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األنباء  االقتصادية

علي رشيد البدر

الب�در: 87.1 مليون دينار 
أرباح »الخليج« التش�غيلية 
  ٪70 بنمو  األول  للنص�ف 
وص�اف�ي الرب�ح يقفز إلى 
مل�يوني دين�ار عن الفترة 
نفس�ها م�ن 2009   ص24
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قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

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

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

مجلس الوزراء: »المعاقين« و»سوق المال« يطبقان قريبًا 
و»حماية المستهلك« يقّر عقوبات على التجار تصل إلى السجن

ثّمن نتائج الجولة التي يقوم بها رئيس الحكومة: تساهم في حركة التطوير االقتصادية التي تنهض بها الكويت

م.مجبل املطوع 

ن التي اشتعلت جراء تفجير مكتب »العربية« في بغداد ممس        )رويترز( ن النيرا ء الدفاع املدني يطفئو رجا

بنك الدم: نقص شديد 
في مخزون الفصائل السالبة

حنان عبدالمعبود
أعلنت مراقبة اخلدمات الطبية والتوجيه في بنك الدم د.رنا العبدالرزاق 
ان بن����ك الدم املركزي يعاني من نقص ش����ديد في مخزون فصائل الدم 
السالبة.  ودعت أصحاب هذه الفصائل إلى التبرع بالدم لتلبية حاجة 
املرضى.  وتعقيبا على ما نش����رته »األنباء« أمس عن مختبر األغذية، 
أعلن����ت وزارة الصحة أمس عن بدء العمل ف����ي مختبر فحص األغذية 
املؤقت في كيف����ان، مبينة ان املختبر مخصص فق����ط للمواد الغذائية 
وال يشكل أي ضرر أو تلوث على الصحة العامة. كما أعلنت ان فحص 
العاملني في مج����االت األغذية واملجاالت األخرى س����يكون في مختبر 
مستشفى العدان في الفترة املس����ائية ملدة أسبوعني حلني االنتهاء من 

املختبر اجلديد في شرق.

مريم بندق
ال����وزراء نتائج  ثمن مجلس 
اجلولة التي يقوم بها سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد والوفد 

املرافق لسموه.
وقالت مصادر وزارية ل� »األنباء« 
ان اجلولة التي تشمل مجموعة من 
الدول الغنية واملتطورة اقتصاديا 
تس����تطيع ان تس����اهم في حركة 
التطوير االقتصادية التي تنهض 

بها الكويت اآلن.
ودع����ت املص����ادر بعض من 
ينتق����د رئيس الوزراء إلى التأني 
والتفكير في نتائج هذه اجلوالت 
التي تبني أسسا دولية لعالقات 
تعاون وصداقة وارتباطات على 
مستوى جميع الصعد السياسية 
واالس����تثمارية  واالقتصادي����ة 
والدفاعي����ة والثقافية من منطلق 
أن الكويت دولة فاعلة في املجتمع 
الدولي وشريك أساسي في القضايا 

اإلقليمية والدولية الراهنة.
واستدركت املصادر قائلة علينا 
أن ننظر إلى األمام ونصدر أحكامنا 
بناء على مصلحة الكويت العليا 

وليس ملجرد إثبات الوجود.
إلى ذلك، شددت مصادر وزارية 
القول إن احلكومة  مختصة على 
ستطبق قانون حماية املستهلك 
ال����ذي مت التعديل علي����ه مؤخرا 
من مجلس األمة لفرض نوع من 
الرقابة الشديدة على اجلهات التي 
تستغل حاجة املستهلك سواء في 
شهر رمضان أو في شهور السنة 

األخرى.
وأك����دت املص����ادر ان القانون 
يتضمن عقوبات رادعة تصل الى 
الس����جن ملن يتعم����د اإلتيان بأي 
تصرف يزيد ويضاعف األسعار 
سواء أكان ذلك بتخزين السلع أو 

أي من أنواع الغش التجاري.
وأكدت املص����ادر أن االجتماع 
املقبل الذي سيرأسه سمو رئيس 
الش����يخ ناص����ر احملمد  الوزراء 
سيشهد اعتماد العديد من القوانني 
والقرارات خصوصا على صعيد 
تطبيق قانوني املعاقني وهيئة سوق 
املال حيث تعكف اجلهات املختصة 
على االنتهاء من بعض اخلطوات 

املطلوبة لبدء التطبيق.

مختبر كيفان لألغذية فقط وال يشكل ضررًا على الصحة العامة »الكهرباء«: دراسة إنشاء 225 محطة 
تحويل ثانوية خالل 36 شهرًا

65 مليون دينار تكلفة شبكات 
الطرق واألمطار والصرف الصحي
 في مدينة صباح السالم الجامعية

»البيئة«: 750 ألف دينار تكلفة 
كادر العاملين والزيادات في رواتب 

مهندسي الهيئة بأثر  رجعي من أبريل

دارين العلي
أعلن الوكيل املس����اعد لقطاع اخلدمات الفنية 
واملشاغل الرئيسية في وزارة الكهرباء واملاء م.إياد 
الفالح ان الوزارة انتهت من تسيير خطوط الوقود 
املغذية ملختلف محطاتها وذلك بالتنسيق مع شركة 
نفط الكويت. إلى ذلك، علمت »األنباء« من م��صادر 
مطلعة ان الوزارة طرحت مشروعا إلنش����اء واجناز 
225 مح���طة حتويل ثانوية في من����اطق متفرقة 
م����ن البالد خالل 36 ش���������هرا وذلك ض�من خطة 
الوزارة لتنفيذ مش����اريع من شأنها حتديث شبكة 
النقل والتوزي����ع الكهربائية وتوفير الطاقة ألكبر 

عدد من املواطنني واملساكن اجلديدة.

فرج ناصر
أكد مصدر مسؤول في وزارة االشغال ان وزارة 
التربية طلبت من األشغال تنفيذ أعمال شبكات الطرق 
واألمطار والصرف الصحي ملشروع مدينة صباح 
السالم اجلامعية في الشدادية، وذلك بتكلفة تصل 
الى 65 مليون دينار. وقال املصدر انه من املتوقع 

البدء بتنفيذ هذه األعمال مطلع اكتوبر املقبل.
وأشار إلى أن هناك اجتماعات تعقد بني املسؤولني 
في وزارة األش����غال واملسؤولني في وزارة التربية 
وجامع����ة الكويت للتباحث ف����ي تنفيذ أعمال هذا 

املشروع.

دارين العلي
أعلنت مديرة اإلدارة املالية في الهيئة العامة 
للبيئة رجاء البصيري انه مت امس صرف الكادر 
املالي اجلديد للعاملني بالهيئة والزيادة في رواتب 

املهندسني بأثر رجعي من بداية ابريل املاضي.
واضافت البصيري ان تكلفة الكادر والزيادة 
بلغت نحو 750 ألف دينار، مؤكدة ان ذلك سيشجع 
العاملني على بذل أقصى اجلهود لالرتقاء بالعمل 
البيئ���ي. واعتبرت ان اقرار ال���كادر جاء نتيجة 
جهد متواصل للنائب األول لسمو رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدف���اع ورئيس املجلس األعلى 
للبيئة الش���يخ جابر املب���ارك ومدير عام الهيئة 
د.صالح املضحي ونائبه الكابنت علي حيدر وجميع 

املديرين السابقني.

العراق: عشرات القتلى والجرحى بتفجير مزدوج في كربالء
واعتداء جديد على مكتب »العربية« في بغداد

طهران مستعدة للتفاوض النووي »بال شروط«
عواص����م � وكاالت: تبنى االحتاد األوروبي أمس حزمة عقوبات بحق 
طهران غير مسبوقة من حيث حجمها، وتستهدف قطاعي الغاز والنفط 
كما حتظر أي استثمار جديد او مساعدة فنية او نقل تكنولوجيات، فيما 
أعلنت طهران أنها مس����تعدة للعودة الى املفاوضات بشأن اتفاق تبادل 
الوقود النووي دون ش����روط.  في س����ياق آخر، نشر موقع ويكيليكس 
وثائق أميركية س����رية أفادت بأن إيران تشارك في السر في احلملة ضد 
 القوات األجنبية في افغانستان عبر تزويد حركة طالبان باملال والسالح 

والتدريب.

بغداد � وكاالت: شهد العراق أمس حلقة جديدة من مسلسل 
استهداف وسائل اإلعالم العاملة في العراق وخاصة قناة العربية 
الفضائية، فيما يستمر الفراغ السياسي منذ قرابة اخلمسة شهور 
دون أمل في ان تسفر جلسة البرملان املقررة اليوم عن جديد. فقد 
أوقع هجوم انتحاري بسيارة مفخخة نحو ستة قتلى وقرابة ال� 20 
جريحا من العاملني في مكتب قناة العربية وحراسها األمنيني. وإذ 
أعلنت الشرطة العراقية انه من بني املصابني نائب رئيس الوزراء 
السابق سالم الزوبعي الذي يسكن قريبا من املكتب، أكدت مصادر 

ان االنتحاري استخدم سيارتني متشابهتني لتضليل احلراس. ولم 
متض س���اعات قليلة على تفجير بغداد حتى دوى انفجار كبير 
في مدينة كربالء ادى الى مقتل ما ال يقل عن 20 شخصا واصابة 
العشرات بجروح. وقال مصدر امني في تصريح له مساء امس 
إن السيارتني املفخختني في املنطقة الصناعية عند مدخل كربالء 
من جهة النجف اس���تهدفتا الزوار املتوجهني إلى كربالء إلحياء 
ذكرى والدة االمام املهدي مما أدى إلى مقتل وإصابة 70 شخصا، 

مشيرا إلى أن احلصيلة مرشحة للزيادة.

وثائق سرية أميركية تتهمها بدعم طالبان

العبدالهادي ل� »األنباء«: نسعى إلقرار »بورصة العقار« في الدور المقبل
سامح عبدالحفيظ

كشف النائب م.ناجي العبدالهادي عن مبادرة نيابية إلنشاء 
بورصة للعقار بهدف تنظيم الس���وق العق���اري، مؤكدا في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« ان جلنة املرافق العامة ستبدأ 
التحضير ملناقش���ة اقتراحات نيابية بهذا الش���أن عقب عيد 

الفطر املبارك مباشرة.
وقال العبدالهادي ان اللجنة ستس���تدعي جميع األطراف 
املعنية بالسوق العقاري سواء القطاع اخلاص أو احلكومي 
لسماع وجهات نظرها وصوال إلى تشريع محكم، مرجحا أن 

يرى النور في دور االنعقاد املقبل.
وأضاف العبدالهادي ان إنشاء بورصة للعقار يعد إضافة 
مهمة لبورصة سوق األسهم وهو في النهاية يصب في صالح 

االقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، علمت »األنباء« ان وزير التجارة أحمد الهارون ال ميانع 
من إنشاء هذه البورصة بل انه تعهد في مستهل توليه منصبه كوزير للتجارة 
في يونيو 2009 أمام مجلس األمة بأن من أهم أولوياته إنشاء بورصة للعقار 

وكان ذلك ردا على رغبة أبداها النائب أحمد السعدون.
وع���ودة إلى تصريحات العبداله���ادي فقد قال ان أعضاء 
اللجن���ة توصلوا إلى قناعة كاملة بحاجة البلد لهذا القانون 
»ونحن حاليا في طور مناقش���ة بع���ض األفكار واحليثيات 
للقانون«، مضيفا انه سيتم استدعاء أطراف عقارية للتباحث 
حولها ومقابلة القائمني على السجل العقاري ووزارة التجارة 
واملهتمني بقضية األراضي مثل البلدية واإلسكان حتى يكون 
القانون متكامال وتكون كل صفقة من خالل هذه البورصة.

وأوضح العبدالهادي انه سيراعى في القانون إيجاد آليات 
لكيفية التمويل العقاري ومعاجلة اجلزاءات في العقار، وعدم 
االبتزاز، وعدم املبايعات الوهمية، وستكون البورصة نواة 
انطالقة حقيقية لضبط س���وق العقار وللحد من السلبيات 
احلالية. وأضاف ان البورصة س���تهدف إلى حماية املشتري 
واحملافظة على مصداقية البائع بحيث س���تكون املس���ؤولية مباشرة على 
ه���ذه البورصة في حال إمت���ام مبايعات غير صحيحة م���ن خالل املكاتب 

العقارية.

  لجنة المرافق العامة تستعد لمناقشة االقتراحات الخاصة بالموضوع

ي م. ناجي العبدالهاد

توس�عة المرك�ز العلمي قيد 
الدراس��ة..  وفك�رة إنش�اء 
المحافظ�ات  ف�ي   ف��روع 
ص16   حاليًا    مط�روحة  غي�ر 

رئيس مجلس إدارة المركز العلمي 
م.مجبل المطوع ل� »األنباء«:

الديوان يدعو 62 مواطنة 
ص 7 لمراجع�ته األربعاء   

التفاصيل ص32

التفاصيل ص32

التفاصيل ص8

التفاصيل ص8

مقتل ستة جنود إسرائيليين 
في تحطم مروحية في رومانيا

بوخارست � أ.ف.پ: قتل ستة جنود إسرائيليني 
وروماني أمس اثر حتطم مروحيتهم قرب براسوف 
في وسط رومانيا كما نقلت وسائل اإلعالم احمللية عن 
مصادر في وزارة الدفاع الرومانية. وأكدت الوزارة 
رسميا وجود اإلس���رائيليني الستة وروماني على 
منت املروحية، لكنها رفضت تأكيد وفاتهم. وكانت 
معلومات أولية أشارت إلى وجود عسكريني أميركيني 
على منت املروحية التي كانت تش���ارك في تدريب 

روماني � إسرائيلي مشترك بحسب الوزارة.


