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تكتل جديد من 20 نائبًا
»التنمية واإلصالح« و»الشعبي« عقدتا اجتماعًا موّسعًا األسبوع الماضي تم خالله االتفاق على إعادة إحياء تكتل الكتل

سحب 1000 جواز مادة 17

رابطة أمراض الجهاز العصبي للتريث 
باستخدام الجراحة لعالج الـ »إم إس«

حنان عبدالمعبود
في الوقت الذي دعا فيه النائب د.وليد الطبطبائي إلى اإلس���راع 
في اعتماد العمليات اجلراحية سبيال لعالج مرض التصلب العصبي 
)إم إس(، أكدت رابط���ة أمراض اجلهاز العصبي الكويتية في بيان 
تسلمت »األنباء« نسخة منه أنه يجب التريث وعدم تشجيع الطريقة 
التداخلية كعالج معتمد لهذا املرض حتى يتم اس���تكمال الدراسات 

حولها.

»الكهرباء«: 100 مشروع بمليار دينار »التسليف« اعتمد حزمة قرارات لـ »المعاقين«
دارين العلي

فيما شكل وزير الكهرباء واملاء 
د.بدر الش���ريعان فرقا من قطاع 
التخطي���ط والتدريب في الوزارة 
ملتابع���ة تنفي���ذ برنام���ج خطة 

التنمية للس���نوات األربع املقبلة،  
ال���وزارة م.أحمد خالد  أكد وكيل 
اجلسار ان الوزارة تستعد لتنفيذ 
100 مشروع بتكلفة إجمالية بلغت 

مليار دينار.

الجراح  محمد  الشيخ 
المرشــح األبــرز 
إدارة  مجلس  لرئاسـة 
»الدولـي«  وعمومية 

أرباح  ارتفاع  المرزوق: 
العقارية«  »سوق السالمية 
34% فـــي 2009 
وتوزيـع 15% أرباحـًا 

البحـر: »إيفـا« تطـرح 
استثماريين  صندوقين 
ألسواق  جديدة  بأدوات 
المـال وتعتزم طرح 3 

»األنباء«: 670 مليون  في دراسة أعدتها 
دينار قيمة مناقصات فازت بها شركات 
مدرجـة وتابعة في الربـع األول ص38
300 فلـس السـعر المعـروض  علـى 
لشراء  وآخرين  االسـتثمارية«  »التمدين 
سهم »األهلي المتحد« البحريني ص39

البنـك توافـق علـى إصـدار صكـوك 
مرابحـة  بــ  80 مليون دينـار   ص44

نقدية لمساهميها ومعدل العائد على األصول 
قفز إلـى 107 فلـوس للسـهم  ص42

صناديق برأسمال إجمالي نصف مليار دوالر 
لالسـتثمار العقاري في 2010 

اعتم����د مجلس إدارة البنك في االجتماع تقدمي منحة قدرها 10 آالف 
دينار لكل ف����رد من ذوي االحتياجات اخلاصة، مع تخفيض القس����ط 
الشهري للقروض املمنوحة لهم إلى 5% من إجمالي الراتب وبحد أقصى 
50 دينارا مع زيادة س����قف البيع والتثمني إل����ى 300 ألف دينار. وأكد 

املجلس أن هذه القرارات سيبدأ تطبيقها في 20 مايو املقبل. 

محمد الدشيش
علمت »األنباء« ان اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر والتي 
يرأسها العميد الش����يخ فيصل النواف أعدت قائمة تضم 1000 جواز 
سفر مادة 17 سيتم سحبها حال قيام حملة هذه اجلوازات بالسفر الى 
اخلارج. وأش����ارت مصادر أمنية الى ان هذه اجلوازات املقرر سحبها 
لن يتم اس����تدعاء أصحابها إمنا سيتم االنتظار حال جتديدها أو في 

حال إقدامهم على السفر بها الى خارج البالد.

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

في موازاة التكتيك احلكومي الذي 
انتهجته السلطة التنفيذية مؤخرا 
إلحداث تأثير على األغلبية النيابية 
وما أسفرت عنه نتائج املواجهات 
السياس���ية مؤخرا، تسعى أطراف 
نيابية فاعلة إلعادة إحياء ما كان 
يسمى ب� »تكتل الكتل« من جديد. 
مصادر نيابية مطلعة أبلغت »األنباء« 
ان جناح احلكومة في إزاحة حاجز 
الرهبة من مواجهة االس���تجوابات 
واالس���تحقاقات الدس���تورية وما 
منيت به بعض الكتل النيابية من 
الالزمة  تراجع في إحراز األغلبية 
البرملانية أوجد  لتنفيذ أجندته���ا 
حاجة ملحة إلعادة جتميع الصفوف 
وقراءة الساحة من جديد استعدادا 
ملا هو قادم.وأوضحت املصادر ان 
كتلتي »العمل الشعبي« و»التنمية 
واإلصالح« عقدتا اجتماعا موسعا 
نهاية األس���بوع املاضي مت خالله 
تدارس األوضاع السياسية ونتائج 
االستجوابات األخيرة، حيث جرى 

االتفاق على ضرورة تأمني أغلبية 
نيابية تساند الكتلتني في مشاريعهما 
املقبلة وذلك من خالل استمالة بعض 
األعضاء املستقلني وغير احملسوبني 
على تيارات مح���ددة وضمهم الى 
جتمع »تكتل الكتل« الذي كان قائما 
خالل املجلس السابق متهيدا إلعادة 
إحيائه من جديد. وأشارت املصادر 
الى ان القراءة األولية لعدد أعضاء 
التكتل اجلديد بع���د إجراء جردة 
مبدئية للنواب تشير الى 20 نائبا 
مبن فيهم نواب »التنمية واإلصالح« 
و»الشعبي«. وأكدت املصادر ذاتها 
ان أهم القضايا التي سيتم التركيز 
عليها خالل املرحلة املقبلة وإقرارها 
بصفة االستعجال االقتراح اخلاص 
بجواز عقد جلس���ات مجلس األمة 
متى توافر النصاب القانوني دون 
اشتراط تواجد التمثيل احلكومي، 
باإلضافة الى القوانني املتعلقة باملدن 
اإلسكانية والعمالية ومحطات توليد 
الكهرباء وكادر اخلبراء، باإلضافة 
الى احلق���وق املدنية واالجتماعية 

للمرأة وملف الغالء.

الشيخ محمد اجلراح مرزوق خالد املرزوق طالل جاسم البحر
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»أجيليتي« تتوصل إلى تسوية مع الحكومة 
األميركية بـ 750 مليون دوالر

ماضي الهاجري ـ شريف حمدي
أفادت مصادر بأن شركة »أجيليتي« توصلت 
لتسوية مع احلكومة األميركية تدفع مبوجبها 
الشركة 750 مليون دوالر تعويضات عن عقود 
سابقة. واضافت انه في ضوء هذه التسوية 

التي ستكون احملور األساس���ي على جدول أعمال مجلس اإلدارة الثالثاء 
القادم لتحديد مدى انعكاسها على النتائج املالية سيتم حتديد املخصصات 
وتوزيعات األرباح عن 2009 التي توقعت املصادر أن تكون 40% نقدا و%5 

منحة، وأن يعود السهم للتداول فور االعالن رسميا عن التسوية.
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