
 أصـــدر العاهـــل البحريني امللك 
حمد بن عيســـى آل خليفة مرسوما 
بقانون باملوافقة على معاملة مواطني 
دول مجلس التعـــاون العاملني في 
اخلدمة املدنية نفس معاملة املواطن 

البحريني.
  وجاء في املرسوم بقانون انه متت 
املوافقة علـــى معاملة مواطني دول 
مجلـــس التعاون العاملني في مجال 
اخلدمة املدنيـــة في مملكة البحرين 
أثناء اخلدمة معاملة املواطن البحريني 

وذلك تنفيذا لقرار املجلس األعلى ملجلس التعاون اخلليجي في 
دورته احلادية والعشرين التي عقدت في املنامة يومي السبت 

واألحد املاضيني. 
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 «البدون» ٣ فئات: األولى ال تستحق التجنيس والثانية مطابقة 
لشروط منح الجنسية .. والثالثة يمكن تجنيسها بعد التعديل 

 الحكومة تلتزم  بتوفير الخدمات الالزمة من صحـة وتعليم بما يحفظ كرامة الفئات الثالث
 الخرافي ردًا على وجود حكومة برأسـين: حسـب علمي ال يوجد عندنـا إال حكومة واحدة

 مجلس الوزراء و«األعلى للتخطيط» اعتمدا تقرير اللجنة لحل القضية بشكل شامل وجذري خالل ٥ سنوات مقبلة .. والمحمد اعتبره إنجازًا

 الصقعبي: طلبنا خبراء من األمم 
المتحدة لتحديد حلول تلوث أم الهيمان

 محمد هالل الخالدي ـ محمد راتب
  اكدت السكرتيرة العامة للمنظمة التنموية للطاقة املتجددة 
غدير الصقعبي انها تلقت شكوى رسمية من رئيس اللجنة البيئية 
لضاحية علي صباح السالم (ام الهيمان) م.احمد الشريع حول 
الوضع البيئي فـــي املنطقة يبني فيها خطورة الكارثة البيئية 
التـــي تتعرض لها ام الهيمـــان وتداعياتها على الصحة العامة 
لساكني هذه املنطقة، واضافت في تصريح خاص لـ «األنباء» 
انها قامت بدورها مبخاطبة رئيس امليثاق العاملي لالمم املتحدة 
السير مارك ستيوارت وطلبت منه عرض املوضوع على االمني 
العام لالمم املتحدة بان كي مون، وطلبت االستعانة بخبراء االمم 
املتحدة ليس من اجل توصيف الوضع في ام الهيمان، وامنا من 
اجل ايجاد حلول عملية سريعة ملعاجلة الوضع البيئي السيئ 
في أم الهيمان، واكدت انها ستقوم فور انتهاء فريق اخلبراء من 
مهمتهم في اقتراح احللول املناسبة، بعرضها على احلكومة من 

اجل اختيار احلل االنسب واملباشرة فيه. 

 الكويتيون يستطيعون  
الحج بالبطاقة الذكية 

 أعلن مديـــر إدارة اإلعالم األمني 
الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية 
العميد محمد هاشم الصبر أن املواطن 
الكويتي يستطيع أداء فريضة احلج 
هذا العام ســـواء بالبطاقة الذكية أو 
بجواز السفــر. وقال العميد الصبر 
إن هذه اإلجراءات جاءت بعد التنسيق 
واالتصال بالســـلطات الســـعودية 
املختصة للسماح للحجاج الكويتيني 
باستخدام البطاقة الذكية ألداء فريضة 

احلج. 

 سيلتحقون بمعسكر الصمود بعد العيد

 «الحرس الوطني»: قبول ١٥ لدورة
   ضباط االختصاص و٢٩ لضباط الصف

 عبدالهادي العجمي
  أجريت أمس قرعة قبول ضباط االختصاص 
من حملة الشهادة اجلامعية وضباط الصف من 
حملة شهادة الدبلوم في احلرس الوطني مبعسكر 

الصمود.
  وبلغ إجمالي املتقدمني الذين استوفوا شروط 
التقدمي واجتازوا الفحوصات الطبية واختبارات 
التخصص واالختبارات الفنية ٧٦٠، وبعد ان مت 
استبعاد غير الالئقني ومن لم يستطيعوا اجتياز 
االختبارات واملقابالت، مت قبول ١٥ شخصا لدورة 
ضبـــاط االختصاص و٢٩ لـــدورة ضباط الصف 

(رقيب أول). وقالت مصادر بـ «احلرس» ان نظام 
القرعة لقبول الضباط وضباط الصف جاء لتحقيق 
العدالة وتكافؤ الفرص الذي تنتهجه القيادة العليا، 
الفتة الى ان مدة الدورة عام دراسي كامل لضباط 
االختصاص وضباط الصف، حيث ســـيلتحقون 

مبعسكر الصمود بعد عطلة عيد األضحى.
  وأوضحت ان أغلبية املتقدمني الذين مت رفض 
طلبات التحاقهم من أصحاب الشهادات اجلامعية 
الدارســـني في اخلارج، ال تنطبق عليهم شروط 
القبـــول، حيـــث ان تقديرهم العلمـــي «جيد» أو 

«مقبول». 

 لندن ـ يو.بي.آي: دعــــا خبراء بريطانيون إلى 
إيالء صحة الرجال أهمية أكبر بعد إثبات 

أنهم يعيشــــون أقل من النساء وهم 
أكثــــر عرضة لإلصابــــة بأمراض 

السرطان والقلب. ونقلت هيئة 
اإلذاعة البريطانية (بي.بي.سي) 
عن خبراء في «منتدى صحة 
الرجــــال»، ان تدهــــور صحة 
الرجال مرتبط بنمط احلياة 

الذي يتبعونه مثل اإلســــراف 
في الشــــرب والتدخني ومشاكل 

البدانة وممارسة القليل من التمارين 
الرياضية. كما أن ترددهم على األطباء أقل 

مقارنة مع النساء. وأوضح الباحثون أن ٤٢٪ من 
الرجال في إجنلترا وويلز ميوتون قبل عيدهم الـ٧٥ 

مقارنة مع ٢٦٪ من النساء، وميوت ١٠٠ ألف رجل 
كل سنة قبل أوانهم في بريطانيا مقارنة مع 
٦٦ ألف امرأة. وتعتبر أمراض القلب 
أبرز مسببات الوفاة لدى الرجال 
ثم الســــرطان وتليها األمراض 
التنفســــية ومعظمها يرتبط 
بأمناط احلياة غير الصحية. 
وأوضح الباحثون أن ٤٠٪ من 
الرجال فقط ميارسون التمارين 
الرياضية ما يفسر سبب معاناة 
٤١٪ من الرجال من البدانة مقارنة 
مع ٣٢٪ من النساء. كما أن الرجال 
أكثر عرضة إلنهاء حياتهم بطريقة عنيفة 
سواء مباشــــرة عبر االنتحار أو غير مباشرة في 

حوادث السير. 

 علماء يحّذرون: الرجال في خطر

 ملك البحرين يعتمد معاملة مواطني 
«التعاون» نفس معاملة البحريني

 تنفيذاً لقرار المجلس األعلى لدول الخليج 

 «مجندات» سعوديات يلتحقن
   بقطاع الجوازات للمرة األولى

 دراسة هولندية: الحزن مفيد أيضًا

 الصواغ: المساعدات 
االجتماعية في حسابات 

المستفيدين اليوم
  بشرى شعبان

  أعلن وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل املســـاعد 
للشؤون املالية واإلدارية أحمد 
الصواغ عن موافقة وزارة املالية 
على حتويل املخصصات املالية 
للمســـتفيدين من املساعدات 
االجتماعية الى البنوك على ان 
تدخل في حســـاباتهم البنكية 

اليوم.
 

 الرياض ـ يو.بــــي.آي: في أول خطوة يتم فيها إحلاق النســــاء 
باخلدمة العسكرية، التحقت ٣٠ شابة سعودية باخلدمة العسكرية 
برتبة جندي في قطاع اجلوازات في عدد من املواقع احلدودية كجسر 
امللك فهد الذي يربط بني اململكة والبحرين ومنفذ ســــلوى جنوب 

شرق اململكة على احلدود مع دولة قطر.

 واشــــنطن ـ يو بي آي: خالفا ملا يعتقده البعض بأن احلزن هو 
شــــعور سلبي، أظهرت دراسة هولندية جديدة أن احلزن قد يشكل 

محفزا فعاال لزيادة رغبة األشخاص في احلصول على أشياء.
  ونقل موقع «هلث دي نيــــوز» األميركي عن باحثني في جامعة 
«اوتريخت» ان احلزن ينشط في الواقع منطقة من اجلانب االيسر 
للدماغ ترتبط مبشاعر إيجابية كثيرة وهو مثل املشاعر اإليجابية 

يحفز األشخاص على السعي وراء بعض األمور. 

 الكويت تراجعت ١٦ 
مركزًا في سرعة معدل 

التنمية البشرية
  أصدرت األمم املتحـــدة تقرير 
التنمية البشرية للعام ٢٠١٠ ورصدت 
فيه تراجع الكويت إلى املركز الــ٤٧ 
عامليا في سرعة معدل التنمية بعد أن 
كانت في املركز الـ ٣١ العام املاضي. 
وأكد التقرير احتالل سلطنة عمان 
املركز األول على مســـتوى العالم 
فـــي معدل التغيير مـــن عام ١٩٧٠ 

حتى اآلن. 

 امللك حمد بن عيسى آل خليفة 

 إنهاء خدمات الزهمول 
والعنزي على خلفية قضية 

اللحوم الفاسدة
 «الصحة»: تقارير العالج بالخارج  

لن تسلم ألصحاب العالقة

 أصدر وزير األشغال ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر قرارا 
وزاريا بإنهاء خدمـــات مدير إدارة 
األغذية السابق خالد الزهمول ورئيس 
قسم اإلدارة محمد العنزي وذلك بناء 
علـــى توصية من اإلدارة القانونية 
علـــى خلفية إدخال حلوم فاســـدة 
إلى البالد قبـــل عيد الفطر، وكانت 
اإلدارة القانونية في البلدية قد قامت 
بالتحقيق في القضية وانتهت الى 
التوصية السابقة التي مت مبوجبها 

اتخاذ القرار األخير. 

 حنان عبدالمعبود
  في تأكيد ملا نشرته «األنباء» أمس األول عن 
حتقيقات موسعة حول معامالت عالج باخلارج، 
أصدر وكيل الصحة د.إبراهيم العبدالهادي تعميما 
على القطاعات الصحية واملستشـــفيات بعدم 
تسليم تقارير اللجان الطبية املتعلقة بالعالج 
باخلارج واملجلس الطبي وإدارة الصحة املهنية 
باملستشفيات لذوي العالقة، وأن يتم إرسالها 
للجهات املعنية بواســـطة البريد وتســـجيلها 

بالسجالت اخلاصة في املستشفيات. 

 تقرير: العرب 
  سيواجهون عام ٢٠١٥

   ندرة المياه ص٥ 

 القضاء يلغي قرار 
«الشؤون» بحل تعاونية 

العدان والقصور ص٩ 

 خادم الحرمين 
الشريفين ثالث 

األشخاص  األقوى 
تأثيرًا في العالم

  ص ٣٩ 

 الرئيس الروسي قّلد د.عادل الفالح 
وسام الصداقة ص٦ 

 التفاصيل ص٥  التفاصيل ص٣ 

 التفاصيل ص٥ 

 «الديوان»: ترشيح ١٧٢٨ مواطنًا ومواطنة للعمل في الجهات الحكومية ص ١٥ -١٧

 قيلولة 

 كلمات ندية
   على أرواح الراحلين 

 قافلة الموت - عامنا 
هذا - ثقيلة بأحمالها... 

سريعة بخطوها..
   ص٢١

 بقلم: صالح الشايجي 

 مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
  اعتمد االجتماع املشـــترك ملجلس الوزراء واملجلس األعلى للتخطيط 
والتنميـــة صباح أمس تقرير اللجنة املكلفة مـــن قبل مجلس التخطيط 
بدراســـة قضية املقيمني بصورة غير قانونيـــة (البدون) مبا تضمنه من 
مقترحات وتوصيـــات على أن يتولى مجلس الـــوزراء اتخاذ اإلجراءات 
واآلليـــات الكفيلة بتنفيذ احللول املعتمدة. مصـــادر من االجتماع أبلغت 
«األنباء» بأن التقرير قسم البدون إلى ٣ فئات: األولى ال تستحق التجنيس 
وال تنطبق عليها جميع الشروط، والثانية تنطبق عليها الشروط وتستحق 
التجنيـــس، والثالثة لو قامت بتعديل أوضاعها فإنه من املمكن النظر في 
طلبات جتنيســـها وحل أمورها. وشددت املصادر على أن التقرير أكد في 
ديباجته على ضرورة أن تلتزم احلكومة بحقوق اإلنسان وتوفير احلقوق 
األساسية جلميع الفئات الثالث مبا يحفظ الكرامة اإلنسانية لهم ويوفر لهم 
اخلدمات الالزمة من تعليم وصحة وغيرها، مشـــيرة إلى أن لكل شريحة 

معاجلة خاصة بها.
  وأشارت املصادر إلى أن رئيس اللجنة النائب السابق صالح الفضالة 
عرض خالل االجتماع تفاصيل املعاجلة بحسب ظروف ومقومات كل حالة 
على حدة وفقا لالعتبارات اإلنســـانية واألمنية والقانونية واالجتماعية 
واالقتصادية ومقتضيات املصلحة الوطنية وآليات تفعيل احلل اجلذري 
للقضية خالل ٥ ســـنوات قادمة. وأكدت املصادر ذاتها أن مجلس الوزراء 
ســـينظر خالل اجتماعاته املقبلة السبل املثلى إلقرار حل القضية بحيث 
يبحـــث إن كانت بحاجة الى اصدار قانـــون إلحالتها إلى مجلس األمة أو 
يتم حلها من خالل قرارات صادرة عن مجلس الوزراء فقط. واعتبر سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ان التقرير يعد إجنازا، منوهًا 

باجلهود املخلصة التي قامت بها اللجنة.
  هذا، واستعرض االجتماع املشترك أيضا تقرير متابعة مراحل اجناز 
املشـــروعات التنموية القائدة واملشروعات االســـتراتيجية واملشروعات 
املختلفة للجهات احلكومية، وكذلك أحيط مبراحل إجناز املتطلبات املؤسسية 
والتشريعية البالغ عددها ٤١ متطلبا تشريعيا إضافة إلى مجموعة أخرى 
من املتطلبات املؤسســـية. وقالت مصادر حكومية لـ «األنباء» إنه سيتم 
رفع التقرير إلى مجلس الوزراء متهيدا إلحالته إلى مجلس األمة. من جهة 
أخرى، أكد رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ان في الكويت حكومة واحدة، 
وقال ردا على سؤال حول ما يردده بعض النواب من وجود حكومتني أو 
حكومة برأسني «اســـألوا من يردد هذا الكالم، لكن حسب علمي ال يوجد 
عندنا إال حكومة واحدة». وحول التراشق الذي حصل في اجللسة األخيرة، 
واإلجراءات التي متلكها الرئاســـة قـــال «ال يعيبنا أن نختلف داخل قاعة 
عبداهللا الســـالم، لكن املهم أن نعرف كيف نختلف وأن نحافظ على أدب 
احلوار وكرامات الناس» موضحا أن اإلجراءات التي متلكها الرئاســـة هي 
شطب العبارات املسيئة طبقا لالئحة من املضبطة، لكن الصحافة لألسف 

تقوم بنشر هذه العبارات املشطوبة في عناوين رئيسية. 

 سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا االجتماع املشترك ملجلس الوزراء واملجلس األعلى للتخطيط والتنمية أمس 

 التفاصيل ص ٣ و ٧ 


