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األنباء  االقتصادية

موظفون في مقر الهيئة العليا لالنتخابات ببغداد يجمعون صناديق االقتراع                          )أ.ف.پ(

العراق: الكتل البرلمانية تتسابق 
في إعالن تقدمها باالنتخابات

بغدادـ  وكاالت: هدأت املعمعة االنتخابية العراقية، 
ودارت عجلة فرز األصوات التي أعلنت الهيئة العليا 
املستقلة لالنتخابات ان نتائجها األولية لن تعلن 
قبل أربعة أو خمسة أيام وأن نسبة املشاركة فيها 
تراوحت بني 55 و60% في مختلف احملافظات. في 
غضون ذلك تسابقت الكتل النيابية أمس كل على 
حدة في إعالن تقدمهــــا، حيث أكدت قائمة ائتالف 
دولــــة القانون بزعامة رئيــــس احلكومة العراقية 
نــــوري املالكي، أنها حققــــت »املرتبة األولى«  في 
نتائج الفرز األولية في 10 مــــدن عراقية جميعها 

في جنوب البالد.
 قبل ذلك، أعلنت القائمة العراقية بزعامة اياد 
عالوي تقدمها في املوصل واألنبار وصالح الدين 
وبعض مناطق بغداد بنسب تتجاوز الـ 70%، بحسب 
إحصائياتهــــا اخلاصة، وقد أعلنــــت وكالة األنباء 
الفرنسية ان االئتالف الوطني العراقي متأخر عن 
القائمتني بحســــب النتائــــج األولية التي حصلت 

عليها.

مريم بندق
الــــوزراء وزير  كلف مجلس 
الداخليــــة الشــــيخ جابر اخلالد 
باســــتكمال اإلجراءات القانونية 
املطلوبــــة للقضــــاء على حاالت 
مزدوجي اجلنسية »حيث سيتم 
سحب اجلنسية الكويتية من الذين 
يتمســــكون بأي جنسية أخرى 
حصلوا عليها«. وقالت مصادر 
مطلعة لـ »األنباء« ان املجلس قرر 
أيضا استمرار وزارة الداخلية في 
إجراءاتها لسحب اجلنسية التي 
سبق منحها من دون وجه حق. هذا 

وأكد املجلس في هذا الصدد أهمية 
احلرص على ان تكون اجلنسية 
ملستحقيها، وضرورة احملافظة 
على مكانة اجلنســــية الكويتية 
وشرفها باعتبارها رمزا للهوية 
الوطنية. مــــن جهة ثانية أعرب 
مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه 
لنجــــاح العملية اجلراحية التي 
أجراهــــا الرئيس املصري محمد 
حسني مبارك في أملانيا، سائلني 
املولــــى عز وجــــل أن مين عليه 
الكامل ومتام الصحة  بالشــــفاء 

والعافية.

»البلدي«: تخصيص شارع إعالمي في العارضية

الشريعان: نبحث اختيار مكان المحطة النووية

المضحي: مناقشة مخاطر الفوم مع »الداخلية«

بداح العنزي
وافق املجلس البلدي في جلسته العادية امس برئاسة زيد العازمي 
على تشكيل جلنة حتقيق في مخالفات البناء في جميع املناطق. وتضم 
اللجنة خمســــة أعضاء مت اختيارهم وهم محمد املفرج، مانع العجمي، 
اشواق املضف، فرز املطيري، واحمد البغيلي. واعتمد املجلس توصية 
باإلبقاء على موقع حراج السيارات احلالي في منطقة أمغرة حلني إيجاد 
موقع بديل آخر. كما مت استخدام املادة 14 لرفض اعتراض الوزير على 
قرار املجلس تخصيص موقع مسجد خلدمة رواد الواجهة البحرية. وأقر 
املجلس اقتراح األعضاء أحمد املعوشرجي وجسار اجلسار وعبدالكرمي 

السليم بشأن تخصيص شارع إعالمي مبنطقة العارضية.

باريس ـ كونا: أكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان ان هناك 
فريقا مختصا كلف بالبحث عن املكان األنسب على ارض الكويت إلقامة 
محطة الطاقــــة النووية لتوليد الكهرباء حيث يتبعها خطوة دراســــة 

اجلدوى.  
وردا على سؤال حول توقعه متى سيتم إنتاج الكهرباء في الكويت 
عن طريق الطاقة النووية ذكر ان اقصر مدة إلنشــــاء احملطة تستغرق 
نحو ســــبع ســــنوات. وقال انه اذا مت إيجاد التشــــريعات احمللية التي 
تتوافق مع التشــــريعات الدولية وإيجاد شــــريك أو مستشار واختيار 
الشركة التي ســــتبني احملطة خالل ثالث سنوات فان ذلك سيستغرق 

فترة ال تقل عن 10 سنوات.

 دارين العلي
كشـــف مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي عن اجتماع 
ســـيعقد يوم غد في الهيئة العامـــة للصناعة وبدعوة منها مع أصحاب 
املصانع الـ 12 التي تنفذ عقوبة اإلغالق في الشعيبة الغربية اثر مخالفاتها 
االشتراطات واملعايير البيئية. وفي سياق آخر، أعلن املضحي عن اجتماع 
تنسيقي آخر سيضم ممثلني من وزارات الداخلية والتجارة والصحة في 
الهيئـــة العامة للبيئة اخلميس املقبل ملناقشـــة »الفوم« ومخاطره على 
الصحة العامة. ولفت الـــى ان الهيئة وفور ورود نتائج التحليل قامت 
بإيقاف شـــحنة من الفوم في ميناء الشويخ تتكون من 150 ألف كرتون 

لم يتم السماح باإلفراج عنها وخروجها الى األسواق.

استحداث إدارة  للصحة المدرسية

»التربية«: االحتالل العراقي لم يكن يوماً محل نقاش
مريم بندق

أكدت وزارة التربية حرصها الشديد على الثوابت الوطنية التي لم ولن 
حتيد عنها، مشيرة إلى أن موضوع االحتالل العراقي للكويت لم يكن يوما 
ما محــــل نقاش وليس من حق كائن من كان إلغاء تاريخ الكويت والذي 
ميثل االحتالل مرحلة مهمة من مراحل نضال شــــعب الكويت وبطوالته 

وبه جتسدت أسمى صور الوحدة الوطنية.

حنان عبدالمعبود
صرح وزير الصحــــة د.هالل 
الساير بأن الوزارة سوف تستحدث 
إدارة جديدة للصحة املدرسية قريبا، 
مشــــيرا إلى أن هذه اخلطوة تأتي 
ضمــــن تطوير الرعايــــة الصحية 

األولية.
من جانبه أعلــــن مدير منطقة 

اجلهراء الصحية د.فهد اخلليفة أن 
شهر يونيو املقبل سيشهد االفتتاح 
الكلي ملواقف السيارات في مستشفى 
اجلهراء والذي يضم ما يقارب 1000 
موقف، مشيرا إلى أن الفترة املقبلة 
ستشهد افتتاح الدور األرضي منها 
والذي يتســــع لـ 300 سيارة مما 

سيخفف جزءا من العبء.

وزير الصحة د.هالل الساير يزيح الستار عن لوحة تشير إلى افتتاح مركز سعد العبداهلل الصحي

)أحمد باكير(بدر املخيزمي ومحمد العمر خالل عمومية »بيتك« 

مجلس الوزراء: إجراءات تنفيذية لمعالجة
»مزدوجي الجنسية« والحاصلين عليها دون وجه حق

ناصر المحمد للوزراء: إعالم وزاراتكم  قاصر عن إبراز اإلنجازات
موسى أبوطفرة

حث مجلس الوزراء اجلهات احلكومية على 
العمل وبشكل فاعل لتطوير دور العالقات العامة 
واإلعالم وإبراز اإلجنازات التي تقدمها الوزارات 
بشكل يتواكب مع تطور طبيعة عمل إدارات اإلعالم، 
حيث علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد دعا في 
اجتماع مجلس الوزراء رقم »2010/7« الى جتاوز 

القصور في اجلانب اإلعالمي بعد مالحظة بعده عما 
تشهده البالد من اجنازات على مختلف األصعدة 
واملجاالت، حيث أكد سموه على ضرورة تفعيل 
دور العالقات العامة في كل الوزارات عبر اإلعالن 
عن اإلجنازات ومراحل تنفيذ املشاريع اخلاصة 
بالوزارات. وأضافت املصادر:  ان ســــمو رئيس 
مجلس الوزراء حث على ضرورة تكليف القائمني 
بالعالقات العامة باجلهات احلكومية بالعمل على 

تطوير عملهم وإبــــراز األدوار املنوطة بهم عبر 
التركيز على تسليط الضوء على اإلجنازات، وبينت 
املصادر ان مجلس الوزراء، وازاء هذه التوجيهات، 
أصدر قراره رقم 227 ووجه تعميما لكل الوزارات 
والهيئات واجلهــــات احلكومية بضرورة العمل 
بتوجيهات ســــمو رئيس مجلس الوزراء بشأن 
تطوير وإبراز دور العالقات العامة واإلعالم في 

الوزارات واجلهات التابعة الشرافها.

سيتم سحب الجنسية الكويتية من الذين يتمسكون بأي جنسية أخرى

وزير الداخلية يصدر قراراً بتعديل إجراءات  القبول في معهد الشرطة  ص 11

تجديد تعيين رئيس وأعضاء »المناقصات« 
الدولة  قال وزير 
لشؤون مجلس الوزراء 
الروضان  روضــــان 
الوزراء  ان مجلــــس 
وافق على مشــــروع 
مرسوم بتجديد تعيني 
رئيس وأعضاء جلنة 
املناقصات املركزية. 
يذكر ان رئيـــس جلنة 

املـــناقصــــات املركـــزية هــو احمد الكليــــب، وأعضـاؤها هم: 
د.محمد ســـعد النخيالن ـ نائبا للرئيس، محمد عـــبداحملسن 
الصـايغ، طالل سعـد اجلالل، محمد عبداحملسن احلمد، صبيحة 

عبدامللك الصالح املبيض.

طالل اجلالل أحمد الكليب

)متين غوزال(الشيخ أحمد العبداهلل في حديث سياسي مع د. روال دشتي على هامش االحتفال بيوم املرأة العاملي

البراك إليقاف قرار »الدفاع« 
بعدم التجديد للعسكريين »البدون«

3 وزراء في »التشريعية« 
لبحث »حضور الحكومة للجلسات«  اليوم

المطوع ل� »األنباء«: أسئلة المسلم لن تضيف جديدًا إلى صحيفة االستجوابالسلطان: المس�تهدف من االستجواب هو »النفط« وسأقرر موقفي بعد رّد الوزير

طال��ب النائب مس��لم البراك بإيق��اف قرار وزارة الدفاع بش��أن عدم 
التجديد للعسكريني »البدون« الذين جتاوزت أعمارهم 55 عاما، معتبرا أن 
هذا القرار جائر وظالم لهذه الفئة التي بلغت القدرة على التدريب وتطوير 
قدرات اجلن��ود القتالية، داعيا وزير الدفاع الش��يخ جابر املبارك أن يفي 

بالوعد الذي قطعه على نفسه بالتمديد لهؤالء العسكريني.

تعقد اللجنة التشريعية اجتماعا اليوم ملناقشة االقتراح بقانون اخلاص 
ب� »صحة انعقاد جلس��ات مجلس األمة من دون حضور احلكومة« وذلك 
بحض��ور 3 وزراء وهم وزير العدل ووزير األوقاف املستش��ار راش��د 
احلماد، ووزير الدولة لش��ؤون مجلس الوزراء روضان الروضان، ووزير 

الداخلية الشيخ جابر اخلالد، ورئيس املجلس األعلى للقضاء.

مريم بندق � موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ

صبــــت كل الدالئل والتصريحات أمس 
على مضــــي احلكومة في »التخندق« وراء 
وزير اإلعالم والنفط الشيخ أحمد العبداهلل 
مبواجهة استجواب الدقباسي املقرر مناقشته 
16 اجلــــاري. ففيما قالت مصادر مطلعة لـ 
»األنباء« ان مجلس الــــوزراء أحيط علما 
من قبل الوزير العبداهلل باخلطوات التي 
أجنزها علــــى صعيد الردود على محوري 
االستجواب مؤكدة ان احلكومة في خندق 
واحد ملواجهة استجواب العبداهلل بعد تأكيد 
الوزير استعداده الكامل للمواجهة وتفنيد 
احملورين، وجدد املجلس ثقته الكاملة في 
العبداهلل، جاء التصريح الواضح من الوزير 
العبداهلل خالل مشاركته في منتدى املرأة 
امــــس، بتأكيده على انه ســــيصعد منصة 

االســــتجواب، مشــــيرا الى دعم احلكومة 
خلطواته التي اتخذها فيما يخص األحداث 
التي حدثت مؤخرا ومباركة احلكومة خلطوة 
صعوده املنصة، وقال العبداهلل: »سويت كل 
شي«، »وأخذت كل اإلجراءات الالزمة«، شنو 
بعد، يبون أطلع على التلفزيون والراديو 
وأقول شنو سويت! وفي هذا السياق أكد 
النائب خالد السلطان ان الهدف من استجواب 
وزير النفط ووزير اإلعالم الشــــيخ أحمد 
العبداهلل هــــو وزارة النفط وليس وزارة 

اإلعالم. 
وقال السلطان في دردشة مع الصحافيني 
البرملانيني ان األولى في املرحلة احلالية هو 
االلتفات الى اإلجناز والعمل وترك الصراعات 
والتأزمي جانبا، مشيرا الى انه سيستمع الى 
مرافعة املستجوب ورد الوزير ومن ثم يقرر، 

رافضا أي توجه يخالف ذلك املسار.

من جهته، أكد النائب عدنان املطوع في 
تصريح صحافي لـ »األنباء« أن األســــئلة 
التي تقدم بها النائب د.فيصل املسلم وطالب 
بإحلاقها بصحيفة االستجواب لن تضيف 
شيئا جديدا ولن تغير من موقف أو قناعات 
النواب. هــــذا وعقدت أمس جلنة التحقيق 
في كارثة مشرف اجتماعا وانتهت فيه الى 
ان هناك تقصيــــرا واضحا من قبل وزارة 

األشغال متثل في املستوى اإلداري.
وكشفت مصادر من داخل اللجنة انه تبني 
لها ان موظفي وزارة األشغال ليسوا مؤهلني 
إلدارة وتسلم مشاريع مثل محطة مشرف 
وانهم غير متخصصني في بعض املجاالت 
الهندسية املتعلقة بإدارة احملطة، مؤكدة ان 
وزارة األشغال بقيادتها احلالية غير قادرة 
على إدارة مشاريع مثل »مشرف« في الوقت 
احلالي أو مستقبال إال بعد أن ُيعاد تأهيل 

جميع العناصر البشرية في الوزارة.
اللجنة ستجتمع  ان  وأضافت املصادر 
مع مقاول املشــــروع واملكتب االستشاري 
في وقت الحق لالنتهاء من التقرير كاشفة 
عــــن ان جلنة التحقيــــق الوزارية لم جتر 
التحقيق مع شاغلي املناصب القيادية مثل 

وكيل الوزارة أو الوكيل املساعد.
على صعيد جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي التي اجتمعت امس ملناقشة ميزانية 
اإلدارة العامة لإلطفاء والواردة في برنامج 
عمل احلكومة للسنة املالية 2009/2008 أكد 
رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان 
هناك تطابقا حلد معني بني تقديرات تكاليف 
املشروعات في ميزانية اإلدارة وبني ما ورد 
في اخلطة السنوية، وبلغت جملة املصروفات 
80.17 مليون دينــــار في حني بلغت جملة 

اإليرادات 1.11 مليون دينار. 
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د.ناصر أبوزي�د ل� »األنباء«: تضخم 
أمهات  من  الموالي�د  لدى  القلب 
ش�ائع..  الحمل  بس�كر  مصابات 
وه��و م�ؤق��ت   ص30و 31

حة
. ص

لو .
أ

التفاصيل ص6

األمير بحث مع رئيس وزراء البحرين التعاون الثنائي والقضايا المشتركة

خليفة بن سلمان: العالقات الكويتية � البحرينية كانت وستظل 
عنوانًا مضيئًا لما يجب أن يكون بين األشقاء ونموذجًا للتعاون األمثل )ص4(

صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد مرحبا  برئيس وزراء البحرين صاحب السمو امللكي الشيخ خليفة بن سلمان  خالل مأدبة الغداء 
ويبدو سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

التفاصيل ص 5

التفاصيل ص 12

التفاصيل ص 23

التفاصيل ص 24

التفاصيل ص 12

التفاصيل ص6 و7

العبداهلل: »سّويت كل شي شنو يبون بعد«؟!
الحكومة استمعت لردود وزير اإلعالم على االستجواب وأعلنت أنها »في خندق واحد معه«

»بيتك«  المخيزي�م:  
لتأسيس  يس�عى 
صناديق عقارية خارج 
الكوي�ت في 2010

»بهارتي« تقت�رب من اقتراض
 7 مليارات دوالر  لتمويل شراء 
أص�ول »زي��ن« ف�ي أفريقي�ا

توقع�ات بتوزيع »أجيليت�ي« 15% منح�ة و50% نقداً  ص39

بورس�لي ل� »األنباء«: »ناقالت النفط« ب�دأت اإلنتاج  بالخط 
الرابع بمصنع الغاز بطاقة 1600 أسطوانة في الساعة  ص39

ص44

ص46

 ص32و 33

األوسكار ال� 82 

»خزانة األلم« 
أكبر الفائزين  ب� 6 جوائز 

و»أڤاتار«  اكتفى بالجوائز التقنية


