
دارين العلي
أكد مدير عام الهيئة العام���ة للبيئة د.صالح املضحي ان عمليات 
التفتيش على املصانع مازالت مستمرة سواء في الشعيبة أو الشويخ 
أو أمغرة، مشيرا إلى ان الهيئة قد حررت مخالفات أول من أمس على 
مصنعني في الشعيبة بعد شكاوى من القاطنني في املناطق املجاورة. 
ولفت إل���ى ان مخالفة حررت بحق أحد املصان���ع في منطقة أمغرة، 
وس���يتم رفع تقرير بش���أنه إلى مجلس إدارة الهيئة الذي سيجتمع 
خالل الش���هر اجلاري ألخذ قرار بش���أن إغالقه عقوبة على املخالفات 

البيئية التي يرتكبها.

بشرى الزين
نفى نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح ان يكون ما ذكره 
النائب د.فيصل املسلم ل� »األنباء« عن دخول 
إسرائيليني للبالد صحيحا، مؤكدا ان الكويت 
متنع ان يدخل أراضيها أي شخص يحمل جواز 
سفره ختما أو تأشيرة إلسرائيل، فكيف إذا 
كان يحمل جوازا اسرائيليا اال اذا كان شبحا؟! 

وحول املوقف الكويتي من إنشاء رابطة اجلوار، قال الشيخ د.محمد 
الصباح على هامش مشاركته في احتفال السفارة السنغالية بالعيد 
الوطني للسنغال، ان هناك جيرانا للعالم العربي ينظر اليهم البعض 
عل���ى انهم أصدقاء فيما يعتبرهم آخرون أع���داء، الفتا الى ان ما مت 
االتفاق عليه في »س���رت« هو وضوح الفكرة والتعرف على مصادر 

اخلطر والتهديد لألمن القومي العربي.

»اإلع�الم« ترّد على مالحظات ديوان  المحاس�بة: أوقفنا العم�ل بنظام المقايضة في تحصي�ل اإليرادات ص9

www.alanba.com.kw

األنباء  االقتصادية

ابراهيم دبدوب

احملامية بدرية بدر جاسم اليعقوب

سامي الرشيد

129 مليون دوالر أرباح بنك الكويت 
حقوق  وارتف�اع  بالبحرين  الوطن�ي 
المساهمين واالحتياطات إلى 412 
36 ص   %44 بنس�بة  دوالر  ملي�ون 

الرش�يد ل�� »األنب�اء«: »نفط 
الكوي�ت« ترف�ع إنتاجها إلى 
في  يوميًا  برمي�ل  ماليي�ن   3
ص37 المقب�ل  أغس�طس 

االس�تثماري�ة«  »التمدي�ن 
الي�وم  البورص�ة  تخاط�ب 
بالموافقة على العرض القطري 
لبيع حصتها بسعر دوالر و10 سنتات للسهم ص 43

م�ن  ال�واردة  المعلوم�ات  ف�ي  تناق�ض 
»أجيليت�ي«: مصادر تؤكد التس�وية وأخرى 
ص44 تنفيها ومجل�س اإلدارة يجتمع غدًا 

اليعقوب:  بدري�ة  المحامي�ة 
مشروع قانون الخصخصة يفتقر 
إل�ى خط�ة واضح�ة المعالم 
ص44 األه��داف  ومح�ددة 

الحمود تحتوي التصعيد التربوي بلقاء جوهر 20 الجاري
»التش�ريعية« أقرت إنش�اء »إدارة االستش�ارات« األس�رية و»رؤية الطفل الصغير« وناقش�ت منح الحصانة لعض�و هيئة التدريس

المضحي: مصنع مخالف  مهدد باإلغالق في أمغرة

محكمة الوزراء تحفظ قضية »اللوحات اإلعالنية« 
و»الداخلية« تحدد المناطق المحظورة بالمياه اإلقليمية

محمد الصباح: نمنع دخول من يحمل جوازه تأشيرة 
إسرائيلية فكيف إذا كان يحمل جوازًا إسرائيليًا؟!

حددت وزارة الداخلي����ة املناطق احملظور التواجد فيها داخل املياه 
اإلقليمية، مؤكدة انه إذا دعت الضرورة للتواجد في تلك املناطق فالبد 
من احلصول عل����ى تصريح كتابي من اجلهات املختصة بالوزارة. من 
جهة أخرى، أسدلت محكمة الوزراء أمس الستار على قضية اللوحات 
اإلعالنية التي تس����ببت في اس����تجوابني لوزير الداخلية الشيخ جابر 

اخلالد، حيث حفظت احملكمة القضية لعدم وجود أدلة.

»الصحية« أجلت قانون حقوق المرأة بسبب اعتراض الحكومة على الكلفة.. والمسلم يرّد: يجب على اللجنة احترام تكليف المجلس

يعقد في إحدى القاعات العامة بحضور أعضاء اللجنة التعليمية بعد توجيه الدعوة لجميع النواب والمهتمين بالشأن التربوي والتعليمي

طهران تستضيف مؤتمرًا ل� »نزع النووي« 
وتبّشر باإلعالن عن إنجاز »ذّري« قريبًا!

قيادي في القاعدة يهدد باختطاف سياح 
أميركيين وبريطانيين في الجزيرة العربية

طه���ران � وكاالت: في وق���ت أعلنت فيه عزمها 
استضافة مؤمت���ر دولي ل� »نزع السالح النووي« 
بعد أي���ام، قالت طه������ران أمس إنها س���تزي���ح 
الست��ار عن إجناز ن��ووي جديد بحضور الرئيس 
اإليران��ي محمود أحمدي جناد، وذلك خالل احتف���ال 
اليوم الوطني الن��ووي ف���ي 9 أبريل اجلاري في 

طه��ران.
في غضون ذل���ك، قال تلفزيون »برس تي في« 
اإليراني الرسمي إن الرئيس اإلماراتي الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان سيقوم بزيارة رسمية إليران في 
املستقبل القريب وسط خالفات بشأن اجلزر الثالث 
املتنازع عليها بني البلدين )طنب الصغرى وطنب 

الكبرى وأبو موسى(.
وأضاف التلفزيون أن الزيارة ستأتي بعد أكثر 
من عامني ونصف العام على زيارة قام بها الرئيس 

اإليراني إلى اإلمارات.

عواصم � سي.إن.إن: شن صالح 
القرعاوي، أحد أخطر املطلوبني على 
الس���عودية لعناصر  ال� 85  قائمة 
القاعدة، هجوما عنيفا على اجليش 
اللبناني والقيادات اللبنانية، متهما 
إياها بتش���كيل عقبة أمام وصول 
عناصر تنظيم القاعدة الى شمالي 
إس���رائيل. واعتبر املوق���ع التابع 
للمتش���ددين الذي نشر املقابلة أن 
القرعاوي »أخط���ر املطلوبني على 
قائمة ال� 85 وقائد ميداني في كتائب 
عبداهلل ع���زام«، وأوضح أنه قادر 
على توفير معلومات حول األوضاع 
اخلاصة ب� »اجلهاديني« في اجلزيرة 

العربية ودول املشرق.
العربية،  وبالنس���بة للجزيرة 

أقر القرع���اوي بأن التنظيم »مهتم 
باختطاف سياح أميركيني وبريطانيني 
وغيرهم من املشركني«، واعتبر ان 
ضرب  املصالح األميركية »من أهم 
األهداف، وهي منتش���رة في بقاع 

األرض، ويسهل ضربها«.
ووضع القرعاوي تأسيس »كتائب 
عبداهلل عزام« في إطار »فتح جبهة 
خارجية لضرب املفاصل االقتصادية 
وخرق صف���وف العدو من الداخل، 
وإدخال الرعب ف���ي قلوبهم، وقال 
ان تنظيمه مقسم الى سرايا، منها 
س���رية »زياد اجلراح« التي قامت 
بقصف شمال إسرائيل انطالقا من 
جنوبي لبنان قبل س���نة ونصف 

السنة تقريبا.

أعلن تأسيس كتائب عبداهلل عزام لضرب المصالح االقتصادية للغربزيارة قريبة للرئيس اإلماراتي إلى إيران
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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي الذي قدم لسموه الوفد املشارك في اجتماعات البرملان الدولي التي عقدت مؤخرا في تايلند

)احمد باكير(ازدحام شديد الستخراج شهادة االحتياج من احدى ادارات العمل 

د.أسيل تنفي ال� 220 دينارًا
.. و»األنباء« تؤكد وجودها في الدراسة الحكومية

فرق كبير بين التأمين الصحي الذي تحدثت عنه والضمان الصحي على المواطنين

رئيس الوزراء البحريني يأمر بتصديق شهادات 
الطالب الكويتيين الدارسين بالجامعات الخاصة

في قرار إلى مجلس التعليم العالي ووزارة التربية في المملكة

بينما نفت النائبة د.أسيل العوضي وجود 
اي مشروع حكومي لفرض التأمني الصحي 
على املواطنني مببلغ 220 دينارا، مشيرة الى ان 
اللجنة الصحية البرملانية لم تتسلم اي مشروع 
في هذا الشأن، تؤكد »األنباء« وجود دراسة 
قدمتها احلكومة الى اللجنة بهذا اخلصوص 
وتدعو النائبة د.أس���يل لالطالع عليها، كما 
ان زميلتها وعضو اللجنة الصحية النائبة 
د.سلوى اجلس���ار صرحت رسميا بذلك في 
احدى الصحف الزميلة بتاريخ 31 مارس املاضي 
وحتدثت عن وجود مسودة حكومية قدمتها 

وزارة الصحة ع���ن واقع اخلدمات الصحية 
وضرورة فرض الضمان الصحي على املواطنني 
والوافدين وان التقدير األولي لقيمة الضمان 
الصحي عل���ى املواطنني يبدأ من 220 دينارا 
سنويا للفرد الواحد ويزداد بشكل تصاعدي 
حس���ب طبيعة اخلدمات. كما نود االش���ارة 
الى ان هناك فرقا كبيرا بني التأمني الصحي 
الذي حتدثت عنه النائبة د.أس���يل وما ورد 
في خبرنا املنشور بتاريخ 30 مارس املاضي 
حول التوجه احلكومي لفرض الضمان الصحي 

على املواطنني.

أصدر رئيس الوزراء البحريني صاحب السمو 
امللكي الشيخ خليفة بن سلمان أمرا إلى مجلس 
التعلي���م العالي ووزارة التربي���ة والتعليم في 
البحرين بالتصديق بشكل استثنائي على شهادات 
الطلبة والطالب���ات خريجي اجلامعات اخلاصة 
ويشمل ذلك الطالب الكويتيني الدارسني في هذه 

اجلامعات. وأطلع وزير التربية والتعليم البحريني 
املجلس على ما مت تنفيذه بخصوص توجيهات 
صاحب السمو امللكي رئيس الوزراء إليجاد حل 
للمؤهالت الصادرة من عدد من اجلامعات اخلاصة 
غير املستوفية للمتطلبات. وشكل مجلس التعليم 
العالي جلنة لدراسة جميع املؤهالت اجلامعية.

بحيث ال يكون هناك ضبط أو 
تفتيش أو حتقيق له إال بإذن 

من النيابة.
من جهة ثانية، أجلت اللجنة 
الصحية أمس قرارها في شأن 
الى األسبوع  التأمني الصحي 

املقبل.
وقالت مقررة اللجنة النائبة 
د.أسيل العوضي ان احلكومة 
اعترض���ت عبر وزي���ر املالية 
املدنية  على قانون احلق���وق 
واالجتماعي���ة للم���رأة بحجة 
الكلفة املالية، مش���يرة الى ان 
اللجنة طلبت من احلكومة إحالة 
الكلفة بشكل مستعجل إلعداد 

تقريرها.
النائب  م����ن جانب����ه، رد 
د.فيصل املسلم قائال إنه من 
غير املنطق����ي أال تنجز جلنة 
القانون  املرأة تقريرها ع����ن 
رغم ان املجلس حدد قبل أكثر 
من 5 أش����هر جلسة 31 مارس 
إلجنازه، واآلن يستعجله 30 
نائبا للجلس����ة املقبلة، داعيا 
اللجن����ة الى احت����رام تكليف 
املجلس وعدم تعطيل القانون، 
»ويبقى رفض الوزير ش����أنا 

خاصا باحلكومة«.

وقال مق���رر اللجنة النائب 
اللجنة  ان  الطبطبائي  د.وليد 
أحالت الى إدارة اإلفتاء بوزارة 
األوقاف موضوعا يتعلق بصحة 
النسب عب���ر األخ��ذ بفح�ص 
ال� »DNA« وهل يجوز االعتداد 
به أم االكتفاء ب� »املالعنة« كما 

جاء في الشريعة؟
وأضاف ان اللجنة ناقشت 
مقترحا إلعط���اء عضو هيئة 
التدريس في اجلامعة احلصانة 

صدر له حكم بذلك وإنشاء إدارة 
االستشارات األسرية.

بتهيئة األجواء املناسبة ل� »رؤية 
الصغير« من قبل والده إذا كان 

النواب م����ن مالحظات على 
أداء وزارة التربية والتعليم 
العالي، خصوصا أثناء مناقشة 
اخلط����اب األميري، وبرنامج 
عمل احلكومة واإلجراءات التي 
اتخذته����ا الوزيرة د.احلمود 
ملعاجلة األوضاع التعليمية.

من جانب آخر، أقرت جلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية 
البرملانية أمس مادتني في قانون 
األحوال الش���خصية تتعلقان 

حسين الرمضان � موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ

الوزراء مساعيهم  يواصل 
الحتواء األزمات السياس���ية 
من خالل معاجلة امللفات التي 
يثيرها النواب بني فترة وأخرى، 
واستدراك املالحظات على أداء 
وزاراتهم منعا التس���اع مدى 
الدستورية  استخدام األدوات 

من قبل مجلس األمة.
في هذا اإلطار، قالت مصادر 
نيابية مطلعة ان وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
النائب  اتفقت م���ع  احلم���ود 
د.حسن جوهر على عقد لقاء 
موس���ع 20 اجلاري في إحدى 
القاعات العامة مبنطقة الرميثية 
ملناقشة قضية النظام التعليمي 
ومالحظات النواب على اخلطة 

العامة لدى الوزارة.
وأش����ارت املصادر الى ان 
اللق����اء س����يحضره أعضاء 
اللجنة التعليمية البرملانية، 
كم����ا س����يدعى إلي����ه جميع 
الى  نواب املجلس باإلضافة 
املواطنني املهتمني بهذا الشأن 
للوقوف على آخر ما توصلت 
إليه الوزارة بش����أن ما أثاره 

إدارات العمل »صدمت« المراجعين: الميكنة تمنع 
استقبال معامالتكم.. حّدثوا بياناتكم في الجابرية

المركز المختص لم يستوعب إال 250 مراجعًا.. والمنصور يؤكد أن االزدحام سيخف هذا األسبوع

بشرى شعبان
لم يكن اليوم االول لتطبيق 
نظام امليكنة في ادارات العمل 
ب�»الشؤون« اال فصال جديدا من 
املعاناة، فق���د »صدت« ادارات 
العمل جميع املراجعني داعية 
اياهم الى العودة ملركز اجلابرية 
لتحديث البيانات قبل اجراء اي 
معاملة باستثناء اإللغاء النهائي  

للسفر.
وبدت ادارات العمل صباح 

امس خاوية وحتول االزدحام 
الى مركز اجلابرية الذي ضج 
مبراجعيه من اصحاب االعمال 
الذين سارعوا لتحديث البيانات 
رغم تنبيه »الشؤون« ودعوتها 
له���م قبل م���دة الجن���از هذا 

االجراء.
لكن املركز لم يستوعب جميع 
املراجعني وتوقف عداد االرقام 
عند 250، فيما كانت الس���اعة 
تشير الى احلادية عشرة صباحا 

مما تسبب في ربكة وازدحام 
اعتبرهما الوكيل املساعد لقطاع 
العمل منصور املنصور شيئا 
طبيعيا في البداية، مؤكدا انه 
سيتم تالفي هذه املشكالت خالل 
هذا االسبوع، ولفت الى ان حصر 
مراجعة ادارات العمل في صاحب 
العمل او املفوض بالتوقيع او 
املندوب هدفه تس���هيل وتيرة 

العمل ومنع املشكالت.
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بلدية الكويت

ممار�سة رقم 2010/2009/17

�سيانة اآلة الت�سوير ال�سلبي ماركة )مارك- يف(

اإعـالن رقم )2010/47(

مدير عام البلدية

الت�صوير  اآلة  �صيانة  ممار�صة  طرح  عن  الكويت  بلدية  تعلن 

ال�صلبي ماركة  ) مارك -فـي( طبقًا لل�صروط واملوا�صفات العامة 

واخلا�صة الواردة يف وثائق املمار�صة املذكورة اأعاله والتي ميكن 

احل�صول عليها من اإدارة املناق�صات والعقود )مراقبة امل�صرتيات( 

وذلك  الرابع  الدور  الأو�صط(-  )املبنى  الرئي�صي  البلدية  مبنى 

فقط  ديناراً  )ع�صرون  د.ك   20 بقيمة  مالية  طوابع  مقابل 

لغري( غري قابلة للرد.

املخ�ص�ص  ال�صندوق  يف  العطاءات  لإيداع  موعد  اآخر  باأن  علمًا 

الوزير-  مبنى   - الرئي�صية  بالبلدية  والعقود  املناق�صات  باإدارة 

يوم  ظهر  من  ع�صرة  الثانية  ال�صاعة  متام  يف  هو  العا�صر  الدور 

 22401044 تليفون:  لال�صتف�صار  2010م   /4/  19 املوافق  الثنني 

ف�ص  تاريخ  من  يومًا  ت�صعون   )90( ملدة  العطاءات  وت�صري 

%)اثنان   2 الأولية  الكفالة  قيمة  وتبلغ  بها،  اخلا�صة  املظاريف 

باملائة( من قيمة العطاء يف �صورة �صيك م�صدق اأو خطاب �صمان 

علمًا  العطاء،  �صريان  مدة  طوال  �صاحلة  الكفالة  تكون  اأن  على 

باأن هذه املمار�صة غري قابلة للتجزئة.

اإدارة املناق�سات والعقود - ق�سم املمار�سات

بلدية الكويت

مجلس الوزراء يؤجل اجتماعه إلى الغد
مريم بندق

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان انه مت تأجيل اجتماع مجلس الوزراء الذي 
كان مقررا عقده مساء أمس الى مساء غد لوجود بعض 

االلتزامات على أعضاء احلكومة في التوقيت ذاته.

التفاصيل ص16

وليد القدومي

الشيخ د.محمد الصباح

53 ش�ركة عقارية تستعرض 
 18 في  مش�����روع   100
العقار  مع�رض  ضم�ن  دول�ة 
واالس�تثمار 12 أبري�ل ص39

نـ�شــتــــري
جموهراتكم املر�صعـة 

بالأملـا�س وال�صاعات 

الثمينة باأعلى الأ�سعار

ت : 22460150/5 املباركية


