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بداح العنزي
مازالت امل��رأة الكويتية تس��جل اقتحامات جديدة 
في ق��طاعات ال��عمل املخ�تلفة وتس��حب البس��اط 
من حتت أرجل الرجال حيث تسجل جناحات منقطعة 

النظير.
وفي البلدي��ة لم يعد قط��اع التفتيش حكرا على 
الرجل، وبعد احتكار النساء التفتيش على الصالونات 
النس��ائية ومحالت األلبسة النس��ائية وغيرها، بات 
معتادا ان نرى في احملافظات، خصوصا في األحمدي 
مفتش��ات البلدية يقتحمن مح��الت األغذية ويقمن 
بجوالت على املطاعم ومنافذ بيع اللحوم واألس��واق 
لس��اعات متأخ��رة في اللي��ل ويح��ررن املخالفات 
ويصدرن أوامر الغلق اإلداري في تأكيد على تطبيق 
اللوائ��ح والقوانني. إذن جنحت التجربة في األحمدي 
وأصبح الفريق النسائي الرباعي معروفا ومشهودا له 

بإجناز مهماته في التفتيش بكل إخالص.

فريق رباعي نسائي يقتحم مجال التفتيش على المطاعم

مرسوم تشكيل 
»األعلى للبترول« قريباً جداً 

»المحامين« تعيد قيد 5 أساتذة قانون
بعد تقديمهم تراخيص مزاولة المهنة

أحمد مغربي
علمت »األنباء« م���ن مصادر مطلعة أن مجلس 
الوزراء أرسل خطابات رسمية أمس ألعضاء املجلس 
االعلى للبترول والتي كان قد اعتمدها قبل 10 أيام، 
مشيرة إلى أن املرسوم األميري بالتشكيل اجلديد 
س���يصدر قريبا جدا. وذكرت املصادر أن التشكيل 
اجلديد س���يضم في عضويته كال من د.علي محمد 
أكبر ود.عماد العتيقي والشيخ صباح اخلالد الصباح 
وعيسى املزيدي وهشام العتيبي وعبداحملسن احلنيف 
وسليمان العماني ود.محمد الدويهيس ونايف فالح 
احلجرف ومحمد حم���ود الهاجري. اجلدير بالذكر 
أن األعضاء الس���ابقني في املجلس األعلى للبترول 
واملرشحني حاليا لتجديد عضويتهم والبالغ عددهم 
5 اعضاء ه���م: د.علي محمد اكبر، د.عماد العتيقي، 
هش���ام العتيبي، سليمان نصف العماني ود.محمد 
الدويهيس. ومت تعيني األعضاء اخلارجيني في املجلس 
األعلى للبترول مبرسوم أميري رقم 320 لسنة 2008 
ملدة سنة واحدة، وقد جرت العادة أن يتم التشاور 
الختيار األعضاء فيما بني سمو رئيس مجلس الوزراء 

رئيس املجلس األعلى للبترول ووزير النفط.

آالء خليفة
أفاد رئيس جمعية احملامني عمر العيس���ى ان اجلمعية 
س���تعيد قيد أساتذة اجلامعة الذين صدر قرار شطبهم من 
جلنة قب���ول احملامني التابعة للجمعية وذلك بعد تقدميهم 
التراخي���ص الالزمة للقيد في جدول احملامني املش���تغلني، 
وأوضح ان اللجنة أعادت قيد كل من د.محمد املقاطع ود.سامي 
الدريعي ود.عادل املانع ود.علي النامي ود.فايز الظفير وذلك 
بعد ان قدموا ما يفيد حصولهم على الترخيص ملزاولة املهنة. 
وقال عدد من أس���اتذة القانون الذين التقتهم »األنباء« ان 

حرماننا من مزاولة املهنة قرار مفاجئ.

المؤمن لـ »األنباء«: حصر 100 حالة  ألمالك 
كويتيين في العراق و البحث عن 100 إضافية 

بيان عاكوم
أكد سفيرنا في العراق علي املؤمن 
ان هناك نشاطا عراقيا في أكثر من 
مجال، خصوصا في موضوع حصر 
أمالك الكويتيني والبحث عن رفات 
أس���رانا. وقال املؤمن، في تصريح 
صحافي ل� »األنباء«، ان نشاط اجلانب 
العراقي واهتمامه مبوضوع رفات 
األس���رى وأم���الك الكويتيني يأتي 

حملاولة اخلروج من الفصل الس���ابع. وأضاف 
املؤم���ن: فيما يتعلق برفات أس���رانا، الحظنا 
اهتمامهم، لكن حتى اآلن ال توجد نتيجة على 
أرض الواقع.  أما بخصوص أمالك الكويتيني 
ف���ي العراق، فقال املؤمن: بن���اء على الطلبات 

التي وصلتنا من اخلارجية الكويتية 
للمواطنني الذي���ن لديهم أمالك في 
العراق، فقد تابعناها مع احلكومة 
العراقية، وبالفع���ل مت التأكيد من 
قبل العراقيني ان هذه األمالك تعود 
للكويتيني، مشيرا الى أنه مت التأكد 
من أكثر من 100 حالة وجار البحث 
عن 100 حالة إضافية. وعما إذا كان 
بإمكان الكويتيني الذين مت التأكد من 
أمالكهم التصرف بها، قال املؤمن ان هناك قانونا 
صداميا مازال ساري املفعول مينع التصرف في 
أمالك الكويتيني، ولكني طرحت هذا املوضوع 
على رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي إللغائه 

ووعدنا بالنظر في ذلك.

مريم بندق
بعد التوافق احلكومي � النيابي 
والذي أثمر مترير قوانني سوق 
املال وخطة التنمية واملعاقني، يبدو 
التنازل سيد املوقف فيما يخص 
قضية صندوق املعسرين، فبعد 
ان ردت احلكومة أمس األول إلى 
املجلس قانون إس���قاط الفوائد، 
 أكدت مص���ادر حكومية مطلعة 
ل� »األنباء« ان بدائل هذا القانون ال 
تخرج عن استعجال اللجنة املالية 
البرملانية في دراس���ة تعديالت 
احلكومة على قان���ون صندوق 
املعس���رين. وعلمت »األنباء« ان 
اللجنة املالية البرملانية لم يصل 
لها من احلكوم���ة حتى اآلن أي 
تعديالت جدي���دة على القانون. 
وقالت املصادر ان رئيس اللجنة 
النائ���ب د.يوس���ف الزلزلة على 
استعداد تام لدراسة أي تعديالت 
جديدة في حال طلب من اللجنة 
ذلك حتى أثناء العطلة البرملانية 
احلالية لرفع تقرير بها إلى املجلس 
مع استئناف املجلس جلساته بداية 
مارس ليأخذ املوضوع أولوية على 

جدول األعمال.
هذا وأحملت مصادر حكومية 
رفيعة ل� »األنباء« الى ان تعديالت 
أساس���ية على القانون تش���مل 

تخفيض النسبة إلى 40% والسماح 
باالقتراض م���رة أخرى، وزيادة 
رأسمال الصندوق إلى مليار دينار 
مع تعهد احلكومة بزيادة املبلغ 
في حال االحتياج لذلك، تبلورت 
اآلن إلى حد كبير متهيدا ملناقشتها 
في اللجنة املالية البرملانية وهو 
 م���ا انف���ردت بنش���ره »األنباء«

31 يناير املاضي.
في اإلطار نفسه متنى رئيس 
املجلس جاسم اخلرافي على النواب 
التركيز على م���ا ميكن إجنازه، 
والبحث عن أي نقاط ضعف أو 
مالحظات في صندوق املعسرين 
من أجل تطوي���ره ومعاجلة أي 
عوائق أو مالحظات تعترض إقراره 
حتى يستفيد منه املواطنون في 
أسرع وقت ممكن ونكون عونا لهم 

في التخفيف من معاناتهم.
وردا على سؤال في شأن حتديد 
جلسة خاصة ملناقشة »الوحدة 
الوطنية« بناء على مقترح نيابي 
في هذا الش���أن أوض���ح انه جار 
التنسيق حول موعد اجللسة، الفتا 
إلى ان التنسيق مع األعضاء يبحث 
أيضا خيار عقد اجتماع نيابي في 
مكتبة الرئاسة، مبينا انه سيتم 
اتخاذ القرار املناسب بعد انتهاء 

املشاورات.

أوضح أن اهتمام بغداد بالملفات العالقة يأتي للخروج من الفصل السابع

علي املؤمن

»المالية البرلمانية« لدراسة بدائل »إسقاط الفوائد« خالل عطلة المجلس 
الحكومة رّدت المرسوم للمجلس أول من أمس وستطلب تسريع بحث التعديالت على قانون صندوق المعسرين

)سعود سالم(جانب من مشروع »ستاد جابر الدولي« مبواصفات عاملية

الخرافي: شهادة »فيفا« تؤكد أن »ستاد جابر« عالي الجودة
مبارك الخالدي

رد م.مرزوق اخلرافي، ممثل شركة مجموعة 
اخلرافي القائمة على تنفيذ مشروع »ستاد جابر 
الدولي« بحضور وكيل وزارة األشغال م.عبدالرحمن 
الكليب ونائب مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة 
د.حمود فليطح، على االتهامات التي طالت املشروع، 
مؤكدا أنها »مجرد شائعات«. وقال م.اخلرافي، في 
املؤمتر الصحافي داخل الستاد ظهر أمس: للتاريخ، 
فإن إسناد التنفيذ لهذا املشروع الغالي علينا لم 
يكن هبة لشركة اخلرافي، موضحا ان قصتنا منذ 
البداي����ة هي عندما مت طرح هذا املش����روع قدمت 

11 ش����ركة عاملية ومحلية عروضها، وكنا نحن إحدى الشركات فوردتنا 
تعليم����ات واضحة وصريحة من رئيس املجموع����ة ناصر اخلرافي بأن 
يكون الس����عر منافس����ا للغاية، ألن هدفنا تنفيذ هذا املشروع ملا يحمله 

من اس����م غال علينا جميعا وهو املرحوم األمير 
الشيخ جابر األحمد، حيث متت ترسية العطاء بأقل 
األسعار )55 مليون دينار(. واستطرد م.اخلرافي 
قائال: أحتدى أيا كان ان يأتي ويقول ان هناك بندا 
مخالفا ملا نص عليه العقد، علما أنه لدينا شهادة 
من االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( يش����هد من 
خاللها بأن هذا الستاد على درجة من املواصفات 
الفنية وبج����ودة عالية. من جهته، قال م.الكليب 
ان مثل هذه املش����اريع تقاس تكلفتها بالكرسي، 
فهناك مالعب عاملية في إجنلترا وأستراليا واليابان 
وأميركا تصل تكلفة الكرس����ي فيها من 1500 الى 
2600 دينار، بينما لم تتعد تكلفته في س����تاد جابر 960 دينارا. بدوره، 
قال فليطح إننا نرد على األقاويل التي طالت عدم قدرة الس����تاد األمنية 

الستيعاب اجلماهير وهذا شيء لن نقبله.

أكد أن المشروع لم ُيقدم كهبة لمجموعة الخرافي واالتهامات التي طالته »مجّرد شائعات«

مجلس إدارة »زين« يقبل استقالة البراك
وبن سالمة مرّشح لمنصب »كبير المديرين«

هشام أبوشادي
قبل مجلس إدارة »زين« في اجتماعه أمس استقالة د.سعد البراك، 
فيما قرر استحداث منصب كبير املديرين للشركة مع تأجيل البت في 

اختيار شخصية هذا املنصب الى جلسة قادمة ملجلس اإلدارة.
وقال����ت مصادر مطلعة ل� »األنب����اء« ان هناك إجماعا داخل مجلس 
اإلدارة على اختيار وزير املواصالت الس����ابق نبيل بن سالمة ملنصب 
كبير املديرين، كما انه مت االتفاق على ان يكون أس����عد البنوان عضوا 
منتدبا بالتكلي����ف الى جانب منصبه كرئي����س مجلس اإلدارة، فضال 
عن انه طرحت بعض األس����ماء ملنصب نائب الرئيس منها عبدالعزيز 

النفيسي.

أسعد البنوان عضواً منتدباً بالتكليف

أسعد البنوان

 أسـماء 421 طالبـًا وطـالبـة مقبوليـن 
في الفصل الدراسي الثاني بالجامعة    ص15

ليبرمان يحّذر األسـد من خسارة »الحرب 
والســلطة في أي صــراع مقبل«   ص32

رئيس مجلس األمة: ال مجال لالعتداء على أي دولة من أراضينا

أكد رئي��س مجلس األمة جاس��م اخلرافي موق��ف الكويت املبدئي 
والثابت في عدم السماح باستخدام أراضيها للهجوم على أحد وحرص 

الكويت على العالقات األخوية مع دول اجلوار.
 وقال الرئيس اخلرافي: »لم أسمع أو أبلغ أن لدى الكويت أي توجه 
في استخدام أراضيها في تهديد اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية«، مؤكدا 
ان »سياس��ة الكويت واضحة وال مج��ال لالعتداء على أي دولة انطالقا 

التفاصيل ص 4من أراضينا«.

م.مرزوق اخلرافي يفند األقاويل مستعرضا أحد املستندات

التفاصيل ص37

التفاصيل ص8

إعفاء موظفي »الصحة« الوافدين 
من رسوم األشعة والطب النووي

حنان عبدالمعبود
أعف����ت وزارة الصحة موظفيها الوافدين كافة 
من رسوم األشعة والطب النووي في املستشفيات 
واملراكز الصحية التابعة لها.  وكان الوزير د.هالل 
الساير قد أصدر قرارا بإعفاء األطباء وأفراد الهيئة 
التمريضية من رسوم األشعة والطب النووي في 
املستشفيات واملراكز الصحية التابعة للوزارة. 

د.رمضان الشراح

أمين عام اتحاد الشركات االستثمارية

التفاصيل ص 6إحدى عضوات الفريق الرباعي النسائي تطمئن على سالمة األغذية في أحد املطاعم

التفاصيل ص27

نبيل بن سالمة

د.رمضـان الشـراح: 90% من مواد 
قانون هيئة سـوق المال حوت مواد 
اتحاد الشركات االستثمارية  ص 26


