل مع 
ضرورة مالحظ����ة احملافظة على الفروقات 
احلالية التي استقرت خالل السنتني األخيرتني 
الى جانب االنعكاسات السلبية على ميزانية 
مؤسسة التأمينات االجتماعية لعدم إحداث 

زيادة في معدل العجز االكتواري لها والبالغ 
اآلن 3 مليارات دينار«. واكد التقرير ان احلل 
األمثل إحداث زيادة حقيقية ملموس����ة في 
البدالت تتوافق مع معدل التضخم التجاري 
الفعلي املوجود في السوق الكويتي، حتدد 
بناء على نتائج املسح االقتصادي الكامل مع 
املقارنة باألسعار الفعلية للبضائع احمللية 
ومقارنتها مع ما هو موجود في دول اخلليج، 
مع األخذ في االعتبار تراجع األزمة املالية 
التي دخلت مراحلها النهائية، وأخذ مؤشرات 
من قبل وزارة النفط عن األسعار التقريبية 
ملبيعات النفط خالل ال� 5 سنوات املقبلة. 
وكشفت املصادر ان التقرير يشير الى ضرورة 
ان تشمل هذه الزيادات 25 بدال على حسب 
التخصصات وطبيع����ة العمل وغيرها من 

العوامل األساسية.

أعلن محافظ بنك الكويت املركزي الشيخ 
س���الم العبدالعزيز أن بنك الكويت والشرق 
األوسط سيبدأ في مزاولة نشاطه وفقا ألحكام 
الشريعة اإلسالمية اعتبارا من اليوم املوافق 
األول م���ن أبريل 2010. باس���م »البنك األهلي 
املتحد« تطبيقا لق���رار وزير املالية رقم )14( 

الشيخ سالم العبدالعزيزلسنة 2010. التفاصيل ص47

تغطية االنتخابات ص 44 و45


