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 د.أمني سرور 

 رئيس مجلس الوزراء باإلنابة الشيخ جابر املبارك مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس  

 مالك العجيل

 حامد البسام

 املختار عبداهللا الهيفي

 احملامية عصمت اخلربوطلي 

أكتوبـر  بجامعـة  المشـروعات   مديـر 
 MSA واآلداب  الحديثـة  للعلـوم 
لــ «األنبـاء»: الجامعـة تضـم ٦ 
كليات نظريـة وعلمية وجميع 
تخصصاتهـا معتـرف بهـا ما عدا 
طـب األسـنان والصيدلة   ص١١

«األنباء»:  لـ  العجـيل   مالك 
اإلسـالمي  الخليج  صندوق 
حقـق عوائد بنسـبة ١٥٪ 
وصنـدوق «المميـز» حقـق 
٧٪ منـذ بداية العام وحتى 
األسـبوع الماضـي  ص٢٣

 حامد البسـام لـ «األنباء»: 
٩٥٪ مـن نشـاط «صفـاة 
الكويـت  خـارج  طاقـة» 
الشركات  توقعها  مناقصات  و٤ 
ص٢٣  شـهرياً  التابعـة 

 حلبـة دوناورينغ األلمانية 
 ١٠٠ ذكريات  شريط  تعيد 
عام على تأسيس «أودي» ص٢٥

دينار   مليون    ٤٥٩٫٢  «جلوبـل»: 
أرباح ٣٢ شركة مدرجة للنصف 
االول بتراجع  ٤٤٫١٥٪   ص٢٧ 

 «المركـزي» وافـق على 
تعييـن كاسـترو ريبيرو 
رئيسًا   للمديرين الماليين 
والنيابة  «الخليـج»  فـي 
العامـة تحفـظ قضيـة 
«مشتقات» البنك  ص٢٧ 

عبـداهللا  العارضيـة   مختـار 
الهيفي: ترميم مخفر العارضية 
والحصـول على دور مسـتقل 
ص٢١ قريبـًا  للمختاريـة 

 المحامية عصمت الخربوطلي: 
البـدون قنبلـة موقوتة والبد 
مـن إيجاد حـل سـريع لها 
ص٢٢ تنفجـر  أن  قبـل 

 أسماء ١٥٠ إطفائيًا تم 
قبولهم لاللتحاق بدورة 
رقيـب مكافحة  ص٣

 مختارون ومناطق 

 أهل القانون 

 بدء موسم صيد الروبيان اعتبارا من أول أغسطس ص٤ 

 غيتس ال يستبعد انسحابًا مبكرًا للقوات األميركية من العراق ص٣٢

 لجنة التعويضات تقّر ٤٣٠ مليون دوالر
  للكويت موزعة على ١٠ مطالبات

 «الصحة»: فحص طبي شامل
  على الراغبين في الحج

 الجيش ينفي ما تردد عن استقالة 
رئيس األركان ونائبه

 «العدل»: تطبيق «الفحص الطبي قبل الزواج» 
اليوم وعقوبات رادعة للمخالفين

 «الشؤون»: ١٠٠ درجة لسد الشواغر 
في بعض الوظائف لغير الكويتيين

 وقف التحاق وتسجيل الطلبة
   بـ ٤ جامعات بحرينية 

 ال  اعتراف بأي شهادة جامعية  من الخارج غير معتمدة من «التعليم العالي» 

 جنيــــڤ ـ كونــــا: أعلنــــت جلنــــة األمم املتحدة 
للتعويضات أمس إقرارهــــا دفع ٤٣٠ مليون دوالر 
للكويت كتعويضات موزعة على عشــــر مطالبات 
ناجحــــة. وأضافت اللجنة فــــي بيانها أن ٥ من هذه 
التعويضات من الفئة «هـ» وهي مطالبات املؤسسات 
وهيئات أخرى في حني أن خمس مطالبات أخرى من 
الفئة «و» املتعلقة باملطالبة بالتعويض عن خسائر 
القطاع احلكومي والبيئة واملوارد الطبيعية. وتأتي 
هذه الدفعة مــــن التعويضات في إطار قرار مجلس 
إدارة اللجنة في ديسمبر ٢٠٠٥ الذي يعطي األولوية 
لطلبات من التعويضات التي تقل عن ٥٠٠ مليون دوالر 
والتعويضات البيئية. وقالت اللجنة إن املطالبات 
التسع املتبقية التي تفوق ٥٠٠ مليون دوالر ستدفع 
بواقع ٢ مليــــون دوالر كل على حدة ويتم دفع ٤١٢ 

مليون دوالر للمطالبة املتبقية.
  وأضافت اللجنة أن املطالبات العشــــر املتبقية 
للكويت ســــتدفع في املستقبل القريب وفقا لتوافر 

املوارد ومن بينها مطالبتان بيئيتان. 

 فرضت وزارة الصحة فحصا طبيا موســــعا على 
الراغبني في احلج هذا العام ملواجهة ڤيروس «اتش١ 

ان١» املعروف بإنفلونزا اخلنازير.
  وقالت مصادر بوزارة الصحة أمس ان من ال تنطبق 
عليه الشروط الصحية املتفق عليها مع السعودية لن 
تعطى له ورقة احلج، مشيرة الى ان الفحص الطبي 
سيكون في مختبرات الوزارة وسيتم من خالله التأكد 

من مجموعة من األمراض. 

 مريم بندق
  وافــــق مجلس الوزراء على مشــــروع قرار لصــــرف بدل تعطل 
للمسرحني الكويتيني من العمل في القطاع اخلاص بصورة عاجلة. 
وقالت مصادر وزارية، في تصريحات خاصة لـ «األنباء»، ان الضوابط 
اخلاصة بالقرار ستعتمد االسبوع املقبل مشيرة إلى أن البدل سيحسب  
بنسبة ٦٠٪ من آخر راتب حصل عليه املسرح من العمل ويضاف إليه 
العالوة االجتماعية وعالوة األوالد ويصرف ملدة ٦ أشهر على ان يتم 
إيجاد وظيفة له في احلكومة أو القطاع اخلاص. وكشــــفت املصادر 
ان الصرف يشمل جميع املسرحني خالل الفترة من أول يوليو ٢٠٠٨ 
حتى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩، موضحة: لن يتم اســــتحداث صندوق مالي 
جديد وســــيتم الصرف من ميزانية صندوق البطالة احلالي بجهاز 
إعادة هيكلة القوى العاملة. وأضافت ان أهم الضوابط والشــــروط 
لتســــجيل املسرحني وبدء الصرف لهم ان يكون املسرح مسجال في 
املؤسســــة العامة للتأمينات ومنتظما في سداد األقساط املستحقة 
باستثناء فترة التسريح، مشــــيرة الى ان أولوية الصرف ستكون 
لألقدم في التعيني واملتزوج الذي يعول أطفاال واجلامعيني والدبلوم ثم 
الثانوية العامة. وبشأن مدى شمول قرار مجلس الوزراء للمسرحني 
قسرا فقط أو للمستقيلني ايضا، اجاب وزير املالية مصطفى الشمالي 
ان بعض االستقاالت مغطى بالتأمينات االجتماعية، وهذا يعني ان 
صرف بدل التعطل يشــــمل املسرحني قسرا وحاالت االستقالة التي 

مت تسديد اقساط التأمينات اخلاصة بها.

 نفت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة في 
اجليش أمس ما نشـــر عبر إحدى اخلدمات اإلخبارية 
للرسائل النصية عن اســـتقالة رئيس األركان العامة 
للجيش ونائب رئيس األركان العامة للجيش. وأكدت 
املديرية في بيان صحافـــي لها ان «هذا اخلبر عار عن 

الصحة جملة وتفصيال». 

 تبدأ وزارة العدل اليوم تطبيق العمل بقانون الفحص 
الطبي قبل الزواج والــــذي يلزم املتقدمني للزواج من 
الكويتيني تقدمي نتيجة الفحص من وزارة الصحة إلدارة 
التوثيقات الشرعية أو املأذونني الرسميني واملعتمدين 

لدى وزارة العدل.
  وقال وكيل وزارة العدل للشؤون القانونية د.بدر 
الزمانان إنه سيتم تطبيق العقوبات التي نص عليها 

القانون على املأذونني املخالفني.
  من جانبها، أعلنت وزارة الصحة أن الفحص الطبي 
سيبدأ رسميا مجانا األحد املقبل للمواطنني فقط، مؤكدة 
أن مدة نتيجة الفحص تستغرق ٥ أيام وتكون صاحلة 

ملدة ٦ أشهر فقط وفقا للقانون.

 بشرى شعبان
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون 
ان ديوان اخلدمة املدنية وفر للوزارة ١٠٠ درجة لتسكني 
وســـد الشـــواغر في بعض الوظائف لغير الكويتيني 
خاصة قطاع الرعاية االجتماعية الذي يعاني من نقص 
في املشـــرفني االجتماعيني واالخصائيني االجتماعيني 
والنفسيني وغيرها من الوظائف ذات العالقة املباشرة 

بالنزالء.
  وأوضـــح املصدر أنه مت تخصيص ما يزيد على ٤٥ 
درجة لهـــذا القطاع على أن تتوزع باقي الدرجات على 

مختلف قطاعات الوزارة.
  كما أعلنت املصادر عـــن أنه جار العمل حاليا على 
إصدار قرار بشـــأن زيادة العـــالوة االجتماعية ألبناء 
الكويتيات املتزوجات من غير محددي اجلنســـية على 
ان تصرف هذه العـــالوة كما هو معمول به مع األبناء 

الكويتيني حتى سن ٢١ عاما. 

 محمد هالل الخالدي
  أصـــدرت وزارة التعليم العالي قـــرارا بإيقاف التحاق 
وتسجيل الطلبة الكويتيني باملراحل اجلامعية والدراسات 
العليا بـ ٤ جامعات بحرينية هي: جامعة البحرين الطبية 
وجامعة نيويورك للتكنولوجيا واجلامعة امللكية للبنات 
واجلامعة العربية املفتوحة فرع البحرين. كما أصدرت قرارا 
يقضي بعدم التصديق أو اعتماد أي قبول أو شهادة صادرة 
مـــن معهد أو كلية أو جامعة خارج الكويت ما لم تكن تلك 

املؤسسة التعليمية معتمدة من قبل الوزارة.

 «األولمبية الدولية»: سعداء باستعداد الكويت لتعديل قوانينها

 محمد الصباح:  تقرير كي مون  حول العراق إيجابي 

 الشغف بـ «صراع الديوك» يدفع إلى القتل والطالق في العراق 

 أعربت اللجنة االوملبية الدولية عن سعادتها 
باستعداد الكويت لتعديل القوانني الرياضية احمللية 
املتعارضة مع امليثاق االوملبي، على ان يتم التعديل 
من خالل مجلس األمة الكويتي. وأشادت اللجنة 
في بيان لها بالقرار معلنة انه مبوجب الرســـالة 

الواردة من وزير الشـــؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي وبناء على مذكرة التفاهم املوقعة 
مع اجلانب الكويتي في لوزان في ١٥ اجلاري، فان 
قرار تعليق اللجنة االوملبية الكويتية لن يدخل 

حيز التنفيذ في اول اغسطس.  

 األمم املتحــــدة ـ كونا: وصف نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح أمس 
تقرير السكرتير العام لألمم املتحدة بان كي مون إلى 
مجلــــس األمن واخلاص مبراجعة القــــرارات املتعلقة 
بالعراق بأنه «ايجابي». وأعرب الشيخ د.محمد الصباح 
عقب اجتماعه مع بان كي مون في مقر املنظمة الدولية 
عن اطمئنانه لتوجــــه األمم املتحدة في هذا املوضوع 
وعن «رغبة كويتية حقيقية» في التعاون مع العراق 

في استعجال تنفيذ ما تبقى من تلك القرارات.
  وقال إنه أثار «بعض القضايا التي لدينا مالحظات 
عليها في هذا التقرير» مشــــيرا إلــــى أن التقرير كان 
إيجابيا ورصد حقائق على األرض وخاصة املواضيع 
األساسية التي ركز عليها بان كي مون وهي مسؤولية 

العراق بشــــكل كامل عن تنفيذ جميــــع القرارات ذات 
الصلة وأن على العراق أن يعمل بطريقة حثيثة على 

تنفيذ هذه القرارات.
  وأضاف أنه شدد في اجتماعه مع السكرتير العام على 
موضوع ذي «أولوية قصوى بالنسبة لنا في الكويت» 
وهو موضوع احلدود والقرار ٨٣٣ وإزالة التعديات على 
احلدود. وأوضح الشــــيخ د.محمد الصباح أن بان كي 
مون دعا إلى إيجاد أفكار خالقة في كيفية التعامل مع 
مــــا تبقى من التعويضات للكويت مؤكدا أن «الكويت 
لديها أفكار وهي مستعدة ألن جتلس مع العراق حتت 

مظلة األمم املتحدة ملناقشة هذا األمر».
  وتابع «لذلــــك أنا مطمئن لتوجه األمم املتحدة في 

هذا املوضوع». 

 أكد أن موضوع إزالة التعديات العراقية على الحدود ذو أولوية قصوى بالنسبة لنا 

 «بدل تعطّل» للمسرحين يوازي ٦٠٪ من الراتب لمدة ٦ أشهر 
 مجلس الوزراء وافق على القرار ويعتمد الضوابط بجلسته المقبلة ويشمل المسّرحين خالل الفترة من أول يوليو ٢٠٠٨ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩

 أهم الضوابط التسـجيل في التأمينات وأولوية الصرف لألقدم والمتزوج الذي يعول أطفاالً.. والشمالي: استفادة حاالت االستقالة لمن سدد أقساط التأمينات 

 المسلم يتهم الحكومة بالبطء وعدم  تقديم حلول شاملة

 المال يقدم اليوم طلب عقد الجلسة الطارئة
 موسى أبوطفرة ـ سامح عبدالحفيظ

ــي معاجلة قضية  ــة للحكومة بالبطء ف ــات النيابي ــتمرت االتهام   اس
ــتعجال قانون العمل األهلي، وفي  ــرحني واإلصرار النيابي على اس املس
ــيقدم ظهر اليوم ملكتب رئيس  ــذا اإلطار أعلن النائب صالح املال انه س ه
ــة  ــة طارئة للمجلس يوم ١٨ املقبل ملناقش ــس األمة طلب عقد جلس مجل
قانون العمل في القطاع األهلي وأوضاع الكويتيني املسرحني من أعمالهم 
في القطاع اخلاص. وقال املال: سأعقد ظهر اليوم مؤمترا صحافيا وأعلن 
فيه أسماء النواب الذين أيدوا عقد اجللسة الطارئة والظروف التي واكبت 
ــلم ان  ــة. ومن جانبه، قال النائب د.فيصل املس فترة إعالني عن اجللس
ــة عودتنا على عدم املبادرة واذا أجبرت تتباطأ وال تقدم حلوال  «احلكوم
شاملة وهو بالضبط ما يتم اآلن مع مشكلة املسرحني، مضيفا ان جلسة 

١٨ املقبل استحقاق يجب على احلكومة االستجابة له. 

 التفاصيل ص١٠ 

 التفاصيل ص٤ 

 التفاصيل ص ٣٧ 

 التفاصيل ص ٦ 

 التفاصيل ص٣ 

 التفاصيل ص٤ 

 عراقيون يراقبون «صراع الديوك» في إحدى احللبات في بغداد                 (أ.ف.پ) 

 بغدادـ  أ.ف.پ: ال تعرف 
الديوك عندما تدخل احللبة 
ان تصارعهــــا فيمــــا بينها 
سيدفع العراقيني الى تطليق 
زوجاتهم أحيانا، بل وقتل 
بعضهم بعضا أحيانا أخرى. 
هذا ما يؤكده احد مربي ديوك 
املصارعة في منطقة الكسرة 
في بغداد، «بلغ الولع بأحد 
الــــى االنفصال عن  املربني 
زوجته التي أجنبت له ثالثة 
أوالد» مضيفا، «كما ان أحد 
املربني قتله منافســــوه اثر 
تصاعد اخلالفات بينهم». 
الديكة  ويتابع ان «نزاالت 
تســــتمر لســــاعات طويلة 
وأحيانا تسبب إعاقة او موت 
احدهما خــــالل املصارعة» 
مشيرا إلى «رهانات حولها 
تتجاوز مبالغها عشرة آالف 
دوالر أحيانا، ولذلك نطعم 
الديك حبوبا منشــــطة مدة 
يومني قبل املصارعة لتأمني 
فوزه على خصمه في احللبة 

لنكسب الرهان». 

 األمير استقبل رئيس الوزراء
   بمقر إقامته في نيويورك

 صاحب السمو  اطلع على نتائج جولته األفريقية    

 نيويـــورك - كونا: اســـتقبل 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بعد ظهر أمس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
وذلك مبقر إقامة سموه في مدينة 
نيويورك، حيث اطلع سموه على 
نتائج زيارته الرسمية الى كل من 
بنني والغابون وجيبوتي واثيوبيا 
القمر املتحدة  الفيدرالية وجـــزر 
ومملكة ســــوازيالند والسنغال، 
والتـــي جـــاءت في إطـــار حرص 
الكويت على مد جســــور التعاون 
العالقـــات مع  وتـــوثـيق أواصر 

تلك الدول. 


