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»الشعبي« تبحث عن نائب مستقل للمشاركة في استجواب الرئيس.. واملجلس أنهى مناقشة احلالة املالية للدولة وأحالها للجنة امليزانيات

العالج باخلارج.. إلى النيابة

احملامي العتيبي يسافر إلى شرم الشيخ للقاء مبارك
عبدالهادي: مشروع قانون خاص باملؤسسات العالجية األهلية

أعلن رئيس جلنة الدفاع التطوعية عن الرئيس املصري املخلوع محمد حسني 
مبارك، احملامي فيصل محمد العتيبي أنه تطّوع للدفاع عن رئيس مجلس الشعب 
السابق أحمد فتحي سرور »وذلك إميانا منا بأن املتهم بريء حتى تثبت إدانته 
وان هذا الرجل فوق الش���بهات كما أثبت أمام النيابة العامة املصرية أن جميع 
االتهامات املسندة إليه ما هي إال أقوال مرسلة«، موضحا انه سيتجه إلى شرم 
الشيخ اليوم ملقابلة موكله حسني مبارك. وقال العتيبي ان كل قضية لها ظروفها 

 اخلاصة، وال ميكن وضع قاعدة عامة في هذا الشأن، وضعف األدلة ملتهم معني 
ال يعني بالضرورة ان تسري هذه القاعدة على باقي املتهمني، وكل متهم له موقفه 
القانوني اخلاص به من ناحية ثبوت التهمة عليه أو عدمه. وأضاف العتيبي ان 
القانون يكفل حلسني مبارك أو ألي من أعضاء النظام املتهمني استقدام محام 
من أي دولة خارجية للدفاع عنه شريطة ان تكون املعاملة الدولية باملثل وأن 

تتم املوافقة عليه من قبل كل من وزارة العدل وكذلك نقابة احملامني.

مجلس األمة أمس مناقشة احلالة 
املالية للدولة في جلس���ة سرية 
بناء على طل���ب احلكومة، حيث 
أحالها م���ع مالحظات النواب إلى 
اجلنة امليزانيات لدراستها وموافاة 
أنهى  املجلس بتقري���ر عنها.كما 
املجلس مناقش���ة ميزانية هيئة 
ذوي اإلعاق���ة ولم يصوت عليها 

لعدم اكتمال النصاب.

املقبلة. وحول قضية استجواب 
رئي���س احلكومة قال���ت مصادر 
برملانية ل� »األنباء« ان »الشعبي« 
تبحث عن نائب مستقل للمشاركة 
في اس���تجوابها، موضحة أن من 
ضمن احملاور التي س���يتضمنها 
االستجواب تقارير ديوان احملاسبة 
الس���ابقة التي لم يتم تطبيق ما 
ورد بها من قرارات باإلضافة إلى 
أحكام قضائية ل���م تنفذ. وأنهى 

مريم بندق ـ حسين الرمضان 
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 

عادل العتيبي ـ فليح العازمي
 هادي العجمي ـ رشيد الفعم

أنهت جلنة الشؤون الصحية 
واالجتماعي���ة والعم���ل الصيغة 
املبدئية لتقريره���ا حول قضية 
الع���الج باخلارج حي���ث أوصت 
بإحالة عدد من العاملني في وزارات 
»الداخلية« و»الصحة« و»الدفاع« 

للنيابة العامة. 
مصادر نيابية أبلغت »األنباء« 
أن التقرير املبدئي للجنة أوصى 
بتطبيق النظام على اللجان الطبية، 
كما جاء م���ن ضمن توصياته أن 
يقوم املواطن ش���خصيا بتقدمي 
طلب للعالج باخلارج وليس عن 
طريق أي شخص آخر حتى وإن 

كان وسيطا أو نائبا. 
وأم���س عق���د جتم���ع »نهج 
الشباب« اجتماعا بديوان النائب 
د.وليد الطبطبائي نوقشت خالله 
ترتيبات االعتصام املقرر اجلمعة 

حنان عبدالمعبود

صّرح مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة 
الصحة د.محمود عبدالهادي بأن الوزارة بصدد 
رفع مش����روع قانون يختص باملؤسس����ات 
العالجية بالقطاع األهلي من مستش����فيات 
ومراكز طبية خاصة وغيرها، ويتكون من 30 
مادة، مبينا انه يأتي تعديال للقانون احلالي 
رقم 49 لسنة 60. وقال عبدالهادي في تصريح 

خاص ل� »األنباء«: لقد شكلت جلنة لهذا الغرض 
برئاسة مستشار مكتب الوكيل املساعد لشؤون 
اخلدمات الطبية األهلية د.عبداللطيف العبيد 
نظرا لكونه املّطلع على االحتياجات والتطورات 
اخلاصة بهذا القط����اع، وقامت اللجنة بعمل 
دراسة مفصلة، عنها وانتهت من إعداد مشروع 
القانون، ومن ثم تس����لمناه كإدارة قانونية 
لنقوم بدراس����ته وإعداده بالصورة النهائية 

متهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء.

كاس »الغالي« لكاظمة
سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد يسلم الكأس إلى كابنت كاظمة شهاب كنكوني وإلى جانبه أسعد البنوان

اقتصاد

»اجلزيرة« حتصل على 
عضويتها الكاملة في الـ »آياتا« 

لتصبح العضو 238

البطاقة التموينية أصبحت 
في متناول »البدون«

محافظ »املركزي« الحتاد 
شركات االستثمار: 

فصل التمويل عن االستثمار 
ليس إلزاميًا

»التربية« أوقفت شفهيًا 
مراجعة املعلمني واملعلمات 
الوافدين  »املوارد البشرية« 

للحصول على زيادة بدل 
السكن إلشعار آخر
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د.محمود عبدالهادي

صاحب السمو يعود اليوم 
بعد فحوصات طبية 

معتادة تكللت بالنجاح
بحفظ اهلل ورعايته، يعود صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد والوفد املرافق 
لس���موه إلى أرض الوطن قادما من اململكة 
املتحدة الي���وم األربعاء وذل���ك بعد زيارة 
خاصة أجرى سموه، رعاه اهلل، خاللها بعض 
الفحوصات الطبي���ة املعتادة والتي تكللت 
بفضل اهلل تعالى وتوفيقه بالنجاح. رافقت 

سموه السالمة في احلل والترحال.

تقديرات احلالة املالية للدولة
102.9 مليار ديناراملوجودات

21.6 ملياراخصم االلتزامات
81.2 مليار دينارصافي املوجودات

69 مليارااحتياطي األجيال القادمة
7.5 ملياراتالتزامات التأمينات االجتماعية

4.5 ملياراتسداد العجز االكتواري في التأمينات
تغطية زيادة الرواتب التقاعدية في التأمينات 

وإعادة تسوية االعتمادات التكميلية
3 مليارات

محليات التفاصيل ص10 -12 ٭
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