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Al-Anbaa Wednesday 14th July 2010 - No 12327يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 2 من شعبان 1431 ـ 14 يوليو 2010 الـــعـدد:

الفهد: ضّخ  2  مليار دينار في القطاعات 
االقتصادية قبل انطالق خطة التنمية

فواز كرامي
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لش���ؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد، ان باكورة 
نشاط قانون اخلصخصة ستكون في املشروعات 
متوسطة احلجم كالبريد واالتصاالت األرضية، 
مضيفا ان العام االول من خطة التنمية يعتبر 
مشجعا بكل املقاييس السيما فيما يخص املنافذ 

البرية والبحرية واجلوية في الكويت.
وقال الفهد على هامش توقيع اإلدارة العامة 

للطيران املدني عقد تنفيذ مدينة الكويت للشحن 
)املرحلة االول���ى( في مطار الكويت الدولي، ان 
احلكومة وّقعت عق���ودا في إطار خطة التنمية 
تتجاوز قيمتها امللياري دينار منذ 4 أشهر فقط 
وقبل موعد انطالق اخلطة شملت جميع القطاعات 

االقتصادية تقريبا. 
من جانبه أك���د وزير املواص���الت د.محمد 
البصيري ان إج���راءات خصخصة »الكويتية« 
مازالت مس���تمرة اال انه مت توقيفها في الفترة 
احلالية حتى انتهاء موس���م الصيف السيما ان 

عمل املؤسس���ة يكون مكثفا خ���الل هذه الفترة 
وبانتظار انتهاء املوس���م احلال���ي على ان يتم 
جمع العاملني في املؤسس���ة ملعرفة توجهاتهم 
بعد خصخصتها. وقال ان مطار الكويت الدولي 
سيكون في شكل جديد خالل العامني املقبلني بعد 
توقيع عقد بناء مبنى الركاب رقم )2( وتوقيع 
مدينة الكويت للشحن، اضافة الى مشروع بناء 
املدرج الثالث، مشيرا الى ان خدمات مدينة الشحن 
اجل���وي لن تقتصر على الكويت بل ستش���مل 

جميع دول املنطقة. 

البصيري: إيقاف إجراءات خصخصة »الكويتية« حتى انتهاء  الموسم الصيفي

 145.2 يحقق  »الوطن�ي« 
صافية  أرباحًا  دينار  مليون 
للنص�ف األول بنمو 15 ٪    

ص33

ص20 و 21

وكيل وزارة العدل باإلنابة 
د.محمد األنصاري ل� »األنباء«:

نطالب بالتعامل مع احتياجات 
ومشاكل »العدل« بأسلوب 
يختلف عن بقية الوزارات

محمد البحر

ي د.محمد األنصار

»الصحة« تعيد تشكيل لجنة الدرن 
بعد زيادة حاالت اإلصابة به

الحمود: 17٪ زيادة في الرسوم الدراسية بالمدرسة الفرنسية تطبق تدريجيًا اعتبارًا من 2011/2010

إلغاء مناقصة محطة الزور الشمالية بطلب من »الكهرباء«

السديراوي ل� »األنباء«: »المالية« وافقت على صرف
المكافآت المتأخرة من فوائض العام المالي الماضي

حنان عبدالمعبود
بدأت وزارة الصحة تنفيذ خطتها ملكافحة الدرن بإعادة 
تشكيل اللجنة الوطنية ملكافحة الدرن من جديد، والتي 
سيرأسها وكيل الوزارة املساعد لشؤون الصحة العامة 
د.يوس����ف النصف على أن تكون مقررة اللجنة رئيسة 
مركز الدرن د.فاطمة السعيدي ووضع استراتيجية وطنية 
ملكافحته، بعد االزدياد املطرد في تسجيل حاالت الدرن 

)السل( منذ أكثر من 7 سنوات في الكويت.

مريم بندق
اعتمدت وزيرة التربي����ة ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود زيادة رسوم املدرسة 
الفرنسية بنسبة 17%، على ان تطبق على مدى 
3 س����نوات اعتبارا من بداية العام الدراس����ي 
 اجلدي����د 2011/2010. وقالت مص����ادر تربوية 
ل� »األنباء« ان الزيادة في السنة االولى ستبلغ 
8% تنخفض الى 5% للعام الدراسي 2012/2011 
لتصل الى 4% في العام الدراسي الثالث واالخير 
2013/2012. على الصعيد ذاته، اكدت املصادر ان 
طلب اصحاب املدارس الهندية مساواة الرسوم 

الدراس����ية باملدارس الباكس����تانية مازال قيد 
الدراسة. من ناحية اخرى، قالت وكيلة وزارة 
التربية متاضر السديراوي ل� »األنباء« ان وزارة 
املالية وافقت على االستفادة من املبالغ التي متت 
تعليتها )الفوائض( ف����ي ميزانية 2010/2009 
لصرف املكافآت املتأخرة. واستطردت الوكيلة 
السديراوي قائلة: سنعمل على االنتهاء من صرف 
جميع املكافآت املتأخرة لدى القطاع املالي. على 
صعيد مختلف، اعلنت الس����ديراوي ان ديوان 
اخلدمة املدنية اعتمد قرار جتديد افتتاح مراكز 

رعاية املتعلمني للعام الدراسي 2011/2010.

فرج ناصر
أكد مصدر مطلع في جلنة املناقصات املركزية 
ان اللجنة ألغت مناقصة محطة كهرباء الزور 
الشمالية بناء على طلب الوزارة. وقال املصدر: 

الكلفة املالية إلجناز احملطة كانت ستبلغ مليارا 
و200 مليون دينار وتقّدر اإلنتاجية ب� 4800 
ميغاواط. وأضاف: كان من املفترض ان تكون هذه 

احملطة جاهزة للتشغيل صيف عام 2012.
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اق�ت�راح بح�ل الب�رلم�ان الع�راقي
 الجديد وإجراء انتخابات نيابية  ص42

إعفاء أبناء الكويتية المتزوجة من »بدون« 
وجنسيات أخرى من تكاليف العالج

أكد وزير الصحة د.هالل الساير ان قرار االعفاء من 
تكاليف العالج مدى احلياة يشمل ابناء الكويتية املتزوجة 

من فئة البدون واجلنسيات االخرى.


