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دشتي: »الرابطة« ستعود 
لألرباح في 2011.. وعقد 

»الهيفي ليفت 7 « يبدأ 
في سبتمبر املقبل

»املركزي«: إلزام البنوك 
وشركات االستثمار بإنشاء 
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متلكت »العاصمة العقارية« 

بشراء كامل حصص املساهمني 
الراغبني في البيع 3639

مجلس الوزراء اعتمد مشروع قانون يتضمن السجن 7 سنوات والغرامة 100 ألف دينار ومصادرة الوسائل املستخدمة في اجلرمية

عقوبات قاسية ملهددي الوحدة الوطنية
متديد دور االنعقاد احلالي، مشيرة إلى 
انه قد تس����تدعي مناقشة امليزانيات 
العامة للدولة اإلطالة أياما معدودة. 
وأضافت املصادر ان احلكومة طلبت 
من املجلس حتويل ساعتني من اجللسة 
املقبلة ملناقشة احلالة املالية للدولة 
املنتهية في نهاية  مارس املاضي على 
ان يتم ذلك بشكل سري. إلى ذلك، وافق 
مجلس الوزراء على مشاريع مراسيم 
بتعيني قيس سعود البدر وكيال مساعدا 
في وزارة الدولة لشؤون مجلس األمة، 
وأحمد العبداجلليل وأحمد الرميحي 
وكيلني مساعدين في ديوان اخلدمة 
املدنية ومحمد العازمي وكيال مساعدا 
ف����ي وزارة الصحة. وعلى صعيد ما 
سمي ب� »وثيقة التنحي« التي أطلقها 
بعض النواب في »جمعة الرد« قالت 
مصادر نيابية انه لم يتم إعداد صيغة 
الوثيقة حتى اآلن، موضحة ان العديد 
من النواب لم يبدوا رغبة في التوقيع 
عليها إال بعد صياغتها واالطالع على 
مضمونها. وأضاف����ت املصادر خالل 
حديثها ل� »األنباء« ان العديد من النواب 
يجرون اتصاالتهم للجلوس مع نواب 
»جمعة الرد« لالتفاق على صياغتها، 
مشيرة الى ان كتلة التنمية واإلصالح 
الطبطبائي  النائ����ب د.ولي����د  كلفت 
بااللتقاء ب� »الشعبي« للمشاركة في 
إعدادها، مؤكدة ان اجتماعا موس����عا 
سيعقد اليوم لالتفاق على ديباجتها. 
 ال����ى ذل����ك، قالت مص����ادر حكومية 
ل� »األنب����اء«: ان الوثيق����ة ال تعتبر 
إجراء دستوريا وتتعارض مع األحكام 

الدستورية.
النائب د.حس����ن جوه����ر طالب 
الطبطبائي ومحمد  النواب د.ولي����د 
هايف ومب����ارك الوعالن بتس����جيل 
رس����الة وطنية وسحب استجوابهم 

لرئيس الوزراء.

مريم بندق - حسين الرمضان  - رشيد الفعم 

اعتمد مجلس الوزراء أمس مشروع 
قانون يس����تهدف مواجه����ة مظاهر 
التعصب الطائف����ي والقبلي وتعزيز 
اللحم����ة الوطنية ويحظر مش����روع 
القانون القي����ام أو الدعوة أو احلض 
بأي وسيلة من وسائل التعبير على 
كراهي����ة أو ازدراء أي فئة من فئات 
املجتمع الكويتي أو املساس بالوحدة 
الطائفية  الف����ن  إثارة  أو   الوطني����ة 
أو القبلية أو نشر األفكار الداعية إلى 
التمييز.ويتضمن مش����روع القانون 
العقوبات على األعمال احملظورة التي 
حددها املشروع وتصل الى السجن ملدة 
سبع سنوات والغرامات املالية التي 
تصل الى 100 ألف دينار مع مصادرة 
الوسائل واألموال واألدوات والصحف 
واملطبوعات املس����تعملة في ارتكاب 
اجلرمية، كما تضاعف العقوبة في حالة 
العودة، وذلك دون اإلخالل بالعقوبات 

التي تنص عليها القوانني األخرى. 
وتأكيدا ملا انفردت بنشره »األنباء« 
أمس أصدر مجلس الوزراء قانون زيادة 
ال� 50 دينارا ملن يزيد راتبه على 1000 
دينار. وتضمن قرار املجلس إحالته 
إلى إدارة الفتوى والتش����ريع لبحث 
مدى دس����تورية األثر الرجعي.  في 
موازاة ذلك أكدت مصادر قانونية في 
»الفتوى« ان القانون دستوري وكذلك 
األثر الرجعي ويستوجب التطبيق من 
العام 2008 وهو تاريخ الصرف ملن يقل 
راتبه عن 1000 دينار. وطالبت املصادر 
املجلس بإصدار قرار الزيادات املالية 
للعاملني في »الفتوى« و»التحقيقات« 
و»البلدية« الذي تأخر زيادة عن احلد 
املعقول. وردا على سؤال عما اذا كان 
مجلس الوزراء قد ناقش طلب متديد 
دور االنعقاد الذي ينتهي في 28 اجلاري 
قالت املصادر ان احلكومة ال ترغب في 

»السكنية«: تنفيذ أكثر من 170 ألف وحدة 
سكنية في مشاريع حالية ومستقبلية

قال نائب املدير العام لش���ؤون التخطيط في الرعاية الس���كنيةم.فهد 
الس���عيد إن املواقع التي مت تخصيصها للمؤسسة، تتضمن 35 ألف وحدة 
في مدينة اخليران اضافة الى 21 ألف وحدة في املطالع و3714 قس���يمة في 
الوفرة، و280 قسيمة في »اخليران القدمي« ليكون اجمالي هذه الوحدات اكثر 
من 56 الفا. كما حتدث م.السعيد عن املشاريع التي تتم دراستها بالتنسيق 
 بني املؤسس���ة وامالك الدولة والبلدية وتش���مل 171 قسيمة في ابو حليفة 
و172 في تيماء و79 في الصباحية و1200 في خيطان. أما فيما يخص املواقع 
املتوقع تخصيصها للمؤسسة قريبا، فإنها تشمل، 93685 وحدة، وسيكون 

التخصيص لهذه املشاريع بالتدرج حتى سبتمبر 2012.

جراحتان ناجحتان لصالح 
في السعودية وسيعود

 إلى صنعاء بعد أسبوعني

»النكسة«.. قتلى في اجلوالن 
ومصادمات في الضفة 

عواصم � وكاالت: أكد مسؤول 
سعودي أمس ان الرئيس اليمني 
عل���ي عبداهلل صال���ح خضع 
لعمليتني جراحيتني ناجحتني 
في الرياض اثر جروح أصيب 
بها جراء قصف قصره، مشددا 
على أنه »سيعود إلى صنعاء بعد 
اسبوعني من التأهيل الطبي«.

عواصم ـ هدى العبود والوكاالت

بني ذكرى النكبة في 15 مايو 
ال� 44  املاضي وذكرى النكسة 
أمس، تكررت محاوالت تنظيم 
مسيرات »العودة« إلى األراضي 
احملتلة، وحاول فلسطينيون 
اختراق احلدود اإلسرائيلية في 
هضبة اجلوالن فكان رصاص 
االحتالل لهم باملرصاد وقتلت 
نح���و 22 وجرح���ت أكثر من 
300. أما في الضفة وغزة فقد 
شهدت نقاط التماس مع االحتالل 
مصادمات عنيفة أوقعت عشرات 
اجلرحى. فيما ظلت حدود لبنان 

اجلنوبية هي األهدأ.

أصولها بلغت أكثر من 205 مليارات دوالر

»الوطني« يتصدر 13 شركة كويتية في قائمة »فوربس 
الشرق األوسط« ألقوى 100 شركة في العالم العربي

ضمت قائمة مجلة »فوربس الش����رق األوس����ط« 
ألقوى 100 شركة في العالم العربي 13 شركة كويتية 

منها 8 بنوك محلية.
وقد تصدر بنك الكويت الوطني الشركات الكويتية 
في القائمة وشغل أيضا املرتبة السابعة عربيا بأرباح 
قدرها 1.1 مليار دوالر من إجمالي حجم مبيعات بلغ 
2.2 مليار دوالر. فيما بلغت أرباح ال� 100 شركة التي 
شملتها قائمة »فوربس الشرق األوسط« 6.8 مليارات 

دوالر من إجمالي مبيعات فاق ال� 24 مليار دوالر.
وذكرت املجلة في تقرير صادر عنها أمس أن حجم 
أصول الش����ركات الكويتية ال����� 13 بلغ أكثر من 205 
مليارات دوالر، في حني بلغت قيمتها السوقية نحو 
80 مليار دوالر. يذكر أن الش����ركات الكويتية ال� 13 
التي شملتها قائمة مجلة »فوربس الشرق األوسط« 
ألقوى 100 شركة في العالم العربي، وبحسب الترتيب، 

هي: »الوطني« األول كويتيا والسابع عربيا، »زين« 
الثانية كويتيا والعاشرة عربيا، »بيتك« الثالث كويتيا 
والسادس عش����ر عربيا، »اجيليتي« الرابعة كويتيا 
والثالثة واألربعون عربي����ا، »الوطنية لالتصاالت« 
اخلامسة كويتيا والرابعة واخلمسون عربيا، »بنك 
اخلليج« السادس كويتيا والثالث والستون عربيا، 
»كيبكو« السابعة كويتيا والرابعة والستون عربيا، 
»البنك التجاري« الثامن كويتيا والسادس والستون 
عربي����ا، »االهلي الكويتي« التاس����ع كويتيا والثامن 
والستون عربيا، »أمريكانا« العاشرة كويتيا والرابعة 
والسبعون عربيا، »بنك برقان« احلادي عشر كويتيا 
والثامن والس����بعون عربيا، »األهلي املتحد« الثاني 
عشر كويتيا والثالث والثمانون عربيا، وأخيرا »بنك 

بوبيان« الثالث عشر كويتيا والتسعون عربيا.

مصادر حكومية: الفهد لم يستقل 
من منصبه وميارس مهامه كاملعتاد

الفهد يغيب عن اجتماع »التشريعية« اليوم بسبب مراسم العزاء بوفاة الشيخ راشد احلمود

»الصحة«: 100 دينار للسجالت الطبية لغير الكويتيني

نفت مصادر حكومية مطلعة ما مت تداوله من 
أنباء أمس حول اس���تقالة نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية واإلسكان 
الشيخ احمد الفهد، مؤكدة انه مستمر في عمله 

وميارس مهامه كاملعتاد. 
وقالت املصادر ل� »األنباء«: ان ما نقلته بعض 
الوسائل اإلخبارية أو ما يتناقله البعض حول 
استقالة الفهد أو حتى قبول استقالته من عدمه 

عار عن الصحة. 

الى ذلك، قالت مصادر مطلعة ان الشيخ احمد 
الفهد لن يحضر اجتماع اللجنة التشريعية اليوم 
واملقرر خالله مناقشة املذكرة حول عدم دستورية 
استجوابه وذلك بسبب ارتباطه مبراسم العزاء 

لوفاة الشيخ راشد احلمود، رحمه اهلل.
وأوضح���ت املص���ادر انه في ح���ال أصرت 
اللجن���ة على عقد اجتماعها وعدم تأجيله فإنه 
من املرجح ان يحضر الفريق القانوني للشيخ 

أحمد الفهد.

عبدالكريم العبداهلل

تع���د وزارة الصحة حالي���ا مذكرة خاصة 
سيتم إرسالها الى ديوان اخلدمة املدنية قريبا 
تن���ص على زيادة 100 دينار لفئة الس���جالت 
الطبية للعاملني ف���ي وزارة الصحة من غير 

الكويتيني.
 وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان الزيادة جاءت لتحفيز هذه 
الفئة على العمل والتمس���ك به نظرا للنقص 
الشديد الذي تعانيه مستشفيات وزارة الصحة 
في هذا املجال، خصوصا ان العديد من املوظفني 
الكويتي���ني يقومون بتقدمي اس���تقاالتهم من 
الس���جالت الطبية مما خل���ق نقصا كبيرا في 
هذا التخصص، وجعلها مهنة طاردة، باإلضافة 
إلى انه���ا تعتبر من املهن املتعبة لتعاملها مع 

أكبر عدد من املراجعني واالحتكاك املباشر بهم. 
وأفادت بأن هذه املذكرة سيتم إرسالها في أقرب 
وقت إلى ديوان اخلدمة املدنية وذلك لدراستها 
والنظر فيها العتماده���ا بالتعاون مع وزارة 
الصحة.  وأوضحت املصادر ان وزارة الصحة 
تهدف في الفترة القادمة إلى حتسني مستوى 
األداء والعمل في السجالت الطبية باملستشفيات 
التي أصبحت تعاني النقص واإلهمال، وعدم 
االلتزام بالدوام وضياع امللفات، كما س���تقوم 
وزارة الصحة أيضا بطل���ب درجات إضافية 
لهذا التخصص لتعيني أكبر عدد ممكن لتغطية 
النقص في املستشفيات والتوسعات اجلديدة 
واالفتتاحات التي ستش���هدها الفترة القادمة، 
عالوة على انه س���تتم مخاطبة الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب لإلسراع في تخريج 

دفعات جديدة في هذا التخصص.

الشركات الكويتية ضمن أقوى 100 شركة
 في العالم العربي
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البنك التجاري66
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الكويتية لألغذية74
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سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد لدى استقباله سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

سمو الشيخ نواف األحمد لدى استقباله الشيوخ أحمد احلمود ود. محمد الصباح وأحمد الفهد

أكدت مصادر مقربة من وكيل 
وزارة اإلعالم الشيخ فيصل املالك 
أنه يش����عر بكثير من االمتنان 
للقيادة السياسية على ثقتها التي 
أولتها إياه طوال سنوات عمله 
في »اإلعالم« والتي تزيد على ال� 
30 عاما قدم فيها كل ما يستطيع 
من جهد وعطاء. وقالت املصادر 
ان الشيخ فيصل املالك ممن كذلك 
جلميع منتسبي وزارة اإلعالم 
مبختلف مستوياتهم وكذلك لكل 
القيادات في الوزارة الس����ابقني 
واحلالي����ني والذي����ن تربطهم 
جميعا به عالقات طيبة قائمة 
على االحترام والتقدير املتبادل 
مستذكرا ايضا جميع القيادات 
في الوزارات األخرى الذين تعامل 

معهم طوال هذه الفترة.
وأش����ارت املص����ادر إلى أن 
الش����يخ فيصل املالك يعتقد أن 
مرحلة العطاء في وزارة اإلعالم 
والت����ي زادت على ال����� 30 عاما 
كافية وأنه حرص خاللها على 
أن تك����ون الكويت ومصلحتها 
العلي����ا ووالؤه له����ا وللقيادة 
السياس����ية نصب عينيه، ولم 
يتردد يوما في العمل على خدمة 

الديوان  نع���ى 
املغفور  األمي���ري 
له، بإذن اهلل تعالى، 
الشيخ راشد احلمود 
اجلابر الصباح الذي 
وافت���ه املنية أمس 
 ع���ن عم���ر يناهز 

ال� 69 عاما.
وسيوارى جثمان 
الثرى في  الفقي���د 
التاسعة من صباح 

اليوم االثنني.
عن���وان العزاء:  
الرج���ال: دي���وان 
أس���رة آل الصباح 
الكرام � قصر بيان 

 � ت: 25398888 � النس���اء: النزه���ة � ق3 � ش���ارع عكا � م16 � 
ت: 22525615.

عرف الفقيد طوال مس���يرته بكونه أح���د الدعاة للوحدة 
الوطنية والتفاف الش���عب حول قيادته، كما عمل دوما على 
املساهمة في توحيد صفوف األسرة احلاكمة، وتولى منصب 

أمني سر مجلس األسرة.
بهذه املناسبة األليمة، تتقدم »األنباء« من آل الصباح الكرام 
وعائلة الفقيد بأحر التعازي، داعني اهلل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

)إنا هلل وإنا إليه راجعون(

الوطن الغالي بكل ما ميلك من 
جهد ورؤى في املجال اإلعالمي 

على وجه اخلصوص.
وأوضحت أن الشيخ فيصل 
ارتأى أخيرا أن يفس����ح  املالك 
املجال أمام من ترى فيه القيادة 
الق����درة والكفاءة عل����ى تولي 
املنص����ب والعمل من خالله في 
املرحلة املقبلة، مؤكدا انه سيظل 
القيادة  رهن إشارة وتعليمات 
السياس����ية خلدمة الكويت في 
أي موقع تراه مناسبا، معربا عن 
أمله في أن يحفظ اهلل الكويت 

وشعبها من كل سوء.

مصادر عن فيصل املالك: مرحلة عطائي 
في »اإلعالم« كافية.. وأنا رهن إشارة القيادة السياسية

الشيخ راشد احلمود في ذمة اهلل

بورسلي تلتقي اليوم إدارة البورصة
عاطف رمضان

علمت »األنباء« ان وزيرة التجارة والصناعة، رئيسة جلنة سوق 
الكويت لالوراق املالية د.أماني بورسلي ستعقد اليوم أول اجتماعاتها  
مع ادارة البورصة ملناقشة بعض امللفات املهمة، منها قضية التشابك 
الرقابي وعالقة البورصة مع هيئة الس���وق. وأشارت املصادر الى ان 
بورسلي ستطلع على آخر تطورات أنظمة التداول اجلديدة وما توصلت 

إليه التجهيزات بشأن خصخصة البورصة.

الشيخ فيصل املالك

اعتماد زيادة 
الـ 50 ديناراً 

و»الفتوى« تؤكد: األثر 
الرجعي مستحق

احلكومة طلبت 
حتويل ساعتني من 

جلسة الثالثاء إلى 
سرية ملناقشة احلالة 

املالية للدولة

ال متديد
لدور االنعقاد الذي 
ينتهي 28 اجلاري
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مواقع حتت الدراسة في البلدية لتخصيصها مستقبال لـ »السكنية«

عدد  املوقع
الوحدات

املساحات/
هكتار

املعدل
وحدة/
هكتار

التواريخ 
املتوقعة 

للتخصيص 
حسب كتاب 
البلدية في 
مارس 2010

التواريخ املتوقعة
للتخصيص 
حسب إفادة 

البلدية
في سبتمبر 2010

يونيو 2012يونيو 40890511182011م شمال الصبية
يونيو 2012يونيو 434554382011العبدلي
أم النقا

 )أم قصر(
يونيو 2012يونيو 434554382011

يونيو 2012يونيو 87010982011مزارع العبدلي
يونيو 2012يونيو 217527282011بوبيان
ديسمبر 2012سبتمبر 434554382011الوفرة

س���بتمبر 8701098النويصيب
2011

ديسمبر 2012

سبتمبر 2012سبتمبر 31500393882012م شمال املطالع

سبتمبر 2012سبتمبر 434554382012النعامي

9368511211اإلجمالي

التفاصيل ص55 ٭

التفاصيل ص53 ٭

التفاصيل ص7 ٭

التفاصيل ص2 و10و11 ٭

التفاصيل ص37 ٭

الشيخ راشد احلمود رحمه اهلل


