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ش�اهدت قب�ان:   عجن�ان 
»خر الحماد« والحياة في البر 
كانت حلوة وجميلة في بيوت 
شط  مياه  ننقل  وكنا  الشعر 
الع�رب على ظه�ر الحمير

محمد بن راشد: انسحاب 
العملة  م�ن  اإلم�ارات 
»صائب«  الموحدة  الخليجية 
ولن ندخل فيها حتى نرى 
ومربحة  راس�خة  فائ�دة 

ص31

ص12 و13

Al-Anbaa Saturday 26th June 2010 - No 12309يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 14 من رجب 1431 ـ 26 يونيو 2010 الـــعـدد:

التأمين الصحي مجانًا للمواطنين في دور االنعقاد المقبل
روال ل� »األنباء«: المشروع سيحقق إصاحًا شامًا في القطاع الصحي

بحث استخدام قصور صدام في استضافة القمة العربية المقبلة بالعراق
الس���لطات في  وكاالت: تبحث 
بغداد إشراك قصور الطاغية العراقي 
املقبور صدام حسني في استضافة 
القمة العربية املقبلة في العراق. وقال 
من���دوب العراق الدائم في اجلامعة 
العزاوي ان  السفير قيس  العربية 
بالده لن تكون أميركية وال إيرانية 
بحسب ما أشارت إليه صحيفة الشرق 

األوسط اللندنية أمس.
وجدد الع���زاوي ف���ي لقاء مع 
الصحافيني متسك بالده بحقها في 
استضافة القمة العربية املقبلة في 
ش���هر مارس 2011، مش���يرا الى ان 
اس���تضافة القمة إعالن جديد بأن 
العراق واقف على قدميه ويستطيع 
ان  العرب. وقال  استضافة االخوة 
احلكوم���ة العراقية جت���ري إعدادا 
هائال الس���تضافة القمة، وان هناك 
جلنة كبيرة برئاسة رئيس الوزراء 
وعضوية أغلب الوزارات هدفها اإلعداد 
وتهيئة األجواء الستقبال الرؤساء 
العرب. وأشار الى انه مت تخصيص 
دفعة أولى تقدر مببلغ 100 مليون 
دوالر لإلنف���اق على القمة واإلعداد 
له���ا، والعمل على تهيئ���ة الفنادق 
والقصور الستقبال الضيوف، منها 
قصور كثيرة لصدام حسني أهملت 
أو س���كنتها القوات األميركية التي 

انس���حبت من أغلب هذه األماكن. 
يشار الى انه مت إعدام الرئيس صدام 
منذ نحو أربع سنوات عقب إدانته 
عن أعمال وقعت أثناء فترة حكمه. 
أمنية على  وحول وجود مخاوف 
الزعماء العرب وضيوف القمة في 
ظل عدم االستقرار األمني في العراق، 
قال الع���زاوي: »األوضاع اختلفت 
في بغداد عما كانت عليه من قبل، 
كما انه يج���ري إعداد هائل لتأمني 

القادة العرب لتوفير أقصى درجات 
األمن لهم«. ولفت العزاوي الى ان 
العراق مت ابعاده عن مجاله االقليمي 
املثلث االستراتيجي  كأحد أضالع 
العربي الذي كان يتشكل من مصر 
والسعودية والعراق، خاصة عقب 
االحتالل األميركي للعراق عام 2003، 
مش���يرا الى انه تعرض لعدد من 
األزمات مثل احملاصصة والفساد 
الطائفي  والرش���اوى واالقتت���ال 

واالثني، مما أبعده عن الدور الكبير 
الذي كان يلعبه. وأكد ان الرئيس 
العراقي جالل طالباني سيشارك في 
القمة العربية اخلماسية التي ستعقد 
في طرابلس في 28 الشهر اجلاري 
)لتطوير العمل العربي املشترك(، 
والتي س���تضم كال من قادة مصر 
وليبيا واليم���ن وقطر إضافة الى 
العام  العراق، ومبش���اركة األمني 

للجامعة العربية عمرو موسى.

ل عملية الترميم م خال محد قصور املقبور صدا

الكونغرس األميركي يقّر حزمة عقوبات جديدة على إيران

تأجيل »حقوق المرأة« لدور االنعقاد المقبل 
وإحالة »القروض« إلى »الدستورية« في حال إقراره

واش���نطن � أ.ف.پ: بهدف إرغامها على وقف 
برنامجها الن���ووي، صادق الكونغرس األميركي 
مبجلسيه امس األول على فرض حزمة واسعة من 
العقوبات اجلديدة على إيران، في مشروع قانون 
ينتظر مصادقة الرئيس باراك اوباما عليه لتدخل 

العقوبات حيز التنفيذ.
وصوت مجلس الش���يوخ بإجم���اع أعضائه 
ال� 99 لصالح مش���روع القانون الذي س���بق ان 
تفاوض عليه مع مجلس النواب الذي سرعان ما 

خطا اخلطوة نفسها وصادق بعيد ساعات على 
مش���روع القانون بأكثرية 408 أصوات مقابل 8 

نواب صوتوا ضده.
وتستهدف هذه احلزمة اجلديدة من العقوبات 
قطاع الطاق���ة في إيران خصوص���ا، وهي تأتي 
لتستكمل العقوبات اجلديدة التي فرضها مجلس 
االمن الدولي على إيران قبل أسبوعني وكذلك تلك 

التي فرضها االحتاد األوروبي.

مريم بندق - موسى أبو طفرة - سامح عبدالحفيظ
 أك����دت مص����ادر مطلع����ة أن هن����اك توافق����ا 
نيابيا � حكوميا على أن تكون اجللس����ة اخلتامية 

لدور االنعقاد احلالي اخلميس املقبل.
وكش����فت املصادر خالل حديثها ل� »األنباء« عن 
توافق الس����لطتني للتصويت على املوازنة العامة 

للدولة في جلستي الثالثاء واألربعاء املقبلني.
واشارت الى أن الطلب النيابي الذي سيقدمه 10 
أعضاء لتأجيل التصويت على امليزانية حتى االنتهاء 
من القوانني املعلقة لن يحظى بالعدد النيابي املطلوب 
لتمريره، كاشفة عن أن احلكومة تراهن على فقدان 
نصاب جلسة األحد املخصصة للتصويت على قوانني 
املرأة وتقرير »املالية« حول إسقاط فوائد القروض. 
وقالت إن قوانني املرأة لن متر في جلس����ة الغد ألن 
احلكومة غير متحمسة للموافقة عليها بشكلها احلالي، 
إضافة إلى أن القوانني املقدمة غير مكتملة وال حتوي 
آراء جلنتي »املالية« و»اإلسكان« البرملانيتني حول 

التأمينات والرعاية السكنية.
وأضافت أن احلكومة التي ستحضر اجللسة في 
حال عقدها � تنسق مع النواب � لتقدمي طلب نيابي 

بتأجيل إقرار قوانني املرأة لدور االنعقاد املقبل.
أما بخصوص إس����قاط فوائد القروض فأشارت 
املصادر ذاته����ا إلى أنه في حال����ة اكتمال النصاب 

فسترفض احلكومة مجددا املوافقة على القانون.
واستطردت قائلة: ان احلكومة ليست متخوفة 
من مناقشة تقرير اللجنة املالية أو نتيجة التصويت 
عليه ألن القانون حتى يتم تطبيقه يحتاج إلى تقدمي 
طلب للتصويت عليه مجددا في دور االنعقاد املقبل 
وفي حالة حصوله على ال� 33 صوتا املطلوبة فهناك 
مخارج كثيرة للحكومة لعدم تنفيذه، منها إحالته 

إلى احملكمة الدستورية.
وجددت املص����ادر التأكيد عل����ى أن التعديالت 
 عل����ى قانون صندوق املعس����رين س����تمر بأغلبية 

نيابية � حكومية مريحة.

بانتظار مصادقة أوباما لتدخل حيز التنفيذ

»سي.آي.ايه« تتوقع توافق نيابي � حكومي على ختام دور االنعقاد الحالي في جلسة الخميس وطلب تأجيل الميزانية لن يحظى بأغلبية
انهيار إسرائيل 

في األعوام المقبلة
 واش���نطن � إيالف: توقعت 
 وكالة املخابرات املركزية األميركية 
ال� )س���ي.آي.ايه( أن إسرائيل 
س���تنهار في غض���ون األعوام 
العشرين املقبلة، ورأت الوكالة 
أن مشروع تشكيل حكومتني في 
فلسطني أمر مستحيل، واعتبرت 
أن تشكيل حكومة دميوقراطية 
يعيش ف���ي ظله���ا املواطنون 
مبختلف قومياته���م ومذاهبهم 
ودون أي متييز ليعيش���وا الى 
جانب بعضهم البعض في إطار 
احلرية وحصولهم على احلقوق 
الوحيد  السبيل  املتساوية، هو 
لتس���وية القضية الفلسطينية 
بصورة منصفة وأكدت في الوقت 
ذاته أن حل ه���ذه القضية دون 
عودة املشردين في عامي 48 و67 

أمر مستحيل.  

د. روال دشتي

قرار احلصول عليها، وفي هذه 
احلالة يس���دد املواطن الرسوم 
اإلضافية. وتابعت د.روال دشتي ان 
هناك دراسة أيضا الحتمال تغطية 
التأمني جلزء من حاالت العالج 
باخلارج، مشيرة إلى ان املشروع 
سيش���كل نقلة نوعية ويحقق 
اإلصالح املنش���ود ف���ي القطاع 
الصحي ويساهم في التوفير على 
الدولة وحتقيق خدمات  خزينة 
طبية أفضل ويحد من الهدر ويرفع 

من الكفاءة.

ماضي الهاجري
أكدت النائبة د.روال دش���تي 
ان دور االنعقاد املقبل سيشهد 
إقرار مش���روع التأمني الصحي 
املجاني للمواطنني بعد ان تكون 
اللجنة الصحي���ة البرملانية قد 
رفعت تقريرها بشأنه الى مجلس 

األمة. 
وقالت د.دشتي في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان املش���روع 
س���يوفر إصالحا شامال لوزارة 
الصحة على مستوى اخلدمات 
وهن���اك فري���ق م���ن اخلبراء 
واملستشارين يتولى حاليا دراسة 

املوضوع.
ان  د.دش���تي  وأوضح���ت 
هيئة رقابية مستقلة ستتولى 
تنظيم األمور عبر إشرافها على 
مستشفيات القطاعني احلكومي 
واخل���اص لتقيي���م وتس���عير 
اخلدمات وحتديد اجلهات املعتمدة 

للتأمني الصحي.
وأش���ارت ال���ى ان احلكومة 
ستدفع التأمني نيابة عن املواطنني 
للخدمات احملددة وستكون هناك 
خدمات إضافية يعود للمواطنني 

»الداخلي�ة«: نقل 451 
قطاع  في  وفردًا  ضابطًا 
األم�ن الع�ام  ص6 و7
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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

احلارس البرازيلي خوليو سيزار يقطع الكرة من أمام البرتغالي داني              )رويترز(

البرازيل  لم ترقص الس�امبا.. والبرتغال تُبحر للدور الثاني

»الماتادور« اإلسباني يقهر تشيلي.. وخروج سويسرا وهندوراس

بن همام يعرب عن فخر آسيا بإنجازي اليابان وكوريا الجنوبية
أوباما يهنئ المنتخب األميركي.. ورئيس المكسيك يتوعد األرجنتين.. 
وكاميرون ال يرغب في متابعة مباراة ألمانيا وإنجلترا مع ميركل

روح »التايغوك« س�اح بوجه أوروغواي وغان�ا تتربص بأميركا

صفحات خاصة بمونديال 2010 في »األنباء« الرياضية )ص21 � 28 و40(

 )محمود الطويل(رئيس مجموعة اخلرافي ناصر اخلرافي يتسلم درع اجلمعية اللبنانية لرعاية املعاقني من رئيسة اجلمعية رندى بري في بيروت أمس األول

ناصر الخرافي: االهتمام بذوي اإلعاقة مؤشر على رقي المجتمعات وتقدمها  ص 3
ِّصَ ريعه الستكمال تجهيز قسم العاج الداخلي بمجمع نبيه بري لتأهيل المعاقين حضر حفل العشاء الخيري الذي خُص


