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السفير غرانارا لـ »األنباء«: 

األمين العام لمجلس 
الجامعات الخاصة

 د.عماد العتيقي: لـ »األنباء«:

إيطاليا على استعداد 
دائم للتعاون مع الكويت 
لضمـان االسـتقرار 
فـي منطقـة الخليج

نتحـفــظ كثيـرًا 
على زيادة رســوم 
الخـاصة الجامعات 

ص13

ص24

مريم بندق
يرأس س����مو رئي����س الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد اجتماع مجلس 
الوزراء املقرر مس����اء اليوم، وفي 
هذا الصدد أكدت مصادر ش����ديدة 
 االطالع ف����ي تصريح����ات خاصة

 ل� »األنباء« ان ضوءا أخضر أعطي 
للمجل����س العتماد الزيادات املالية 
جلميع الفئات الوظيفية التي بلورها 
مجلس اخلدمة املدنية في اجتماعه 
األخير، مضيفة ان االعتماد اليوم 
يتوقف على االنتهاء من اإلجراءات 
املطلوبة أخذا في االعتبار ان نائب 
رئيس ال����وزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ووزير املالية 
مصطفى الشمالي من ضمن الوفد 
املرافق لصاحب السمو األمير الذي 
يبدأ جولة أوروبية اليوم تش����مل 

أملانيا وإيطالي����ا والڤاتيكان. هذا 
وأكدت مصادر وزارية ان املجلس 
س����يرفع طلبا الى مجل����س األمة 
لعقد جلسة خاصة إلقرار مشروع 
قانون االجتار بالبشر ألهمية ذلك 
الكويت في  إلى مش����اركة  بالنظر 
االجتماعات املقررة ملجلس حقوق 
اإلنس����ان بجني����ڤ ماي����و املقبل. 
وأوضح����ت املصادر ان مش����روع 
القانون سبق ان أحالته احلكومة 
إل����ى املجلس وه����و جاهز ومدرج 
على جدول أعمال املجلس. وحول 
التعديالت احلكومية على مشروع 
التي ستقدمها  قانون اخلصخصة 
الى اللجن����ة املالية البرملانية التي 
تستأنف اجتماعاتها صباح اليوم 
بعد عودة رئيسها النائب د.يوسف 
الزلزلة م����ن اجلولة النيابية التي 

شملت األردن وسورية، أجاب وزير 
الهارون  التجارة والصناعة أحمد 
ردا على سؤال ل� »األنباء«: انه لن 
يستطيع حضور اجتماعات اللجنة 
اليوم ملشاركته ضمن وفد صاحب 

السمو األمير. 
وتناق����ش في جلس����ة مجلس 
الوزراء خطة ومشاريع القطاعات 
السياحية الواردة في خطة التنمية 
الش����املة. ويعرض نائب رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
اإلس����كان والتنمية الش����يخ أحمد 
الفهد املشروع املعدل لبرنامج عمل 
احلكومة والذي سيطرح على طاولة 
اللجن����ة املالية البرملانية العتماده 
ومن ثم إحالته إلى جلنة امليزانيات 
البرملانية إلقرار امليزانيات املطلوبة. 
وعما اذا كان����ت العالوة القضائية 

س����تقر اليوم للعامل����ن في إدارة 
الفتوى والتشريع أسوة بالقضاء 
أوضحت مص����ادر حكومية رفيعة 
ل� »األنب����اء« االحتماالت الواضحة 
حتى اآلن وهي املوافقة على املداولة 
الثانية في مجلس الوزراء حول ذلك، 
مضيفة ان إقرار حقوق العاملن في 
إدارة اخلب����راء � واملرتبطة بإدارة 
الفتوى � حتتاج الى بحث من اللجنة 
القانوني����ة الوزارية حول طبيعة 
وتوصيف إدارة اخلبراء وهل هي 
جزء من اجله����از القضائي ام انها 
إدارة تتبع وزارة العدل فقط، مؤكدة 
ان اللجن����ة القانونية أوكلت اليها 
مهمة وضع معاجلة دقيقة تشمل 
الى »الفتوى« و»اخلبراء«  إضافة 
القانونين في البلدية واإلدارة العامة 

للتحقيقات.

ضوء أخضر العتماد الزيادات المالية
الحكومة تطلب جلسة خاصة إلقرار قانون االتجار بالبشر.. والهارون لن يحضر اجتماع »المالية البرلمانية« لبحث »الخصخصة«.. و الفهد أنجز المشروع المعدل لبرنامج الحكومة

احتماالت ورادة بإقرار المداولة الثانية لـ »الفتوى« وطلب من القانونية الوزارية وضع توصيف لـ »الخبراء« وهل تتبع القضاء أم وزارة العدل ومعالجة شاملة تضاف لها »البلدية« و»التحقيقات«

األنباء  االقتصادية

»الداخليـة« تواصل 
حركـة التنقالت في 
وحركـة  قطاعاتهـا 
 300 شملت  تدوير 
ضابط من رتبة نقيب 
حـتى مـالزم    ص11

القضاء العسكري اللبناني 
يالحق مهاجمي 

سفارتنا في بيروت
فيم����ا أصدر ن����ادي النجمة 
بيانا يس����تنكر في����ه »األعمال 
املشينة للقلة املوتورة«، وضع 
القضاء العسكري اللبناني يده 
على من هاجموا س����فارتنا في 
بيروت ورشقوها باحلجارة على 
خلفية خسارة نادي النجمة أمام 
القادسية في كرة القدم، وقالت 
مصادر ل� »األنب����اء« ان النيابة 
العامة العس����كرية اس����تطاعت 
تصوير ه����ذه الفئة وحتديدها، 
وانها فتحت حتقيقا في احلادث 
بناء على كتاب معلومات نظمته 
القوى األمني����ة، وكلفت مفرزة 
الش����رطة القضائي����ة بضب����ط 

اجلناة.

السفير اإليطالي انريكو غرانارا

د.عماد العتيقي

سيدة أوغندا األولى جانيت موسيڤني مصطحبة السيدة اإليرانية األولى 
پارڤني أحمدي جناد في زيارة إلى أحد املستش��فيات احمللية      )أ.ف.پ(

استفزاز إيراني جديد لإلمارات والدول العربية: 
الهدف من مناوراتنا الدفاع عن الجزر الثالث

عواصم � وكاالت:  في استفزاز جديد لدولة 
اإلمارات العربي���ة املتحدة والدول العربية، 
أعلن���ت ايران أن هدف املرحل���ة الثالثة من 
مناورات »الرسول االعظم 5« التي جتريها 
ق���وات احلرس الثوري في مياه اخلليج هو 
»الدفاع عن اجلزر الثالث« املتنازع عليها في 
مياه اخلليج، منتقدة للمرة الثانية تصريحات 
وزير اخلارجية اإلماراتي الش���يخ عبداهلل 
بن زايد »غير املدروس���ة« في إش���ارة إلى 
مقارنته »االحتالل« اإليراني للجزر الثالث 
املتن���ازع عليها ب� »االحتالل« اإلس���رائيلي 
للجوالن وفلس���طن، ولفتت إلى ان »تكرار 
هذا الكالم سيواجه برد شديد من قبل الشعب 

اإليراني«.

سـتنافس  »الرابطة«  دشـتي: 
على 4 عقـود أميركية جديدة 
منها عقد »هيفي ليفت« ص 38

»األنباء«:  لـ  »الماليـة«  وكيل 
المواطنين  لتهيئة  إعالمية  حملة 
لـقانـون الضـريبة  ص 41

الحـربـي: »ڤيڤـا« تتوقع 
األرقـام  نقـل  خـدمـة 
في الكويت قريباً   ص 46

د.علي دشتي

خليفة حمادة

»التنمية واإلصالح«: الحكومة تنسق 
مع لجنة المرأة لتعطيل »الحقوق المدنية«

»الداخلية« لـ »األنباء«: لو طلبت السفارة السريالنكية 
استمرار حفل »الجهراء« لقّدمنا لهم المساندة

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
تفاعلت قضية احلقوق املدنية واالجتماعية للمرأة 
على نحو ينذر بفرضية تعطيل إقرار القانون من جديد، 
خصوصا بعد ان أحالت جلنة املرأة واألسرة البرملانية 
تقاريرها الثامن والتاسع والعاشر من االقتراحات بقوانن 
املقدمة من النواب الى املجلس وإدراجها على جدول األعمال 
بش���كل مجزأ وغير شامل. وخلصت اللجنة بتقاريرها 
التي جاءت في ديباجة واحدة الى ان االقتراحات بقوانن 
املقدمة تتناول بالتعديل العديد من التشريعات القائمة 
مثل »اخلدمة املدنية« و»الرعاية الس���كنية« و»التأمن 
الصحي على األجانب« و»التعليم العام« و»إقامة  األجانب« 

 و»التأمين���ات االجتماعية«. مصادر م���ن الكتلة قالت
ل� »األنب�اء« ان جلنة املرأة غير جادة بهذه القضية وال 
تريد إجناز القانون وأخرجت ما تريد وغّيبت وأخفت ما 
ال تريد. واتهمت املصادر اللجنة بالتنسيق مع اجلانب 
احلكومي وبعض األطراف النيابي���ة إلخراج التقارير 
بهذه الصورة »املشوهة« والناقصة مخالفة بذلك تكليف 
مجلس األمة الذي صدر لها منذ أكثر من 7 أشهر. وأشارت 
املصادر الى ان أعضاء الكتلة سيتداعون لعقد اجتماع 
عاجل مس���اء اليوم لتدارس األمر واخلروج بتنس���يق 
ورأي محدد سيتم اإلعالن عنه الحقا إلفشال ما أسمته 

محاولة تعطيل إقرار القانون.

محمد الدشيش ـ  هاني الظفيري
أبلغ مصدر أمني »األنباء« أن وزارة الداخلية لم 
جتبر احملتفلن من السفارة السريالنكية على انهاء 
االحتفال الذي كانوا أقاموه في نادي اجلهراء أمس 
األول، مؤكدا أن تواجد الدوريات كان حلفظ األمن 
وحماية احملتفلن، واش���ار إلى أن أركان السفارة 
يتقدمهم السفير املعتمد لدى الكويت هم من انهوا 
االحتفال ولو كانوا رغبوا في االستمرار لساعدتهم 

الداخلية لكونهم نظموا احتفالهم وفق القانون وبعد 
احلصول على الترخيص.  واستغرب مصدر في مبرة 
األعمال اخليرية »تواصي« الزج باسم د.عبداحملسن 
الزبن في املوضوع، مش���يرا إلى أن الزبن لم يكن 
حاضرا ال هو وال أي من أعضاء املبرة داخل نادي 
اجلهراء، وذلك رغم أن عددا ممن التقتهم »األنباء« 
يوم االحتفال أكدوا أنهم أعضاء فاعلون في مبرة 

األعمال اخليرية »تواصي«.

الكتلة تبحث مخالفة اللجنة لتكليف المجلس الصادر لها منذ 7 أشهر وإصدار تقارير مجزأة

السفارة ال تنوي مقاضاة من كان السبب في إنهاء االحتفال

)أحمد باكير(السفيرة األميركية ديبورا جونز تشارك في حملة لالهتمام بالبيئة وتنظيف الشاطئ مبناسبة يوم األرض

السفيرة جونز: الحاجة ملّحة لوجود سفير  ألميركا بدمشق
.. وحزب اهلل مثير للقلق في المنطقة  ص18

التفاصيل ص51

التفاصيل ص 14

التفاصيل ص 6

التفاصيل ص10

         الكويتيون العريعر والهويشل والمطيري 
يفوزون  بـ 3 ذهبيات بمعرض جنيڤ لالختراعات

لقطة تذكارية للعريعر والهويشل واملطيري الفائزين بالذهبيات الثالث

ص2


