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ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

األنباء  االقتصادية

األرباح المتوقعة لـ »الوطني« ستمثل 
إجمالـي  مـن  و%60   55 بيـن  مـا 
ص32 البنوك فـي 2009   أربــاح 

لجذب  جديدة  إستراتيجية  تضع  »ماكنزي« 
ومقترحات  للسـوق  األجانب  المستثمرين 
ص32 األخـيـرة   اإلقـفـاالت  لضـبـط 

 3D Secure بيتك« يطلق خدمـة«
األولى مـن نوعها في الكويت   ص39

دينار  مليون   2.3 الزبن: 
»أالفكو«  أربـاح  صافـي 
ونستهدف  األول  للربع 
طائرة   47 إلى  الوصول 
بنهايـة 2010  ص33

السـميط: »جلوبـل« 
األزمة  مـن  تعلمـت 
التجربة  من  واسـتفادت 
وسـتـعـود أقـوى 
مـن السـابق  ص34

مجالس إدارات التعاونيات 5 أعضاء
لـ 3 سنوات واالتحاد بـ 9 أعضاء

سالمات بو فيصل

تعرض النائب علي الراش����د أمس األول أللم في 
يده اليمنى اس����تدعى مراجعته لعيادة تخصصية، 
حيث جرى تش����خيصه على انه التهاب عصبي أثر 

على حركة أصابع اليد.
وقد تلقى الراش����د العاج ال����ازم وبدأ بالتماثل 
للش����فاء وعادت حركة أصابع يده لوضعها السليم، 
»األنباء« تتمنى للنائب الراش����د السامة من كل شر 

والصحة والعافية.
»سامات.. ما تشوف شر بوفيصل أجر وعافية«.

بشرى شعبان
الوكيل املس���اعد للشؤون  كش���ف 
القانونية بوزارة الشؤون جمال الدوسري 
عن التعديات على قانون العمل التعاوني. 
وقال ل� »األنباء« ان أبرز هذه التعديات 
ان يتكون مجلس ادارة اجلمعية التعاونية 
من 5 اعضاء ومدة عمله 3 سنوات ويتم 
انتخابهم وفق الثلث أي حق التصويت 

ملرشح واحد فقط.
وبالنسبة الحتاد اجلمعيات يتكون 
مجلس اإلدارة م���ن 9 أعضاء منتخبني 

ويطبق عليهم الثلثان أي يحق التصويت 
الثنني ومدة توليه املسؤولية 3 سنوات، 
واجلمعية العمومية تتألف من ممثلني 
عن ال� 53 جمعية تعاونية املشهرة وهي 
تصوت لألعضاء ال� 9 فقط وهم يتولون 
أعمال االحتاد، وبالنس���بة لألشخاص 
الذين يتم اسقاط عضويتهم من مجالس 
اإلدارات باحلل ال يحق لهم إعادة ترشيح 
أنفسهم لعضوية املجالس إال بعد مرور 
دورة انتخابية أو دورتني مع تشديد في 

العقوبات اجلزائية.

.. وإنـا على فراقك
لمحزونون وليد  يا 

ص 16

طهران تتوعد بضرب األساطيل 
الغربية بالخليج في حال هوجمت 

طهران � وكاالت: هددت ايران على لسان 
وزير دفاعها أحمد وحيدي، بضرب االساطيل 
احلربية الغربية التي جتوب اخلليج العربي، 
باعتبارها »س���تكون أفض���ل هدف للقوات 

اإليرانية« في حال االعتداء على باده. 
وانتقد وجود اكثر من 90 قطعة حربية 
بحرية أجنبية في اخلليج »خلقت في املنطقة 
مناخا حربيا«. بيد أن وحيدي وفي محاولة 
لتهدئ���ة مخاوف جيران ايران، ش���دد على 
الطبيعة الدفاعية للقوة العسكرية اإليرانية 
معربا عن استعداد باده لتوقيع ميثاق أمني 
جماعي مع دول املنطقة وتصدير أس���لحة 

ومنتجات حربية إليها. 

الروضان لـ »األنباء«: تعديالت »المرئي والمسموع« مازالت قيد الدراسة
نحترم جميع اآلراء وستؤخذ باالعتبار عند المناقشة في الجلسة المقبلة

المجلس يرفع قانون العمل األهلي بعد تصويب أخطاء إلى الحكومة األحد المقبل

المحمد: مسطرة القانون تحكم 
إجراءات »البلدية« وتطبيقه 
يشمل الجميع دون استثناء

بداح العنزي
أكد سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد على ضرورة 
تطبيق القانون وعدم التهاون في 
القانونية،  التعامل مع املخالفات 
مش����ددا على ان مسطرة القانون 
حتكم إجراءات البلدية ويتم تطبيق 
القانون على اجلميع دون استثناء.
وأوض����ح كتاب مجل����س الوزراء 
الدولة لشؤون  إلى وزير  املرسل 
البلدية أن مجلس الوزراء أحيط 
علما بتوجيهات سمو رئيس مجلس 
الوزراء في شأن مواجهة املخالفات 
القانونية، كما احاط وزير األشغال 
ووزي����ر الدولة لش����ؤون البلدية 
د.فاضل صفر املجلس مبش����روع 
الربط اإللكتروني بني »البلدية« 
ووزارة الكهرب����اء وامل����اء والذي 
يهدف إلى القضاء على املعامات 
املش����بوهة وتقليص االجراءات 
والدورة املستندية للمعامات فيما 
يخص مع��امات البناء وذلك من 
خال إص���دار تراخ��يص توصي��ل 
الس������كن  الك��هربائي في  ال�تيار 

اخلاص.

مريم بندق
اعل����ن وزير الدولة لش����ؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان ان التعديات 
على قانون املرئي واملسموع ستعرض على 
جلسة مجلس الوزراء املقبلة، موضحا أنه 
التزال لدينا دراسة جترى على التعديات 
املرفوعة للمجلس لم تنته حتى اآلن. واكد 
الروضان ان املجلس س����يتخذ القرار ثم 
يحيله للبرملان، مشيرا الى احترام احلكومة 
جلميع االراء الت����ي تؤخذ بعني االعتبار 
وتدرس  بصورة وافية مذكرا بأن التعديات 
تقر في النهاية من خال موافقة مجلس 

االمة. وحول طلب 10 نواب عقد جلس����ة 
خاصة ملناقش����ة قضية الوحدة الوطنية 
أكد الروض����ان ان احلكومة ترحب بعقد 
الوحدة  جلسة خاصة ملناقشة موضوع 
الوطنية، مشيرا الى ان اجللسة ستكون 
فرصة لكش����ف االوراق. الى ذلك كشفت 
مصادر نيابية ل� »األنباء« ان جلنة التحقيق 
البرملانية اكتش����فت وقوع اكثر من خطأ 
في مواد قانون العمل في القطاع االهلي 
الذي رفع للحكومة مش����يرة الى انه يتم 
اآلن تصويب هذه االخطاء الرس����اله الى 

احلكومة كحد اقصى االحد املقبل.

حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ 
استمر الغموض حول قضية الداعية 
العريف����ي ف����ي ظ����ل ق����رارات متناقضة 

وتصريحات متباينة هنا وهناك.
ففي تصري����ح صحافي مبجلس األمة 
قال وزير الداخلية الش����يخ جابر اخلالد 
انه ال مانع يح����ول دون دخول العريفي 
الب����اد بصفته مواطنا خليجيا لكن دون 

دخول افكاره. 
واوضح الوزير اخلالد أنه »ال مانع ان 
يدخل إلى الباد كش����خص ولكن كفكر ال 
نقبل  له وال لغي����ره ان يقف على املنبر 
ويتكلم عن اآلخري����ن فاملنبر للكويتيني 
فقط وهذا األمر ينطبق على اجلميع«. وفي 
وقت الحق، نسب تصريح لوزير الداخلية 

يؤكد فيه أن املنع مازال قائما.
وقد انتق����د النائب د.وليد الطبطبائي  
ما أس����ماه بالتناقض في قرارات الوزير 
مشيرا إلى أن ذلك يتماشى مع التناقض 

في مواقفه. 
من جهة أخرى وكما أشارت »األنباء« 

أمس، لم يتمكن مجلس األمة من الشروع 
في مناقشة تقرير اللجنة املالية البرملانية 
عن قانون هيئة س����وق امل����ال، حيث قام 
بتأجيل نظر القانون مرتني، األولى كانت 
بترحيل القانون من بداية اجللس����ة إلى 
نهايتها والثانية لعدم كفاية الوقت وعدم 
توافر النصاب، حيث من املقرر مناقشته 
اليوم بعد اتخاذ قرار حول قانون تنظيم 

اخلبرة. 
مصادر مطلعة ابلغ����ت »األنباء« بأن 
النواب اتفق����وا على إبقاء قانون اخلبراء 
على جدول األعمال وتكليف اللجنة املالية 
بإعداد تقرير حول كلفته املالية بالتنسيق 
مع اجلان����ب احلكومي وإحالته للمجلس 

للتصويت عليه.
 رئيس اللجنة التش���ريعية النائب 
حسني احلريتي قال إن الكلفة التقديرية 
للقانون تساوي مليونا و900 ألف دينار، 
وأمس أمه���ل املجل���س احلكومة حتى 
آخر مارس لدراس���ة قانون املناقصات 

العامة.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد متبرعا بدمه بحضور د. عبدالعزيز البشير بعد جولة تفقدية لبنك الدم  أكد فيها سموه  أن بنك الدم يقوم بدور إنساني  لخدمة المرضى المحتاجين وتعزيز القدرات العالجية  )التفاصيل ص3(

علي الراشد في مداخلة له خالل جلسة أمس 

»المالية« أوصت  رسمياً برد »إسقاط الفوائد«

»الداخلية«: إصدار بطاقات مراجعة خاصة لـ »البدون« 

كشف الوزير الروضان عن ان وزارة املالية اوصت برد قانون إسقاط الفوائد الذي 
احاله مجلس االمة إلى احلكومة بعد املوافقة عليه، هذا وس����يتم رفع توصية »املالية« 

إلى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.

أمير زكي
اصدر وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
امس قرارا يقضي بصرف بطاقة مراجعة لكل 
شخص من املقيمني بصورة غير قانونية 
يتعدى عمره اخلمس سنوات، شريطة ان 
يكون له ملف في اللجنة التنفيذية لشؤون 
املقيمني بص���ورة غير قانونية. وجاء في 

الق���رار ان البطاقات التي س���يبدأ صرفها 
خال الفترة املقبلة ستقس���م الى فئتني، 
األولى للبدون من حملة احصاء 1965 أو 
من يوجد لديهم ما يثبت التواجد في الباد 
قبل 1965 ومدتها سنتان، اما الثانية فمدتها 
سنة واحدة فقط وذلك لبقية البدون ممن 

ال ميلكون احصاء 1965.

الخالد: ال مانع من دخول العريفي كشخص لكن لن نقبل بوقوفه على المنابر 
مجلس األمة: تأجيل »الخبراء« أسبوعين والبدء بمناقشة هيئة سوق المال اليوم.. وإمهال الحكومة حتى آخر مارس لدراسة »المناقصات«

الطبطبائي: وزير الداخلية متناقض في تصريحاته كما هو متناقض في قراراته

أحمد الزبن

بدر السميط

التفاصيل ص44

بقلم:  يوسف عبدالرحمن

توقيع عقد  مشروع الفنيطيس السكني
خالل أسبوعين بكلفة 21 مليون دينار

حيدر لـ »األنباء«: موافقة »البيئة«  
شرط تنفيذ مشاريع برنامج عمل الحكومة

فرج ناصر
أكد مصدر مسؤول بوزارة األشغال أن ديوان 
احملاسبة أبدى موافقته لوزارة األشغال على تنفيذ 
مشروع الفنيطيس السكني والذي يحتوي على 3 
آالف وحدة سكنية )قسائم(، مشيرا الى ان الوزارة 
ستوقع العقد خال األسبوعني املقبلني. وأضاف 
ان املشروع سيتم العمل به على مرحلتني، تبلغ 
كلفة املرحلة األول����ى 12 مليون دينار فيما تبلغ 

كلفة املرحلة الثانية 9 مايني دينار.

دارين العلي
أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة الكابنت 
عل����ي حيدر إدراج العديد من البرامج البيئية في 
برنامج عمل احلكومة في ال� 4 سنوات املقبلة. وقال 
في تصريح خاص ل����� »األنباء« ان من ابرز هذه 
املشاريع اخلاصة بتلوث الهواء واملياه ودراسة 
احلمل البيئي في الباد بشكل عام باالضافة الى 
تطوير التش����ريعات والقوانني اخلاصة بالهيئة 
وتطوير مختبرات الهيئة وتشغيل اجلديد منها، 
الفتا إلى أن موافقة »البيئة« ستكون شرطا لتنفيذ 
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