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اليوم مع »الأنباء« 
إصدار خاص بالسياحة والسفر 

املشـاركـــون

�شركة اأ�شرف و�شركاه املحدودة

برعايـــة

حتسم الشركة الثانية للمواشي وميزانية »التحريات« وتبحث خصخصة »االتصاالت« 

تصورات احلكومة ملعاجلة خلل امليزانية جاهزة
مريم بندق 

قالت مصادر وزارية ان احلكومة ملتزمة 
بتنفيذ ما تعهدت به بشأن تنفيذ إجراءات عملية 
وضعتها في تقرير لديوان احملاسبة ملعاجلة 
املالحظات حول احلسابات اخلتامية والتي مت 
إبالغها للحكومة منذ يناير 2010. وأوضحت 
املصادر ردا على سؤال بشأن فحوى التقرير، 
انه يتضمن اإلجراءات التي قدمها الوزراء عن 
كل اجلهات املسؤولني عنها والتي وردت بشأنها 
املالحظات. في الس���ياق ذاته، كشفت مصادر 
نيابي���ة عن أهمية االطالع عل���ى مدى التزام 
احلكومة من عدم���ه بتنفيذ تعهدها للمجلس 
في جلس���ة 11 مارس املاضي بأن تقوم بتقدمي 
تقرير حول مالحظات ديوان احملاسبة للفترة 
 من يناير 2010 حتى تاريخ عقد اجللس���ة في
11 مارس املاضي إلى ديوان احملاس���بة خالل 
شهرين ليتسنى للديوان تقدمي تقريره حول 
مدى جدية اإلجراءات احلكومية خالل ش���هر 
وقبل العطلة البرملانية.  وبالعودة الى املصادر 

الوزارية، فقد أش���ارت الى ان مجلس الوزراء 
ألزم هيئة أسواق املال بسداد إيجارات متأخرة 
نظير االستفادة من مبنى سوق الكويت لألوراق 
املالية وذلك لوزارة املالية منذ العام 1989 حتى 
العام 2011 مبا يوازي 900 ألف دينار سنويا. 
وألغى املجلس قرارا سابقا له بتخصيص املبنى 
للهيئة والتوصي���ة بإعادته الى وزارة املالية 
باعتباره من امالك الدولة. هذا، وعلمت »األنباء« 
ان مجموعة من األولويات على طاولة مجلس 
الوزراء الذي يعقد اجتماعه غدا برئاسة سمو 
رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك. وأشارت 
مصادر مطلعة الى ان اهم األولويات هي مشروع 
قانون تعديل القانون رقم 106 لسنة 2013 في 
شأن مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب 
لتحديد ميزانية ملحقة لوحدة التحريات املالية. 
وبش���أن قبول احلكومة لقانون إنشاء شركة 
ثانية للمواشي، أجابت املصادر بأنه مازال هناك 
متسع من الوقت لتبلور احلكومة قرارها النهائي 
حول القانون، ال���ى جانب اللوائح التنفيذية 

خلصخصة قطاع االتصاالت.

املوافقة على إنشاء اجلامعة األملانية بالكويت.. و33 ألف طالب يخوضون اختبارات »الثاني عشر« اليوم

العيسى لـ »األنباء«: إجراءات حازمة بحق الشهادات الوهمية
هالة عمران 

التربية ووزير  كشف وزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى انه 
متت املوافقة على انشاء جامعة 
أملانية بالكويت. وأوضح العيسى 
في تصريح خاص ل� »األنباء« ان 
العمل على  هناك إجراءات جار 
استكمالها بخصوص هذا الشأن، 
مش����يرا ال����ى ان وزارة التعليم 
الهيئة  العالي ق����د وقعت م����ع 
االملانية للتبادل االكادميي مذكرة 
تفاهم بشأن ابتعاث طلبة الثانوية 
العامة للدراس����ة في أملانيا قبل 

عدة سنوات.  وفيما يخص ملف 
الشهادات الوهمية، قال العيسى: 
انها مرفوضة متاما، الفتا إلى ان 
الفتوى  ادارة  هناك تنسيقا مع 
والتش����ريع التخ����اذ االجراءات 
الالزمة، من خالل جلنة من ادارة 
الفتوى والتشريع للنظر في صحة 
هذه الشهادات، وبني العيسى ان 
قانون منع االختالط ينظر حاليا 
في احملكمة الدس����تورية. وفيما 
الثاني  يخص اختبارات الصف 
عشر والتي سيؤديها اليوم نحو 
33 ألف طالب وطالبة في القسمني 
العلمي واألدبي، قال العيس����ي: 

ان وزارة التربية لم تدخر جهدا 
في تأمني أفضل االجواء للطالب، 
مؤكدا ان االس����ئلة في مستوى 
الطالب، وأضاف العيس����ى: لقد 
حرصنا على توفير كل ما يلزم 
لتمكني الط����الب والطالبات من 
اداء االمتحان����ات بكل س����هولة 
ويس����ر، خصوصا ان نتائجها 
ستحدد مسار حتصيلهم العلمي، 
فضال عن انها مقياس لقدراتهم، 
 الفتا في الوقت ذاته الى ان هذا 
ال يعني التساهل في تطبيق الئحة 

االختبارات. 
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عمر قتيبة الغامن

احملامي حسني العصفور

عمر الغامن: 
القطاع اخلاص 

يتعهد بتأهيل 
100 ألف شاب 

لسوق العمل

احملامي حسني 
العصفور   لـ  »األنباء«: 

 قضيتي الدفاع 
عن الدستور وتطبيق 

القوانني.. و»منع 
االختالط« ال يطبق بشكل صحيح

حتليل خاص لـ »األنباء«: البنوك الكويتية تسجل 
ثاني أقل مخصصات فصلية منذ بداية األزمة

بقلم: يوسف عبدالرحمن

٭ تطوير منشآت استيراد الغاز املسال 
في األحمدي لتعمل حتى 2025

٭ »نفط الكويت«: زيادة اإلنتاج إلى 3.160 
ماليني برميل يومياً
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»سجل« و»بطاقة« لـ »التطعيمات« 
لكبار السن قريباً

عبدالكريم العبداهلل

علمت »األنباء« من مصادر صحية مطلعة عن توجه 
لوزارة الصحة إلصدار »بطاقة« و»سجل« ل� »التطعيمات« 
لفئة الرعيل االول »كبار السن خالل الفترة املقبلة، وذلك 
لتنظيم عملية تطعيمهم لوقايتهم من االمراض«. وذكرت 
املصادر أنه تتم دراس���ة انواع التطعيمات التي س���تتم 
اضافتها لهذه الفئة ضمن سجل التطعيمات الذي يخصهم، 
فضاًل عن  الكميات املطلوب توفيرها بشكل دوري لهم. 
وأفادت املصادر بأن »الصحة« تضع اللمس���ات النهائية 

لشكل »البطاقة« و»سجل التطعيمات«.

التفاصيل ص17 ٭

16تحقيق
منع املرأة 

من »رخصة السالح« 
أمر تفرضه 

طبيعتها أم متييز 
ضدها؟


