
صرح مدير عام املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
فه���د الرجع���ان ب���أن ارباح 
املؤسسة من اس���تثماراتها 
بلغ���ت ملي���ارا و215 مليون 
دينار عن السنة املالية املنتهية 
ف���ي 2010/3/31، بع���د االخذ 

في االعتب���ار جميع املخصصات الالزمة ملقابلة 
التغيرات االقتصادية العاملية املتالحقة. واضاف 
ان املؤسسة مستمرة في اتباع مبدأ التحفظ عند 
دخول االسواق او االستثمار في مشاريع جديدة، 
مع توجيه معظم فائضها النقدي لالستثمار في 

االدوات االستثمارية ذات العائد الثابت.

يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 4 جمادى اآلخرة 1431 ـ 18 مايو 2010 الـــعـدد:

فلس
100

صفحة
60
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ن فهد الرجعا

»الشعبي«: 10 أيام لمعالجة أزمة أم الهيمان
الطاحوس أكد أن استجوابه جاهز وفّضل الترّيث.. والبصيري يرّد : الحكومة ستتعامل مع أي استجواب وفقًا للدستور وخيار تسكير المصانع مطروح لكن علينا التدرج باإلجراءات

الرجعان: مليار و215 مليون دينار
أرباح استثمارات التأمينات 

»الغرفة«: قانون التخصيص إنجاز  م�ن حيث المبدأ   ص43
إيران توقع اتفاق تب�ادل اليورانيوم على األراضي التركية    ص52

أسماء 1456 مواطنًا ومواطنة 
مرشحين للعمل في الجهات 
ص17-14 الحك�وم�ي�ة  

صاحب السمو األمير يتسلم قالدة احلسني بن علي من امللك عبداهلل الثاني

األمير بحث مع العاهل األردني أمن الخليج والملف النووي اإليراني 
وشهد توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين البلدين  ص5

مجلس الوزراء: لجنة لوضع 
اإلجراءات الوقائية لمنع اإلضرابات

مريم بندق
أكدت مصادر وزارية ل� »األنباء« ان مجلس 
الوزراء وافق املجلس على استحداث هيئة 
مس����تقلة حلقوق اإلنسان في الكويت وفقا 
ملا قدمه وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي بتشكيل جلنة من وزارتي 
العدل والداخلية وديوان اخلدمة املدنية وإدارة 
الفتوى والتشريع لوضع ما يلزم من إجراءات 
وقائي����ة ملنع الدعوات الى تنظيم إضرابات 
ملوظفي الدولة، في الوقت الذي حذرت مصادر 

حكومية من ان اللوائح تنص على الفصل من 
العمل إذا ثبت اإلضرار مبصالح املواطنني. 
وأجنز املجلس املذكرة التفس����يرية لقانون 
املناقص����ات والتعديالت على قانوني هيئة 
مكافحة الفس����اد والذمة املالية. هذا وتقوم 
احلكومة اليوم مبرافقة سمو رئيس الوزراء 
بجولة ميدانية في جزيرة فيلكا لالطالع على 
مشروع تطوير اجلزيرة على الطبيعة وذلك 
بعد املوافقة على تخصيص 100 مليون دينار 

لتطوير اجلزيرة.

جولة ميدانية في فيلكا اليوم.. والموافقة على استحداث هيئة لحقوق اإلنسان  »البلدي« يقر السماح باالرتداد 
مترًا ونصف المتر للعقارات 

ذات ال� 400 متر
بداح العنزي

أقر املجلس البلدي خالل جلسته 
أمس االقتراح املتعلق بتعديل الئحة 
البناء في السكن اخلاص والذي يسمح 
مبوجبه للقسائم ذات املساحة 400 
متر مربع باالرتداد جهة شارع اخلدمة 
1.5 متر وااللتصاق من جهة ش���ارع 
اخلدمة. ووافق املجلس على استخدام 
املادة 14 لرفض اعتراض وزير األشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
على قرار اس���تمالك 395 قسيمة في 
منطقة الس���املية وإحال���ة املوضوع 

ملجلس الوزراء.
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ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

التفاصيل ص3 التفاصيل ص 11

اآل ال�صــــــباح
ينعون  مبزيد من احلزن والأ�سى فـقيدتهم املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

ال�صيخة/ �صيخة �صباح الدعيج ال�صباح

وقد ووري جثمانها الثـرى يوم اأم�س الثنني املوافق 2010/5/17

تقبــل التعــازي
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القادسية: »والكاس َبَعْد لنا«   ص57

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد يسلم كأس األمير إلى نواف اخلالدي وخلف 
)هاني الشمري(السالمة بعد فوز القادسية على الكويت بضربات الترجيح في املباراة النهائية أمس

مريم بندق - حسين الرمضان � موسى أبوطفرة   
ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ

ارتاد مكتب النائب خالد الطاحوس 
في مجلس األمة أمس العديد من النواب 
واإلعالمي���ني انتظارا واستفس���ارا عن 
االستجواب املزمع تقدميه لسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والذي 

كان مقررا اليوم.
وبعد انقضاء يوم العمل لم تتسلم 
األمانة العامة في املجلس االس���تجواب 
الذي أعده الطاحوس وكشف عن مسودته 

لإلعالميني.
بعد ذلك عقد الناطق الرسمي باسم 
التكتل الش���عبي النائب مس���لم البراك 
ومعه الطاح���وس مؤمترا صحافيا في 
قاعة االحتفاالت الكبرى في املجلس أكد 
خالله البراك ان زميله الطاحوس أطلع 
التكتل على املستندات اخلطيرة عن تلوث 
أم الهيمان، مش���ددا على ان »الشعبي« 
ليس���وا دعاة تأزمي لكن احلكومة غير 

قادرة على ردع »املتنفذين من أصحاب 
املصانع«.

وأضاف ان التكتل س���يمارس دوره 
وحقه في حتريك املس���اءلة السياسية 
واستجواب رئيس احلكومة إذا لم تسحب 
تراخيص املصانع املخالفة في أم الهيمان 
خالل عشرة أيام. من جانبه، قال النائب 
الطاحوس ان استجوابه جاهز وموقع لكن 
وبناء على طلب التكتل الشعبي ارتأوا 
منح احلكومة مهلة عشرة أيام، مضيفا انه 
يتمسك بإغالق ال� 25 مصنعا املخالفة وانه 
ميلك معلومات عن التلوث »كفيلة باسقاط 
حكومة بأكملها«. وفي هذا السياق، قال 
الناطق الرسمي باسم احلكومة د.محمد 
البصيري ان احلكومة تتعامل مع قضية أم 
الهيمان وفقا للتسلسل القانوني وإذا قدم 
استجواب فسوف تتعامل معه مبوجب 
األطر الدستورية. وأمل البصيري خالل 
حديثه للصحافيني في مجلس األمة أمس 
إق���رار قانون البيئة خالل دور االنعقاد 

احلالي، كاش���فا عن أن خيار تس���كير 
املصانع وسحب تراخيصها موجود لكن 
ال ميكن القف���ز إلى املرحلة األخيرة من 
العقوبات خش���ية من قيام املتضررين 

مبقاضاة احلكومة. 
وفي نفس اإلطار، أكدت مصادر وزارية 
ل� »األنباء« أن احلكومة لن تس����اوم على 
صحة أهالي الكويت بصفة عامة وأم الهيمان 
بصفة خاصة، موضحة ان مجلس الوزراء 
اعتمد القرارات بحسب التوصيات املرفوعة 
من املجلس األعل����ى للبيئة وفق التدرج 
الذي تنص عليه القوانني املطبقة في هذا 
الشأن ملعاجلة التلوث الناجم عن بعض 
املقامة حاليا. وكشفت املصادر  املصانع 
عن ان املجلس كل����ف اجلهات املختصة 
مبتابعة مدى التزام هذه املصانع بالقرارات 
التي تعالج التل����وث نهائيا ولن يتوانى 
في سحب تراخيص أي من املصانع غير 
امللتزم����ة بتنفيذ القرارات امللزمة لها في 

التفاصيل ص3 و 8املدة الزمنية احملددة لها.


