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أحمد الصبيح

Al-Anbaa Saturday 24th July 2010 - No 12337يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 12 من شعبان 1431 ـ 24 يوليو 2010 الـــعـدد:

ماضي الهاجري
علمت »األنباء« ان احلكومة 
أبلغت رسميا عددا من النواب 
الذي����ن تقدم����وا باقتراحات 
إلعادة النظر في قيود تشغيل 
املتقاعدي����ن مبا يس����هل على 
اجلهات احلكومية االستعانة 
بخدماته����م وخبراته����م وفق 
تخصصاتهم السابقة وبشروط 
ميس����رة مقابل مكافآت مالية 
ش����هرية، بأن مجلس الوزراء 
قد أوقف قراره الس����ابق بهذا 
اخلص����وص حالي����ا إلع����ادة 

تنظيمه.

وأش����ارت احلكومة في رد 
صادر عن ديوان اخلدمة املدنية 
إلى أنه »مت استثناء األطباء من 
قرار وقف االستعانة باملتقاعدين 
وذلك تلبي����ة حلاجة اجلهات 
احلكومية ذات االختصاص الى 
خدمات وخبرات هذه الفئة«.

وكان ع����دد م����ن الن����واب 
بينه����م النائب مخلد العازمي 
قد أثاروا هذه القضية، وطالب 
العازمي بقيام اجلهات املختصة 
ف����ي إدارات الدول����ة املختلفة 
الكاملة  »بإعط����اء األولوي����ة 
لالستعانة بخدمات املتقاعدين 

من الكويتيني ف����ي العمل بها 
طوال الوقت مع قيام مجلس 
الوزراء بإعادة النظر في قيود 
املتقاعدين مبا  إعادة تشغيل 
يسهل على اجلهات احلكومية 
بخدماته����م  االس����ت���عانة 
وخبراتهم وفق تخصصاتهم 

السابقة«.
يذك����ر ان »األنب����اء« كانت 
قد أش����ارت في عددها في 12 
يوني����و املاضي إلى ان وزيرة 
التربية د.موضي احلمود كانت 
ارتكزت على قرار مجلس  قد 
الوزراء رقم 2003/1124 وعدة 

اعتب����ارات أخ����رى لالعتذار 
عن عدم قب����ول اقتراح نيابي 
باالستعانة بخدمات املتقاعدين 
الكويتيني للعمل كحراس أمن في 
املدارس احلكومية واملتقاعدات 
كمشرفات ومراقبات أمن، وأكدت 
د.احلمود ان ندرة املتقاعدين من 
الكويتيني الراغبني في العمل 
به����ذه الوظيف����ة وخصوصا 
اإلناث، وافتقاد اللياقة البدنية 
التي ال تتوافر في اإلناث وكبار 
الس����ن املتقاعدين من الذكور 
مينعان من االستعانة بهم في 

هذه الوظيفة.

محمد الجالهمة والوكاالت
»الكوي���ت في طريقها إل���ى االعتراف 
بكوسوڤو«، بهذه اجلملة بدأ مصدر مطلع 
ف���ي وزارة اخلارجية حديثه ل� »األنباء« 
موضحا ان وزارة اخلارجية كانت بانتظار 
قرار احملكم���ة الدولية والذي صدر امس 
 األول حيث اكد ان اس���تقالل كوس���وڤو 

ال يتناقض مع القانون الدولي العام.
وقال املصدر بعد صدور احلكم: الرؤية 
أصبح���ت واضحة بالنس���بة لنا التخاذ 

اخلطوة القادمة وهي االعتراف.
وعن موقف الكويت الس���ابق الذي لم 

يعترف بكوس���وڤو رغم إعالن عدد من الدول االعتراف باستقاللها 
قال املصدر: لم نكن يوما مع أو ضد اس���تقالل كوسوڤو، ولكن كنا 
بانتظار قرار احملكمة الدولية والذي بصدوره اصبحت الرؤية واضحة 
التخاذ اخلطوة القادمة وهي االعتراف. يذكر أن الكويت ترتبط أيضا 
بعالقات صداقة جيدة مع دولة صربيا التي تتمس���ك بأحقيتها في 

كوسوڤو وترفض استقالل اإلقليم ألسباب 
تاريخية. نيابيا صرح النائب محمد هايف 
بأن اعتراف محكمة العدل باستقالل كوسوڤا 
)اللفظ الذي يستخدمه اإلسالميون السم 
اإلقليم باللغة األلبانية مقابل كوس���وڤو 
باللغة الصربية( خطوة باالجتاه الصحيح، 
مضيفا أنه »ال يليق باحلكومة الكويتية 
أن تتأخر كثي���را في االعتراف بدولة لها 
تاريخه���ا العريق الذي اخذ مكانة رفيعة 
وصفحة مشرقة في تاريخ أمتنا اإلسالمية«. 
وفي اإلطار ذاته، طالب النائب د. جمعان 
احلربش بسرعة اعتراف الكويت باستقالل 
االقليم. جتدر اإلشارة إلى أن 69 دولة قد اعترفت باستقالل كوسوڤو 
حت���ى اآلن بينها 22 دولة في االحت���اد األوروبي، حيث اليزال هناك 
عدد قليل من الدول املعارضة منها اسبانيا، وكانت وزيرة خارجية 
الواليات املتح���دة هيالري كلينتون قد دعت أمس األول دول العالم 

إلى املسارعة الى االعتراف باستقالل كوسوڤو.

»إكسير الحياة« يعالج اإلدمان واالضطرابات النفسية الكويت ودول الخليج تحظر فيلمًا بوليووديًا عن كشمير 
لندن � أ.ش.أ: أظهرت أبحاث طبية إمكانية استخدام 
األكسجني »إكسير احلياة« في عالج سلسلة من األمراض، 
خاصة اإلدمان، وع����الج من يعانون من االضطرابات 
النفس����ية بعد الصدمة. وطريقة العالج باألكس����جني 
تتم من خالل الضغط الزائ����د عن طريق طرح املزيد 
من فقاعات الغاز في اخلاليا، حيث يتم وضع املرضى 
في غرفة ويتم ضخ األكس����جني زيادة عشر مرات عن 
املعدل الطبيعي، وإزال����ة النيتروجني وتقليله حتى 
تتم إعادة امتصاصه، كما يتم حتسني نقل الدم لإلبقاء 
عل����ى اخلاليا التي تعاني من نقص األكس����جني حية. 
وتعمل هذه الطريقة على حتفيز إنتاج اخلاليا اجلذعية 
وإحالل اخلاليا التالفة في الكبد واملخ أو البنكرياس، 
كما تس����اعد في عالج سلسلة واس����عة من األعراض 
العصبية مثل مرض التصلب العصبي املتعدد والتوحد 
والشلل الرعاش وإصابات املخ اخلفيفة، كما تفيد في 
عالج بعض األمراض اجللدية. كما يستخدم األكسجني 
في عالج املدمنني الذين تعرضت أجس����امهم لتلف في 
اخلاليا على مدار الس����نني نتيجة تعاطي الكحوليات 
واملخدرات. يذكر ان قلعة »كريج« هي املكان الوحيد 
في اململكة املتحدة الذي يستخدم هذه الطريقة لعالج 
اإلدمان، ويجري عالج املرض����ى احملولني من التأمني 
الصحي في بريطانيا من خالل إبقائهم ملدة ساعة في 
الغرفة مرتدين القناع مما يسمح لألكسجني بالتغلغل 

في مجرى الدم.

مومباي � أ.ف.پ: حظرت الكوي���ت ومعها عدد من دول اخلليج عرض فيلم 
بوليوودي يتمحور حول احلياة في اقليم كشمير الهندي، حسبما اعلن منتجو 
الفيل���م. فقد رفضت خمس دول هي الكويت واالم���ارات العربية املتحدة وقطر 
والبحري���ن وعم���ان، ان تعرض فيلم »حملة« )اللحظة( ال���ذي يدعى انه يروي 
القصة احلقيقي���ة وراء العنف في االقليم ذي الغالبية املس���لمة. وقال املخرج 
راهول دوالكيا لوكالة فرانس برس: احلكومة الهندية سمحت لنا بعرض الفيلم 
ولم تعترض على ش���يء، لكن السلطات السينمائية في اخلليج خالفتها الرأي، 

انا اشعر بخيبة امل كبيرة.
واض���اف دوالكيا انه صدم الن الفيلم حظر، فه���و يعتقد انه يتمحور حول 
»السالم واالخوة« وقال املنتج بونتي واليا ان موزع الفيلم في الشرق االوسط 
اكد احلظر. الفيلم الذي بدأ عرضه في الهند يوم اجلمعة املاضي هو من بطولة 

املمثل الشهير ساجناي دات والنجمة بيباشا باسو.
وقد كتبت باسو على موقع املدونات الصغرى »تويتر«، »حظر فيلم صريح.. 
ماذا حل بحرية التعبير؟«. فيلم »حملة« لم ينل استحسان املسؤولني عن الرقابة 
وس���كان كشمير انفسهم، مع ازدياد االس���تياء من حكومة نيودلهي في منطقة 

الهمااليا الشديدة االضطرابات.
وكانت جلنة الرقابة الهندية اعترضت على املقتطف الترويجي للفيلم، وبشكل 
خاص على وصفه كش���مير بأنها »اخطر مكان في العالم« مجبرة دوالكيا على 
حذف بعض املشاهد. ويبدو ايضا ان السكان احملليني اجبروا طاقم الفيلم على 
اعادة تصوير احد املش���اهد بعد استيائهم من وصفه للمنطقة التي تشهد قتاال 

ونشاطا انفصاليا منذ عقود.
ويعود النزاع في كش���مير الى تقسيم شبه القارة الهندية بعد نهاية احلكم 
البريطان���ي عام1947، وقد تس���بب في حربني من اصل ث���الث حروب بني الهند 

األكسجني يستخدم في عالج العديد من األمراضوباكستان. البوستر الرسمي لفيلم »حملة«

الحكومة: أوقفنا قرار االستعانة بالمتقاعدين إلعادة تنظيمه
ردًا على المقترحات النيابية المتكررة لاللتفات إلى هذه الفئة المجتمعية

»األنباء« الرياضية  )ص18 ـ 21( كلينتون يتفوق على بوش وأوباما 
في انتخابات رئاسية افتراضية بأميركا

تشاڤيز: أعلنها وقلبي حزين.. 
نقطع العالقات مع كولومبيا

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
حصل الرئيس األسبق بيل كلينتون على قصب السبق في انتخابات 
رئاسية افتراضية اجرتها مؤسسة غالوب لالستطالعات في صفوف 
الناخبني األميركيني حول من يفضلونه رئيسا اليوم: كلينتون ام جورج 
بوش االبن ام باراك اوباما؟ فقد صوت 61% من الناخبني لكلينتون فيما 
حصل اوباما على 52% وحصل بوش على 45% فقط في قائمة تفضيالت 
الناخبني بالترتيب. وحافظ الناخبون األميركيون على والئهم احلزبي 
اذ شكل الدميوقراطيون 89% ممن فضلوا كلينتون و86% ممن فضلوا 

اوباما بينما كان 85% ممن اختاروا بوش من اجلمهوريني.

كراكاس � أ.ف.پ: بعد تصريح بوغوتا بوجود متمردين كولومبيني 
في ڤنزويال، اعلن الرئيس الڤنزويلي هوغو تشاڤيز امس االول قطع 
العالقات الديبلوماس����ية بني بالده وجارته كولومبيا ووضع قواته 
في »حال التأهب القصوى«. وصرح تش����اڤيز في القصر الرئاس����ي 
في ميرافلوريس »أعلنه����ا وقلبي حزين: ڤنزويال تقطع منذ اآلن كل 
عالقاتها مع احلكومة الكولومبية«. وبعد ساعة ونصف الساعة على 
إعالنه، أعطى وزير اخلارجية الڤنزويلي نيكوالس مادورو مهلة »72 
ساعة« للديبلوماسيني الكولومبيني ملغادرة بالده وأمر بإغالق سفارة 

ڤنزويال في بوغوتا.

56 مليون دينار كلفة إنشاء محطة التنقية في  كبد

الصين تستأنف مبيعات البنزين إليران

فرج ناصر
أعلن الوكيل املساعد لقطاع 
الهندس����ة الصحي����ة بوزارة 
األشغال خالد اخلزي أنه سيتم 
تشغيل محطة التنقية في كبد 
نهاية العام احلالي وذلك لتكون 
بديلة حملط����ة تنقية اجلهراء 
والواقعة حالي����ا بالقرب من 

الوحدات السكنية في مدينة 
س����عد العبداهلل والتي سيتم 
إلغاؤها فور تشغيل احملطة 

اجلديدة.
وكشف اخلزي عن أن احملطة 
اجلديدة تشتمل على وحدة ضخ 
بعمق 30 مترا وخطوط مياه 
للصرف بنحو كيلومتر وكذلك 

محطة تنقية رئيسية بقدرة 
أولية 180 الف متر مكعب في 
اليوم، باإلضافة إلى نقل املياه 
املعاجلة في املوقع اجلديد إلى 

مركز التحكم في الصليبية.
وأضاف اخل����زي أن كلفة 
احملط����ة س����تبلغ 56 مليون 

دينار.

عواص���م � وكاالت: فيما تعمل 
العقوب���ات املش���ددة م���ن جانب 
الواليات املتحدة وأوروبا على عزل 
طهران بص���ورة أكبر عن النظام 
املالي العاملي، جتري إيران والصني 
محادثات حول اس���تخدام اليوان 
لتسوية صفقات النفط واملشروعات 
بدي���ال عن ال���دوالر واليورو. في 

السياق ذاته قالت مصادر إن شركة 
تشوهاي تش���ينرونغ الصينية 
اململوكة للدولة باعت أولى شحناتها 
من البنزين إلى إيران خالل عامني 
على األق���ل. وأضافت املصادر أن 
»تشينرونغ« وهي أكبر شركة نقل 
في العالم للخام اإليراني تشحن 
250 ألف برميل من وقود السيارات 

على منت ناقلة متوس���طة احلجم 
تسمى »فيراريس«. وذكرت املصادر 
أنه من املتوق���ع أن تفرغ الناقلة 
البنزين من  التي حتمل ش���حنة 
ميناء جبل علي في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة شحنتها في ميناء 
األيام  بندر عباس اإليراني خالل 

القليلة املقبلة.

تفتتح نهاية العام الحالي

تدرسان استخدام »اليوان« بدياًل عن الدوالر واليورو لتسوية صفقاتهما النفطية

»الديوان« يدعو 299 مواطنًا 
األحد غـداً   مراجعته  إلى 

أحتفظ  السـعدون:  غالـب 
بمراسالت تمت بين الشيخ 
مبـارك األول وجدي منصور

ص2

األنباء  االقتصادية

المباركي لــ »األنباء«: الصندوق 
الوطنـي يحتـاج آليـة محددة 
عبر  العقارية  الشركات  إلقراض 
البنوك وبإشراف حكومي  ص22

المبانـي  بانكـر«:  »كولدويـل 
جديدًا  أسـلوبًا  تفرض  الذكية 
الكويت  في  العقار  تثمين  على 
ص22  تطــويــره  وآليـات 

الكويت في طريقها إلى االعتراف بكوسوڤو 
هايف والحربش: على حكومتنا أال تتأخر في ذلك

»أيوب الكرة الكويتية« 
أحمد الصبيح: ال أفكر 
حاليًا..  االعتـزال  في 
مواصلـة  وأتمنـى 
مسيرتي والعودة إلى 
والمشـاركة  »األزرق« 
فـي كأس آسـيا

األزرق األولمبـي يتوجـه غدًا إلـى الدوحة 
الخليجية البطـولـة  فـي  للمشـاركــة 

ريبيري: يجب أن أتجاوز 
نقطة االنحدار.. وال أخشى 
علـى مـستقـبلـي

رجال الدين يمنعون 
بيـع قمصـان مـان 
ماليزيا فـي  يونايتد 

الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لوال داسيلفا مرحبا بسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

رئيس الوزراء بحث مع الرئيس البرازيلي دعم التعاون 
في جميع المجاالت وشهد توقيع 5 اتفاقيات ثنائية  ص 3

التفاصيل ص26

التفاصيل ص25التفاصيل ص26

د. جمعان احلربش محمد هايف


