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Al-Anbaa Wednesday 28th July 2010 - No 12341يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 16 من شعبان 1431 ـ 28 يوليو 2010 الـــعـدد:

الفهد عن تنفيذ »الخطة«: قادرون على كسب الرهان
أطلع ولي العهد على ما تم إنجازه وأكد  خالل اجتماع اللجنة اإلسكانية ضرورة اإلسراع في تأسيس 5 شركات مساهمة

األنباء  االقتصادية

بدر األحمد

إبراهيم القاضي

ملي�ون   42.04 األحم�د: 
»التج�اري«  أرب�اح  دين�ار 
تم  األول  للنصف  التشغيلية 
المخصصات  إل�ى  تحويله�ا 
محفظتي  مقاب�ل  المكون�ة 
ص25 واالستثمار   القروض 

القاض�ي: 3 ماليي�ن دين�ار 
للنصف  »بوبيان«  أرباح  صافي 
كفاية  معدل  و%30.2  األول 
رأس�م��ال البن�ك  ص26

»الوطني«: ارتفاع الموجودات 
المحلية  للبن�وك  اإلجمالية 
بمق�دار 93 مليون دينار في 
يونيو وانكماش االئتمان %1 

ص27

»الصحة«: ال شبهة قانونية في معامالت العالج بالخارج
حنان عبدالمعبود

أن  الصح���ة  وزارة  أك���دت 
نتائج التحقيقات النهائية حول 
جتاوزات أثيرت مؤخرا ش���ابت 
عددا من معامالت العالج باخلارج، 
أكدت عدم وج���ود أي جتاوز أو 
ش���بهة قانوني���ة. وق���ال وكيل 
وزارة الصحة املساعد للشؤون 
القانوني���ة عبدالكرمي جعفر في 
مؤمتر صحافي أمس انه مت النظر 

والتحقيق ف���ي 5 معامالت أثير 
حولها اللغط وانه مت اس���تدعاء 
مس���ؤولني ف���ي إدارة الع���الج 
باخلارج للتحقيق معهم، مؤكدا 
أن التحقيق أثبت قانونية أركان 
املعامالت وال توجد أي ش���بهة. 
وذكر أن الوزارة لن تتهاون في 
مواجهة كل من يسعى إلى جتاوز 
القوانني واإلضرار مبصلحة العمل 

وبخاصة املرضى.

زيادات العسكريين غير 
مدرجة على جدول أعمال 
مجلس الوزراء حتى اللحظة

ماضي الهاجري
أكد مصدر حكومي ل� »األنباء« 
املالية للعسكريني  الزيادات  ان 
والتي انته����ت اللجنة الرباعية 
واملجل����س األعل����ى للدفاع من 
دراستها وأوصيا باعتمادها لم 
تدرج على جدول أعمال مجلس 

الوزراء حتى اللحظة.
واض����اف املصدر ان مجلس 
الوزراء لدي����ه أجندة وبرنامج 
عمل على ج����دول أعماله حاليا 
أهم بنوده خطة التنمية ولم ينته 
منها حتى اآلن، وتابع املصدر ان 
مجلس الوزراء له احلق بالتعديل 
الذي يراه مناسبا بشأن الزيادات 
التي انتهت من دراستها اللجان 
أن  املختصة وليس بالضرورة 

يأخذ بها كما جاءت.

ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ
قط���ع نائب رئي���س مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية الشيخ 
أحمد الفهد الطريق على املخاوف 
والتشكيكات بعدم قدرة احلكومة 
على تنفيذ اخلطة بقوله »متفائلون 
وقادرون على كسب الرهان«. كالم 
الشيخ أحمد الفهد جاء عقب لقائه 
أعضاء اللجنة اإلسكانية وأكد فيه 
أن عملية تأسيس شركة للبيوت 
منخفض���ة التكالي���ف س���تكون 
منتصف الشهر القادم، الفتا إلى أن 
االجتماع كان بهدف تسريع عملية 
تأسيس 5 شركات مساهمة لعدد 
من اجله���ات احلكومية. وأضاف 
أنه من الضروري توافر التمويل 
احلكومي لهذه الش���ركات ليكون 
رديفا للتموي���ل البنكي ولتكون 
جاذبة وذات ج���دوى اقتصادية، 
مبينا أنه سيراسل اللجنة املالية 
لعقد اجتماع ملناقشة آلية التمويل 
احلكومي. وكشف عن انه بصدد 
رفع تقريره ربع السنوي ملجلس 
ال���وزراء متضمن���ا اإلجن���ازات 
التي تعوق عمل هذه  واملعوقات 
املشاريع متهيدا لرفعه الى مجلس 
األمة في اكتوبر املقبل. وكان الفهد 
قد زار أمس سمو ولي العهد الشيخ 
ن���واف األحمد وأطلعه على ما مت 

إجنازه في اخلطة.
 رئيس اللجنة اإلسكانية النائب 
أحمد الس���عدون طالب احلكومة 
بضرورة اإلسراع في حسم قضية 
متويل املشاريع التنموية مؤكدا ان 
قضية الدعم البد أن تقر بقانون من 
مجلس األمة والبد من عقد دورة 
طارئة لع���رض هذا القانون على 
املجلس إلقراره لتنفيذ املشروعات 
املطروح���ة حاليا مث���ل البيوت 

منخفضة التكاليف.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يتسلم مفتاح مدينة سانتياغو من عمدة املدينة بابلو زلكيت زايد سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ أحمد الفهد أمس 

الداحس ل� »األنباء«: مستمرون في تسجيل أبناء
الوافدين على نفقة الصندوق الخيري لدعم التعليم

مريم بندق
أكد مدير عام اإلدارة العامة للتعليم اخلاص محمد الداحس في تصريحات ل� »األنباء« 
ان تس���جيل أبناء الوافدين وأبناء غير محددي اجلنسية مستمر على نفقة الصندوق 

اخليري لدعم التعليم شريطة حتديث البيانات اخلاصة بالطلبة وأولياء أمورهم.
وكانت أنباء غير صحيحة حتدثت أمس عن أن إدارة التعليم اخلاص ستضطر إلى 
عدم قبول أبناء الوافدين هذا العام للتس���جيل على نفقة الصندوق اخليري في حال 

عدم احلصول على الدعم اإلضافي للصندوق.

مص�ادر ل�� »األنباء«: خ�ادم الحرمين وبشاراألس�د معاً إل�ى بي�روت الجمعة   ص33

الشريعان وقّع عقداً بقيمة 8 ماليين و198 ألف دينار لتطوير الشبكة الكهربائية ص 3

رحلة نجاح

رئيس الوزراء بحث في تشيلي دعم التعاون في شتى المجاالت 
وتسّلم مفتاح العاصمة سانتياغو في احتفال رسمي وشعبي  ص3

العجي�ري:  د.صال�ح 
البرق  م�ن  خ�وفي 
والرع�د دفعني إلى 
تعل�م »الفلك« وبالصبر 
واإلرادة حققت جميع 
د.صالح العجيريأح�المي   ص18 و19 التفاصيل ص6 التفاصيل ص4


