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الشيخ جابر املبارك يزيح الستار عن لوحة افتتاح مركز شريفة احلمد

)فريال حماد(األعضاء محمد الهدية وأحمد البغيلي ومانع العجمي خالل انسحابهم من اجللسة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله محافظ البنك املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز
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لجنة حكومية ـ نيابية لدراسة قانون »الغرفة«
مباركة إحالة تقرير تجاوزات »الكويتية« إلى النيابة.. والحربش حصل من البصيري على تعهد بتشكيل لجنة تحقيق من أطراف محايدة.. و»الميزانيات« تكشف شوائب في خصخصتها

تضم الوزراء الفهد والشمالي والهارون إضافة لنائبين يتم تحديدهما بالتنسيق مع رئيس مجلس األمة

جابر المبارك: توجه إلنشاء 
»VIP« مستشفى لعالج الـ

افتتح مركز الشيخة شريفة الحمد للعالج باألوكسجين المضغوط  محافظ »المركزي«: تسجيل مصرف الراجحي
 كأول فرع إسالمي لبنك أجنبي بالكويت

عبدالهادي العجمي
افتتح النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك مركز الشيخة شـــريفة احلمد للعالج باألوكسجني 
املضغوط مبستشفى جابر العسكري، كاشفا عن التوجه إلنشاء 

.)VIP( مبنى مجاور للمركز لعالج الشخصيات املهمة

اســـتقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد امس محافظ البنك املركزي ورئيس فريق 
العمل املهني املتخصـــص ذي الصفة التنفيذية 
ملتابعة ومعاجلة انعكاســـات األزمة االقتصادية 
العاملية وتداعياتها على الوضع االقتصادي واملالي 

في البالد الشيخ سالم العبدالعزيز.
من جهة اخرى، أعلن الشيخ سالم العبدالعزيز 
انـــه قد صدر بتاريخ 9 اجلاري قرار وزير املالية 
رقم 7 بتسجيل فرع شـــركة الراجحي املصرفية 

لالستثمار )مصرف الراجحي( في سجل البنوك 
اإلســـالمية لدى بنك الكويت املركزي، وانه بناء 
على ذلك فقد مت بهذا التاريخ تســـجيل الفرع في 

السجل املذكور.
 وأضاف: ان الفرع املذكور هو أول فرع مصرفي 
لبنـــك أجنبي يقوم بأعمال املصارف اإلســـالمية 
وضمن نطاق ما هو مصرح به من أنشطة للبنوك 
اإلســـالمية العاملة في الكويت في إطار املادة 90 

من القانون رقم 32 لسنة 1968.

مريم بندق ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
في تأكيد ملا نشرته »األنباء« االحد بحث مجلس 
الوزراء مشــــروع قانون غرفة التجارة والصناعة 
املرفوع منذ العام 2004، وشكل املجلس جلنة تضم 
نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
االسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد ووزيري املالية 
مصطفى الشمالي والتجارة والصناعة أحمد الهارون 
ونائبني سيتم حتديدهما بعد التنسيق مع رئيس 

مجلس األمة لدراسة مشروع القانون.
هذا وقرر املجلس في جلسته التي لم تستمر اال 
ساعة واحدة إحالة التقرير املقدم من وزير الدولة 
لشــــؤون مجلس األمة ووزير املواصالت د.محمد 
البصيري حول جتاوزات مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية إلى النيابة العامــــة. وأوضحت مصادر 
وزارية أن اإلحالة شملت جميع التجاوزات اإلدارية 
واملالية لتقوم النيابة باختصاصاتها وهي اجراء 
التحقيقات مع االشــــخاص الذين ترتئي احلصول 
منهم على معلومات قد توسع دائرة املتجاوزين دون 
الزامها من جانب احلكومة بالتحقيق مع اشخاص 
معينني. إلى ذلك كشف النائب د.جمعان احلربش عن 

أنه حصل على تعهد من وزير املواصالت د.محمد 
البصيري يقضي بتشكيل جلنة حتقيق مكونة من 
أطراف محايدة من خارج املؤسسة لبحث جميع تلك 

التجاوزات االدارية واملالية في الفترة االنتقالية.
من جهة اخرى اكد النائــــب عدنان املطوع انه 
ســــيتم ســــحب التعيينات التي صدرت بعد قرار 
وزير املالية االســــبق الشــــيخ علي السالم بوقف 
التعيينات، مشيرا الى انه اذا ثبت من التحقيقات 
ثمة جتاوزات بشأنهم فسيتم سحب هذه التعيينات 

من اصحابها.
على الصعيد نفسه كشفت مصادر من داخل جلنة 
امليزانيات لـ »األنباء« ان قانون اخلصخصة اخلاص 
بـ »الكويتية« تشوبه بعض الثغرات التي تتمثل 
في مدى االنتفاع مببنى الشركة في شارع »الهاللي« 
وكيفية االنتفاع باملكاتب فضال عن املميزات التي 
اعطاها القانون اجلديد للشركات اخلاصة اجلديدة 
بخصوص سعر البنزين »الوقود« املخفض وإلزام 
مسؤولي الدولة وكبار رجاالتها بالسفر على منت 
خطوطها وهــــو ما يتنافى مع مبدأ املنافســــة مع 

الشركات االخرى احمللية العاملة.

»القنابل الوهمية« تأتي إلى الكويت من لندن.. واإلنترنت
5 بالغات كاذبة في أقل من أسبوع

القذافي يمنع مواطني  الـ »شينغن« 
من دخولها باستثناء البريطانيين

»البلدي«.. انسحاب وتهديد جماعي باالستقالةرداً على منعه وعائلته من السفر إلى  سويسرا 

السماح لألطباء الكويتيين بالمستشفيات الخاصة بفتح عيادات

بداح العنزي
انسحب 7 من أعضاء املجلس البلدي خالل 
جلسة أمس احتجاجا على عدم تعاون وزير 
الدولة لشؤون البلدية مع املجلس ووصف 
املدير العام عبر إحدى الصحف املجلس بأنه 
»فاسد« إضافة إلى تعسف اجلهاز التنفيذي 
في تطبيق القرارات. وكانت اجللسة التي 
ترأسها نائب رئيس املجلس شايع الشايع 
قد شهدت نقاشا حاميا حول الئحة الزراعة 

والتعديالت التي أقرتها اللجنة الفنية مبباركة 
اجلهاز الفنــــي والتي مت رفضها مؤخرا من 
قبل مدير عام البلديــــة وتأكيدهم تهميش 
دور املجلس وتضييع وقته في دراسة أي 
مشــــروع وباملقابل يتم رفضه. وقد التقى 
األعضاء املنسحبون في مكتب الشايع حيث 
أكدوا أنهم ال ميانعون في االستقالة من أجل 
الصالح العام في حال اســــتمرار األوضاع 

احلالية.

حنان عبدالمعبود
علمـــت »األنبـــاء« ان وزيـــر الصحة 
د.هالل الساير أصدر قرارا وزاريا يقضي 
بالسماح لألطباء الكويتيني العاملني في 
مستشفيات القطاع اخلاص بفتح عيادات 
خاصة، واشترط القرار موافقة املستشفى 
الذي يعمل بـــه الطبيب وكذلك ان يكون 
الطبيب بدرجة اختصاصي. اجلدير بالذكر 

ان هذا القرار يخدم بالدرجة األولى األطباء 
العاملني في مستشـــفى األحمدي والذين 
ســـبق ان خاطبوا الوزير في هذا الصدد 

عدة مرات. 
من جانب آخر، علمـــت »األنباء« من 
مصادر مطلعة ان القرار اخلاص بتغيير 
رؤساء األقسام في املستشفيات من املتوقع 

صدوره مطلع األسبوع املقبل.

»األشغال«: 5200 موظف يستعدون 
لصرف مكافآت األعمال الممتازة

فرج ناصر
أكد مصدر مسؤول بوزارة االشغال ان الوزارة 
حصرت اعداد املوظفني املستحقني ملكافآت األعمال 
املمتازة ويبلغ عددهم نحو 5200 موظف. وأضاف 
املصدر: مت إرســـال الكشـــوفات إلى إدارة شؤون 
املوظفني وإدارة امليزانية فـــي الوزارة لترتيبها، 
ووضع امليزانية اخلاصة التي من املتوقع أن تبلغ 
كلفتها 2.250 مليون دينار. وأوضح أن عملية احلصر 
والتقييم التي قامت بها الوزارة شملت باالضافة 
إلى املوظفني رؤساء األقسام وكذلك الوافدون ممن 

يعملون على بنود العقد الثاني أو العقد الثالث.
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معمر القذافي

 لجنة السوق اشترطت 5 طلبات
لعودة سهم »زين« للتداول

مصادر وصفتها بالمتشددة وأشارت إلى أن مسؤولي الشركة يعكفون على إعدادها

محمود فاروق
طلبت جلنة سوق الكويت لألوراق املالية في اجتماع طارئ أمس 
5 طلبات للموافقة على عودة ســــهم »زين« للتداول.  وقال رئيس 
اللجنة وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون في تصريح للصحافيني 
عقب االجتماع إنه مت االتفاق مع مســــؤولني من شركة زين شاركوا 
في االجتماع على أن يقدموا بيانا مفصال عن الصفقة يتناول قيمة 
العرض وشروطه واإلطار الزمني لتنفيذه واجلزاءات في حالة رجوع 
الطرف املشتري عن الصفقة واألرباح املتوقعة وتأثيرها على البيانات 
املالية.  ورغم أن هذه الطلبات وصفتها مصادر بأنها متـــشددة، إال 
أن هـــذه املصادر أشــــارت إلى أن املسؤولني في شركة زين عكفوا 

التفاصيل ص 44على إعداد طلبات جلنة السـوق لتقدميها بأسرع وقت.
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د. عـجـيـل النـشـمي: 
فـي  الوسـطية  تحـديد 
والوطنية  الوطن  مفهومي 
بالــغ األهـميـة   ص25

أمير زكي
»ألو.. عندكم قنبلة« جملة تكررت 5 مرات خالل أسبوع، وآخرها امس 
عندما اس��تهدفت هذه اجلملة مركزا للتسوق في الساملية ومبنى السفارة 
الفلبيني��ة. اجلملة عادة ما تنتهي الى بالغ كاذب كحال عش��رات البالغات 
مثله��ا والتي ش��هدتها البالد خالل الفترة املاضية، وكش��ف مصدر امني 
ل� »األنب��اء« ان معظم هذه البالغات مصدره��ا اتصال هاتفي من اخلارج 
وحتديدا من لندن وبعضها جاء باتصال هاتفي عبر اإلنترنت كما تبني في 

بالغ السفارة الفلبينية. 
وقال املصدر في السابق كانت االتصاالت محلية وكنا نرصد من يقف 
وراءها أو على األقل نحدد مصدرها بدقة، اما البالغات األخيرة التي جاءت 
من اتصاالت خارجية فيصعب تتبعها او كش��ف م��ن يقف وراءها إال ان 
»الداخلية« ستقوم مبخاطبة السلطات األمنية في البلدان مصدر االتصال 
م��ن أجل محاولة حتديد مصدر االتصال للتوصل الى هوية الفاعلني وهو 
أمر قد يس��تغرق بعض الوقت، موضحا ان ظاهرة تكرار البالغات الكاذبة 

عن وجود قنابل تلقى اهتماما على أعلى مستوى في وزارة الداخلية.
التفاصيل ص9


