
فلس
100

صفحة
40

www.alanba.com.kw
Al-Anbaa Sunday 1st August 2010 - No 12345يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 20 من شعبان 1431 ـ 1 أغسطس 2010 الـــعـدد:

الحكومة تبحث تمويل »المشروعات« وتنفيذ »المعاقين« غدًا
ناصر المحمد يبدأ إجازة خاصة اليوم بعد اختتام جولته الناجحة ومجلس الوزراء يعقد جلسته االعتيادية غدًا برئاسة المبارك

مريم بندق
يعقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية 
غدا االثنني برئاسة رئيس مجلس الوزراء 
باالنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك، 
حيث يبدأ سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد اجازة خاصة اعتبارا من اليوم بعد 
اختتام جولته الناجحة والوفد املرافق له 
الى دول اميركا الالتينية. وذكرت مصادر 
مطلعة لـ »األنباء« ان املجلس سيواصل بحث 
ودراسة متطلبات تنفيذ اخلطة االمنائية 
للدولة وبرنامج عمل احلكومة للعام احلالي 
2011/2010، مع رصد استعدادات الوزارات 
إلعداد املشــــاريع اخلاصــــة بالعام املقبل 
2012/2011. واوضحت املصادر ان املجلس 
ســــيطلع على تقرير يقدمه نائب رئيس 
الوزراء ووزير الدولة لشــــؤون االسكان 
ووزير الدولة للتنمية الشيخ احمد الفهد 
حول متطلبات معاجلة معوقات تنفيذ اخلطة 
في السنة االولى التخاذ القرارات املطلوبة مع 
مناقشة التصورات املتعلقة بجميع متطلبات 
تنفيذ املشــــاريع االمنائية خصوصا فيما 
يتعلق بعملية التمويل، وتوجه احلكومة 
إلنشاء صندوق مستقل لدعم القطاع اخلاص 
واخلطوات التي اجنزتها اللجان الوزارية 
املختصة التي عهد اليها التحضير إلنشاء 
الشركات املساهمة ومدى احلاجة إلعادة 
طرح املزايدة اخلاصة مبشــــروع البيوت 
املنخفضة التكاليف في ظل الرأي النيابي 
الــــذي حتفظ على توجــــه احلكومة نحو 
إعادة طرح املشروع. من جانب آخر يحيط 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي املجلس باالجراءات املتخذة لتنفيذ 
القانون رقم 8 لسنة 2010 اخلاص بحقوق 
االشخاص ذوي اإلعاقة بصفة عامة وتشكيل 
هيئة املعاقني بصفة خاصة واملهام واالعمال 
والسياسة العامة لها، في ضوء االنتهاء من 
وضع الهيكل التنظيمي للهيئة بالتعاون 
بني وزارة الشؤون وديوان اخلدمة املدنية 
وتســــمية املدير العام لها د.جاسم التمار 
بدرجة وزير بحسب قرار مجلس الوزراء 
الصادر في وقت ســــابق. وحول تطبيق 
قانون هيئة سوق املال اوضحت املصادر ان 
هذا االمر مناط باالنتهاء من اختيار رئيس 
الهيئة. هذا ويحضر اجللسة نائب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ووزيرا املالية مصطفى الشمالي 
والتجارة احمد الهارون بعد عودتهم اليوم 
من اجلولة التي شملت 8 محطات وشهدت 
توقيع العديد مــــن االتفاقيات في اعقاب 

املباحثات الثنائية الناجحة.

الزميالن نائب رئيس التحرير عدنان الراشد ومدير التحرير محمد احلسيني يطلعان على شرح حول كيفية تزويد اجليش 
اللبناني ملروحياته بقدرات قتالية في معارك نهر البارد في قاعدة رياق اجلوية في البقاع اللبناني

»األنباء« في جولة خاصة مع الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية 
وفي قاعدة رياق الجوية في البقاع بمناسبة عيده الـ 65  ص18 ـ 23

مشهد عام لبلدة الغجر احلدودية بقسميها والطريق الترابي الفاصل بينهما  

)محمود الطويل(

امير قطر الشيخ حمد بن خليفة والشيخة موزة والرئيس اللبناني ميشال سليمان والسيدة االولى وفاء سليمان خالل جولة في بلدة بنت جبيل احلدودية برفقة رئيس 
البرملان اللبناني نبيه بري ورئيس احلكومة سعد احلريري         )أ.پ(

أمير قطر زار الجنوب: المقاومة 
رفعت رؤوس اللبنانيين والعرب جميعًا

بيروت: بانتظــــار ترجمة نتائج 
القمة الســــعودية ـ الســــورية ـ 
اللبنانية غير املسبوقة أمس االول، 
شهد لبنان أمس يوما قطريا حافال جال 
خالله أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني على بلدات وقرى اجلنوب التي 
ســــاهمت الدوحة في اعادة اعمارها. 
وقام برفقة الرئيس اللبناني ميشال 
سليمان بتدشــــني عدد من املشاريع 
السيما في بلدات بنت جبيل واخليام 
ودير ميماس، وسط حضور رسمي 
وشعبي كبير عرفانا من اهالي اجلنوب 
بدور قطر واميرها الذي بات يوصف 
جنوبيــــا بأنه »منا وفينا«. وقد قابل 

الشيخ حمد احلفاوة الشعبية بشكر 
أهل اجلنوب املقاومني الذين »رفعوا 
رأس لبنان ورؤوس العرب جميعا«. 
وخاطب الشيخ حمد اللبنانيني مؤكدا 
أن »الدوحة والطائف وغيرهما من املدن 
العربية جاهــــزة الحتضان لقاءاتكم 
لكنكم لن حتتاجوا إلى مثل ذلك في 
املستقبل ان شــــاء اهلل«. وقد تخلل 
اليوم اجلنوبي الطويــــل غداء اقامه 
الرئيس بري على شــــرف امير قطر 
اقامه رئيس احلكومة  وختم بعشاء 
سعد احلريري. على ان يختتم الشيخ 
حمد زيارته للبنان بعد املشاركة في 

احتفال عيد اجليش اليوم. 

دّشن برفقة الرؤساء الثالثة مشاريع إعادة اإلعمار القطرية في لبنان وسط احتفاء شعبي كبير بحضوره 

بري يشكر جهود الكويت
وجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رسالة 
ش��كر الى الكويت، مش��يدا بفضلها في إعمار ما هدمه 
العدوان اإلسرائيلي في حرب 2006. وبعد الكويت وجه 
بري الشكر أيضا إلى كل من اململكة العربية السعودية 
واإلم��ارات العربية املتحدة وس��ورية وإيران. جاء ذلك 

خالل كلمة بري الترحيبية بأمير قطر. 
هذا وخاطب بري الش��يخ حمد ب��ن خليفة ممازحا 
»لكث��رة الدع��م القط��ري للبن��ان.. قرب��ت تصير من 
محور الش��ر« في إش��ارة الى إعالن بعض املسؤولني 
اإلسرائيليني عن محور شر جديد يضم سورية ولبنان 

وقطر.

»التأمينات«: القانون يساوي رجال اإلطفاء
بالعسكريين في المعاشات ومكافآت التقاعد

الفهد يتفقد  الثالثاء
مدينة صباح األحمد السكنية

ماضي الهاجري
أكدت مؤسسة التأمينات االجتماعية 
ان القوانــــني املعمول بها حاليا تضمن 
لرجال اإلطفاء االستفادة من املزايا املقررة 
للعســــكريني فيما يتعلق باملعاشــــات 
ومكافــــآت التقاعد. جاء ذلــــك في رد 
املؤسسة على مقترح تقدم به النواب 
مســــلم البراك وعلي الدقباسي وخالد 
العــــدوة والصيفي  الطاحوس وخالد 
مبارك الصيفي، حيث طالبوا فيه بتعديل 

بعض أحكام قانون التأمينات االجتماعية 
رقم 61 لسنة 1976 بحيث يتضمن النص 
على انه »تعتبر من األعمال الشــــاقة 
واخلطرة املهام التــــي يقوم بها رجال 
اإلطفاء وبهذا يحق لهم التقاعد بعد 20 
عاما«. وقالت املؤسسة ان ما يستهدفه 
االقتراح متحقق بالفعل في النصوص 
الواردة في القانون رقم 37 لسنة 2002 
في شأن تعديل بعض األحكام اخلاصة 

برجال اإلطفاء.

ناشـطون ومعاقون في ندوة »األنباء«: قانون المعاقيـن يعاني قصورًا في 
جوانب كثيرة يجب عالجها ونخشى أن يبقى حبيس األدراج ص10 و11

)فريال حماد(املشاركون في الندوة مع الزميلة بشرى شعبان

عالوي يرحب بالمبادرة 
السعودية  لـ»لمّ الشمل«

حملة لتوزيع المصاحف ردًا 
على دعوة كنيسة أميركية 

لحرقها في 11 سبتمبر

واشنطن قلقة من استعدادات 
لنشر 250 ألف وثيقة سرية 

إضافية على اإلنترنت

بغـــداد ـ وكاالت: رحـــب زعيم قائمة 
العراقية اياد عالوي باملبادرة التي قام بها 
خادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
مع رؤساء مصر وسورية ولبنان »إلزالة 
التوتر وعوامل الفرقة ولم الصف العربي«، 
مضيفا انها ستضع املنطقة في اجتاهات 
املسارات الصحيحة التي تعزز استقرارها 

ومنوها وسالمة شعوبها«. 

واشنطنـ  يو.بي.أي: لم تكتف كنيسة 
»دوف التبشيرية« في مدينة غاينسفيل 
بوالية فلوريـــدا األميركية بالدعوة التي 
أطلقتها للمشاركة في حملة »حرق القرآن« 
في الذكرى التاســـعة لهجمات 11 سبتمبر 
2001، بل وجه املشرف عليها القس تيري 
جونز انتقادات الذعة إلى الدين اإلسالمي 
قائال انه ليس دينا سماويا بل من »نتاج 
الشيطان« وتوعد املؤمنني به بالذهاب »إلى 
النار«. وردا على هذه اخلطوة، دعا مجلس 
العالقات اإلسالمية ـ األميركية »كير« إلى 
التصدي للمشروع عبر تنظيم يوم يحمل 
عنوان »توزيع القرآن« تقدم خالله مائة 
ألف نسخة إلى الناس حلضهم على التعرف 
على اإلســـالم وما جاء في تعاليمه، فيما 
حذر جتمع كنســـي من تفجر التوتر بني 
املسيحيني واملسلمني حول العالم إن جرى 

السير مبشروع إحراق املصاحف.

عواصم ـ أحمد عبداهلل والوكاالت
بعد الزلــــزال الذي أحدثــــه في اإلدارة 
األميركية بنشره الوثائق السرية للحرب 
األفغانية مما أثار استياء الرئيس األميركي 
أوباما و»الپنتاغون«، جهز  نفســــه باراك 
موقع »ويكيليكس« نحو 250 ألف وثيقة 
سرية إضافية مسروقة من ملفات احلرب 
األميركية في العراق للنشر. وقد استدعى 
هذا وزارة اخلارجية األميركية للشــــعور 
بالقلق من نشر املزيد من الوثائق السرية، 
وقال بي جيه كراولي املتحدث باسم الوزارة 

»نشعر بالقلق«.

»الصحة«: ماضون في القضاء على »العالج السياحي«
والسفر إلى الخارج للمريض المستحق فقط

أعضاء سابقون في المجلس األعلى للبترول: نطالب 
السعدون ومن أيدوه باعتذار عن تشويه سمعتنا

أكــــدت وزارة الصحــــة أنها 
ماضية في القضاء على العالج 
السياحي، مشيرة الى ان العالج 
في اخلارج هــــو فقط للمريض 
املســــتحق فعليا وغير املتوافر 

عالجه في الكويت.
وأكد مدير إدارة العالج باخلارج 
د. محمد املشعان ان الوزارة جادة 
في اإلصالح ومعاجلة السلبيات 
الســــابقة التــــي أدت الى ضياع 
حقوق املستحقني فعليا للعالج 
واملرضى الفعليني بسبب غياب 

التنظيم.
وأوضح د.املشعان ان آليات 

اتباعها ســــهلت  التي مت  العمل 
العالج باخلارج  إدارة  إجراءات 
والتي متكن املراجع من طلب جلنة 
طبية في مــــدة ال تتجاوز الـ 15 
دقيقة فقط، داعيا املرضى وذويهم 
الى عدم البحث عن وسيط إلنهاء 
معامالتهم ومؤكدا ان كل ذي حق 

سيأخذ حقه.
وذكر ان اإلدارة وضعت بعض 
احللول ملعاجلة السلبيات السابقة 
من خالل تنظيــــم عملية تكرار 
تقدمي نفس املعاملة أكثر من مرة 
وذلك ملنع االزدواجية واألخطاء 
التي قد تنجم عنها مثل إصدار 

قرارات خاطئة أو غيرها، مبينا 
ان إدارة العــــالج باخلارج جهة 

تنفيذية بحتة.
وقال د.املشــــعان ان اللجنة 
الطبيــــة العليــــا مكونــــة مــــن 
ثمانية استشاريني من مختلف 
التخصصات الطبية وهي جتتمع 
مرتني في األسبوع وتقوم بتنفيذ 
توصيات اللجــــان التخصصية 
في املستشــــفيات وتنظر كذلك 
في التظلمات، كما أنها مسؤولة 
عن التمديد أو استكمال العالج 
أو التعويض وما شابه وتنظيم 

سير العمل.

طالب كل من د. عبدالرحمن احمليالن وموسى 
معرفي وعبدالرحمن الهارون األعضاء السابقني 
باملجلس األعلى للبترول باعتذار النائب أحمد 
الســـعدون ومن أيده وسانده من النواب عما 
بدر منهم من مســـاس بشرف وكرامة أعضاء 

املجلس األعلى للبترول. 
وقالوا في بيان صحافـــي تلقت »األنباء« 
نسخة منه ان ما طرحه النائب أحمد السعدون 

والتمهيد الذي سبقه وإجابة وزير النفط عنه 
على النحو السالف بيانه إمنا يشكك في نزاهة 
ونظافة يد أعضـــاء املجلس األعلى للبترول، 
ويشير في جوهره إلى ارتكابهم جرمية التعدي 
على املال العـــام، مطالبني بإحالة ما يدعونه 
جرمية إلى النيابة العامة للتحقيق مع مرتكبيها 
ومن شـــارك فيها سواء باملوافقة أو السكوت 

عنها.

التفاصيل ص4

حمد العنزي
أكد نائــــب املدير العام لشــــؤون 
القطاع اخلاص  االستثمار ومشاريع 
في املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
م.عيسى خدادة أن املؤسسة ستشرع 
ألول مرة في وضع مخططات وتصاميم 
جديدة وحديثة ســــيتم تطبيقها في 
الفترة املقبلة لتنفيذ 925 شقة سكنية 
مبدينة صباح األحمد السكنية بنظام 
الســــكن العمودي متكاملة اخلدمات 
مبساحة 385 مترا مربعا ضمن ضاحية 
السكن االستثماري. وقال م.خدادة في 
تصريح لـ »األنباء« ان هذه الشــــقق 
ستكون من ضمن املخطط العام للمدينة 

التي تشــــتمل على 5 ضواح سكنية 
للســــكن اخلاص. وعلــــى ضوء ذلك 
سيقوم نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشــــؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
االسكان الشــــيخ احمد الفهد الثالثاء 
املقبل بجولة ميدانية تفقدية ملدينة 
صباح االحمد السكنية والتي تعد من 
اكبر املشــــاريع املنفذة على مستوى 
الدولة للوقوف واالطالع عن كثب على 
آخر املستجدات واألعمال املنفذة داخل 
املدينة وما وصلت اليه ومدى امكانية 
سباقها للجدول الزمني املعد للتنفيذ 

للحيلولة دون تأخير. 
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التفاصيل ص3

المال يمّهد الستجواب »الرياضة« بـ 13 سؤااًل للعفاسي
ترجم النائب صالح املال تلويحه 
باستجواب احلكومة على خلفية 
الرياضية،  القوانني  عدم تطبيقها 
عمليا، أمـــس من خالل تقدميه 13 
سؤاال الى وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي بشأن أزمة 

الرياضة.
ففيما اعتبر املال ان دخول مقر 
االحتاد الكويتي لكرة القدم واقتحامه 

مساس بسيادة الدولة وإضرار باملال العام ومخالف 
للقوانني واللوائح املنظمـــة للعمل باالحتادات 
الرياضية، شدد على ضرورة الوقوف أمام ما مت 

اتخـــاذه من إجراءات من قبل اجلهات 
الرســـمية ممثلة في وزارة الشؤون 
االجتماعية والهيئة العامة للشـــباب 

والرياضة.
وســـأل املـــال عمـــا إذا كان قد مت 
تسليم مقر االحتاد الكويتي الى بعض 
األشخاص رســـميا، وما اجلهة التي 
قامت بالتسليم، وإذا كان التسليم قد 
مت دون ســـند قانوني فما اإلجراءات 
التـــي اتخذتها وزارة الشـــؤون أو الهيئة حيال 
املخالفني، وهل أجرت الوزارة أو الهيئة حتقيقا 

التفاصيل ص3في هذا الشأن؟ 
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»الديوان« يدعو 124 مواطنة لمراجعته االثنين  ص6  

األنباء  االقتصادية

الديون

في الملف االقتصادي األسبوعي: 

ص26 و 27

»بعد احتدام أزمة
 القـروض وعجـز 

الشركات عن السداد.. 
قطار الشركات إلى أين؟!«

 »األنبـاء« رافــقـت »التـجـارة« فــي حملة 
على محالت بيـع اللحوم في حولـي:  اللحم 
أنـه  علـى  للمسـتهلكين  يبـاع  األسـترالي 
»عربي«.. وال التـزام بالتسـعيرة الجبرية ص 2  

)كرم ذياب(املفتش محمد البليهي يفحص اللحوم داخل الثالجة

صالح املال


