
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
أعلن رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي أنه 
سينقل رسالة من صاحب 
الس����مو األمير للنواب 
خالل االجتماع التشاوري 
الودي وغير الرسمي الذي 
دعا اليه النواب ظهر غد 

في مكتبه.
وق����ال اخلرافي، في 
تصريح صحافي أمس، 
ان املجلس سيبحث آلية 
إليجاد التوافق بني النواب 

ومنع اخلالفات.
وح����ول موض����وع 
»الغرف����ة«، حذر النائب 
د.حسن جوهر أمس وزير 

التجارة والصناعة أحمد الهارون من التهرب أو التس����ويف أو املماطلة 
في اإلجابة عن األس����ئلة البرملانية املتعلق����ة باالنتخابات التكميلية ل� 
»الغرفة«، مش����يرا الى ان املدة الدستورية لإلجابة عن األسئلة انتهت. 
وقال د.جوهر، في تصريح صحافي، ان الوزير يحاول يائس����ا البحث 
عن منافذ للهروب من اإلجابة خالفا لتصريحاته السابقة حول قناعته 
الكاملة بقانونية تلك املؤسسة.  وأضاف ان الوزير الهارون وضع نفسه 
في حرج سياسي ودستوري عندما جرت االنتخابات التكميلية لغرفة 
التجارة خالفا للقانون الش����رعي الذي ادع����اه، وهو الذي يفضل خيار 
املواجهة واحملاسبة أمام مجلس األمة، معلنا أنه ومجموعة من النواب 
س����يتقدمون بطلب استعجال اللجنة املالية لتقدمي تقريرها عن قانون 

»الغرفة« اجلديد للتصويت عليه. 

أكد محمد الفايد رجل األعمال 
البريطان���ي من أص���ل مصري، 
مجددا رفضه لبيع سلسلة محالت 
»هارودز« الشهيرة التي ميتلكها، 
وكسر الفايد حاجز الصمت بشأن 
ما تردد عن احتمال بيع متاجره 
الحد املس���تثمرين اخلليجيني، 
وحتديدا من قطر، قائال: »هناك 
أشخاص سعوا لشراء »هارودز« 
الكويت والسعودية وقطر،  من 

وقدموا عروضا مرضية إال أنني رفضت، فاملتاجر 
ليست للبيع، فهذه ليست محالت »ماركس آند 
سبنسر« أو »سينسبري«، بل انها مكان مميز 

مينح الناس السعادة، مضيفا »ان 
هناك مكة واحدة فقط« في اشارة 

الى متاجره.
وقال الفايد في تصريحات ل� 
»صنداي تاميز« انه يخطط لإلبقاء 
على ممتلكاته حتى وفاته وانه 
يأمل عند وفاته ان يتم دفنه في 
ضريح على س���طح متجره في 
منطقة »نايتس���بريدج« بلندن، 
ووصف الفايد »هارودز« بالنسبة 
ل���ه بالهرم او اجلبل، مش���يرا الى انها أفضل 
متاجر في العالم، وانه ميضي ساعتني يوميا 

في املشي بني أدوار احملال«.

عواص���م � وكاالت: أصدرت 
الشرطة الدولية )اإلنتربول( فجر 
أمس مذكرة اعتقال بحق رغد 
ابنة املقبور صدام حسني، بناء 
على طلب من احلكومة العراقية 
التي اتهمتها باإلرهاب وارتكاب 
جرائم تهدد حياة األبرياء إضافة 
الى متويل العمليات اإلرهابية، 

بحسب مصادر عراقية. وقالت املصادر 
إن موقع اإلنتربول على شبكة اإلنترنت 
نشر مذكرة القبض على رغد، وتضمنت 
معلومات شخصية عنها والتهم املوجهة 

إليه���ا. ف���ي املقابل، نفى 
األردن تلقيه أي مطالب 
جدي���دة م���ن اإلنتربول 
بخصوص رغد، وقال وزير 
الدولة لش���ؤون اإلعالم 
األردني د.نبيل الشريف: 
ل���م نتل���ق أي جديد من 
اإلنتربول الدولي في هذا 
املوضوع، وآخر ما لدينا في هذا األمر 
ما أعلنه اإلنتربول في 23 نوفمبر 2006 
فيما يسمى ب� »النشرة احلمراء« أن رغد 

مطلوبة لإلنتربول.

يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 21 ربيع اآلخر 1431 ـ 6 أبريل 2010 الـــعـدد:

فلس
100

صفحة
56

Al-Anbaa Tuesday 6th April 2010 - No 12228
www.alanba.com.kw

أبنـاء الشـهيد فهـد األحمـد تلقـوا العـزاء بوفـاة جدتهـم       ص11

عرب على مستوى العالم

رغد صدام حسني

محمد الفايد

د. محمد بـدر: تجميل العيون 
وتوسـيعها وتعديـل زواياهـا 
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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
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رسالـة أميريـة إلى النـواب

رغد مطلوبة لـ»اإلنتربول« بتهمة اإلرهاب

الفايد: رفضت عروض كويتيين وآخرين
لبيع »هارودز« وآمل دفني على سطحه!

شهر إقامة مؤقتة لحين تحديث البيانات
بشرى شعبان

كش���ف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان اجتماعا 
مطوال عقد مس���اء أمس األول بني مدي���ري إدارات العمل 
ومراقبي اإلدارات ومسؤولي أقسام تقدير االحتياج والتحويل 
والتجديد، جرى خالله تقييم العمل في أول يوم لبدء تطبيق 
مشروع ميكنة اخلدمات. وأوضح ان التنسيق بني »الشؤون« 
و»الداخلية« جار بشأن منح أصحاب األعمال إقامة مؤقتة 
لعمالتها ملدة ال تزيد على الشهر الواحد، ليتمكن صاحب 
العمل من حتديث البيانات واستكمال نواقص ملفه دون ان 

يتعرض لدفع الغرامات الناجتة عن انتهاء اإلقامة.

البصيري يعتمد كشوفات 
األعمال الممتازة
في »المواصالت«

فرج ناصر
أكد مصدر مس���ؤول بوزارة 
املواصالت أن وزير املواصالت 
د.محم���د البصي���ري اعتم���د 
الكش���وفات اخلاصة مبوظفي 
وزارة املواص���الت املس���تحقني 
لالعمال املمتازة والبالغ عددهم 
نحو 5 آالف موظف وموظفة من 
اصل 8400 موظف. واضاف ان 
املبلغ الذي مت رصده لهذه االعمال 
يبلغ تقريبا 4 ماليني دينار يشمل 

املوظفني غير الكويتيني.

»الصحة«: استئناف عمليات
التصلب العصبي خالل أيام

حنان عبدالمعبود
أعلنت »الصح���ة« أمس 
اس���تئناف إج���راء عمليات 
م���رض التصل���ب العصبي 
خالل األيام القليلة املقبلة بعد 
إقرار بروتوكول عالجي بحثي 
واضح لهذا املرض املعروف 

باسم »إم إس«.

الخرافي دعا إلى اجتماع غير رسمي في مكتبه ظهر غد لمناقشة إعادة ترتيب األولويات وبحث آلية لمنع الخالفات

لقاء طبي
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صاحب السمو األمير مكرما محمد صقر املعوشرجي خالل االحتفال مبرور 80 عاما 
على إنشاء »البلدية«

صاحب السمو األمير مكرما الشيخ مشعل األحمد نيابة عن املغفور له بإذن اهلل 
الشيخ أحمد اجلابر الصباح

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد لدى استقباله الشيخ عبداهلل بن محمد بن سعود آل ثاني ود.ناصر معرفيه

آل ثاني: »الوطنية لالتصاالت« أنهت إجراءات اإلدراج في سوق قطر

األمير كّرم 51 شخصية في االحتفال الثمانيني لـ »البلدية«
تفضل صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد فشمل برعايته وحضوره 
االحتفال مبرور 80 عاما على انش���اء 
بلدية الكويت. وتضمن احلفل تكرمي 51 
شخصية كويتية من الشخصيات التي 
تولت قيادة البلدية من وزراء سابقني 
لشؤون البلدية ومديري عموم للبلدية 
ورؤساء للمجالس البلدية خالل 80 عاما 

من العمل البلدي في الكويت.
إلى ذلك اس���تقبل صاحب الس���مو 
االمير الش���يخ صب���اح االحمد رئيس 
مجلس ادارة مجموعة كيوتل ورئيس 
مجموعة ش���ركة الوطنية لالتصاالت 
املتنقلة الش���يخ عبداهلل بن محمد بن 
س���عود آل ثاني والرئي���س التنفيذي 
للمجموع���ة وعضو مجلس االدارة في 
الوطنية د.ناصر معرفيه وذلك مبناسبة 
زيارته للبالد. وأعلن الش���يخ عبداهلل 
بن محمد بن س���عود آل ثاني ان شركة 
الوطني���ة لالتصاالت انتهت من جميع 
االجراءات الالزمة الدراجها في سوق قطر 
خالل االسبوعني املقبلني وذلك مبوجب 

التفاصيل ص 14 و43صيغة اتفاق نهائي.
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إجازة مرافقة للزوج براتب كامل

خالف واتهامات حول »المرأة«
فصل جديد من فصول املناوشات النيابية كان حاضرا أمس في 
أروقة مجلس األمة ارتكز على اخلالف حول س��رعة إجناز قانون 

احلقوق االجتماعية واملدنية للمرأة من قبل اللجنة املختصة.
وبعد أن أجلت اللجنة أمس األول إقرار القانون بسبب االعتراض 
احلكومي على قضية ارتفاع الكلفة املالية والرد الصادر من الناطق 
الرسمي باسم كتلة التنمية واإلصالح النائب د.فيصل املسلم حول 
ضرورة احترام اللجنة قرار املجلس باستعجال إجناز تقريرها عن 
القان��ون، تداعت اللجنة أمس الجتماع أجنزت خالله مواد القانون. 
وصرحت رئيسة اللجنة النائبة د.معصومة املبارك بأن القانون منح 
املرأة العديد من احلقوق ونحن ال نريد الدخول في مزايدات مع بعض 

النواب ونحن مبركب واحد خلدمة املرأة وهذا ديدننا.

األمم المتحدة: على العراق االستمرار في دفع 
5% من عائدات نفطه لتسديد تعويضات الكويت

نيويورك � أ.ش.أ: أعل����ن األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون أن 
على العراق االستمرار في دفع نسبة 5% من عائداته من النفط للكويت 
عبر صندوق التعويضات حتى في حال وضع ترتيبات جديدة لصندوق 
تنمية العراق. ونقل راديو »س����وا« األميركي  عن بان كي مون تأكيده 
على ضرورة استمرار العمل باآللية احلالية أو إقرار آلية بديلة بالفاعلية 
نفسها، لضمان سداد األموال املستحقة لصندوق التعويضات الذي أنشأه 

املجلس لتعويض متضرري حرب اخلليج الثانية.

خبيــرة التجميــل زيبــا 
لــ »األنبـاء«: الليـزر أحدث 
علـى  للحصـــول  وسـيلة 
بشرة نضرة وصافية   ص22و23

ألو صحة

تأجيل اجتماع مجلس 
إدارة »أجيليتي«

هشام أبوشادي
كشفت مصادر ل� »األنباء« ان مجلس 
إدارة »اجيليتي« سوف يؤجل اجتماعه 
الذي كان مقررا الي����وم الثالثاء، وانه 
سوف يطلب من إدارة البورصة متديد 
وقف تداول السهم ملدة أسبوع آخر حلني 

التوصل لتسوية قضيتها في أميركا.
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