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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

منع دخول المواد الغذائية إال بسالمة نتائج الفحص المخبري
بداح العنزي

في توجه إيجابي لضمان سالمة 
األغذية املستوردة واحلفاظ على 
صحة املواطنني واملقيمني كش����ف 
مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح 
عن إجراءات جديدة سيتم اتخاذها 
خالل األيام املقبلة تتعلق باحملافظة 
على سالمة األغذية. وأكد الصبيح 
في تصريح خاص ل� »األنباء« انه 
لن يتم الس����ماح بدخول أي مواد 
غذائية الى األسواق اال بعد ظهور 
جمي����ع نتائج الفح����ص املخبري 
التي تثبت سالمة وصالحية تلك 
املواد لالستهالك اآلدمي. وأضاف: 
سيتم ابالغ ادارة األغذية املستوردة 

بهذه اإلجراءات، موضحا ان هناك 
تنسيقا مشتركا مع اإلدارة العامة 
للجمارك يتم مبوجبه حجز املواد 
الغذائية في مخازن اجلمارك حلني 
النتائج  االطمئنان وظهور جميع 
سليمة متهيدا لتسليمها الى التاجر. 
من جانب آخر، ذكرت مصادر مطلعة 
ان البلدية بصدد إصدار قرار مبنع 
استقدام بعض املواد الغذائية من 
الصني نظرا لظهور مشاكل في تلك 
املواد وعدم صالحيتها لالستهالك 
اآلدمي. إلى ذلك، اعتمدت البلدية 
الدراس���ة اخلاصة بإعادة تنظيم 
منطقة بنيد الق���ار، وقال رئيس 
جلنة العاصمة في املجلس البلدي 

مهلهل اخلالد ان هذا املشروع سيتم 
بحثه بعد استئناف املجلس البلدي 
أعماله عقب العطلة الصيفية، حيث 
سيكون ضمن أولويات عمل جلنة 
العاصمة نظرا ألهمية املش���روع. 
من جانبه أوضح مدير عام البلدية 
م.أحمد الصبيح أن نتائج دراسة 
إعادة التنظيم تهدف الى تخصيص 
منطق���ة لالس���تعماالت الفندقية 
إضافة الى منطق���ة خدمات عامة 
مع تطوير شبكة الطرق الداخلية 
وتوفير مواقف سطحية مع مخاطبة 
وزارة املالية العتماد املبالغ الالزمة 
الستمالك القسائم املتأثرة بإعادة 

التنظيم. 

»البلدية« و»الجمارك« تنسقان لحجزها في المخازن وصدور قرار بمنع استيراد األغذية من الصين وإقرار تنظيم بنيد القار

سمو الشيخ ناصر احملمد مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس 

صاحب السمو األمير متوسطا رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية ملجلس العالقات العربية والدولية

أخطاء فنية طغت على حفل سحب قرعة »خليجي 20« في عدن

مجلس الوزراء: تعديل قانون الـ» B.O.T« لعدم 
السماح لشركات الباطن بتنفيذ مشاريع الحكومة

غوران سعيد لوقوع األزرق بمجموعة قوية
مع السعودية وقطر واليمن في »خليجي 20«

عبدالعزيز جاسم والوكاالت
أعرب مدرب األزرق الصربي غوران 
توفاريتش عن سعادته لوقوع منتخبنا 
ف���ي املجموعة األولى األقوى التي تضم 
السعودية وقطر واليمن، بعد سحب قرعة 
»خليجي 20« في عدن والتي تستضيفها 
اليمن للمرة األولى من 22 نوفمبر الى 4 
ديسمبر املقبلني. فيما ضمت املجموعة 
الثاني���ة عم���ان حامل اللق���ب والعراق 
والبحرين واإلم���ارات. وقال غوران في 
تصريح ل� »األنباء«: كأس اخلليج ستكون 
مبثابة جتربة حقيقية لألزرق قبل خوض 
كأس آسيا في الدوحة في يناير املقبل. 
وشهد حفل القرعة أخطاء تنظيمية وفنية.  
وأبدى عدد من الوفود اخلليجية انزعاجهم 

الشديد لألخطاء.

جلسة خاصة العتماد معالجة عقبات تنفيذ الخطة بناًء على مقترح المحمد

 حفل سحب القرعة شهد أخطاء تنظيمية وفنية

األمير بحث متابعة قرارات القمة االقتصادية السابقة واإلعداد لقمة القاهرة
استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
أمس رئيس الهيئة التأسيسية ملجلس العالقات العربية 
والدولية محم���د الصقر واعضاء الهيئ���ة األمني العام 
للجامعة العربية عمرو موس���ى ورئيس مجلس ادارة 
مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية األمير 
تركي الفيصل ورئيس الوزراء اللبناني الس���ابق فؤاد 
الس���نيورة ورئيس وزراء العراق االسبق إياد عالوي 

ورئيس وزراء اململكة األردنية الهاشمية االسبق طاهر 
املصري وباقي اعضاء الهيئة مبناسبة انعقاد االجتماع 

الرابع للهيئة.
وكان صاحب السمو األمير قد استقبل األمني العام 
للجامعة العربية عمرو موسى ومت خالل اللقاء بحث آخر 
املستجدات على الساحتني العربية والدولية باالضافة 
الى متابعة تنفيذ قرارات القمة االقتصادية األخيرة التي 

عقدت بالكويت في العام املاضي واالعداد للقمة الثانية 
التي ستعقد في مصر بداية العام املقبل.

هذا ويبحث مجلس العالقات العربية والدولية خالل 
اجتماعاته التي تس���تمر يومني االطار العام للمجلس 
واهدافه وآليات حتقيقها، اضافة الى اقرار اللوائح الداخلية 
للنظام االساسي للمجلس وشروط العضوية وعرض 

موضوع مقر املجلس وتسجيله واشهاره.

صاحب السمو التقى رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية لمجلس العالقات العربية والدولية

توقيع عقد العالمات الحدودية 
بين الكويت والسعودية اليوم

الحمود: ال تقليص أليام العام الدراسي
وال تبكير لالمتحانات النهائية

القراوي يصدر قرارًا بجمع التبرعات 
النقدية لمنكوبي باكستان في المساجد

أمير زكي
وصل يوم أمس )االثنني( رئيس الوفد السعودي للتوقيع على 
العقد اخلاص بوضع العالمات احلدودية بني الكويت واململكة العربية 
السعودية الشقيقة، واخلاصة بترسيم احلدود البرية بني البلدين، 
وقال مصدر أمني إن الوفدين الكويتي والسعودي سيوقعان اليوم 
)الثالثاء( العقد مع الشركة املنفذة لوضع العالمات احلدودية، مؤكدا 
أن كافة األمور املتعلقة بترسيم احلدود مت جتاوزها من خالل جلان 
متخصصة عملت لهذا الهدف منذ سنوات، وأشار إلى أن هذا التوقيع 

يأتي تنفيذا ملا مت االتفاق عليه بني البلدين.

مريم بندق
ترأس سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
اجللسة االعتيادية األسبوعية ملجلس الوزراء أمس، 
وكشفت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« ان مناقشة التقرير ربع السنوي للخطة 
السنوية للعام املالي 2010 / 2011 واخلطة املتوسطة 
املدى لألعوام 2010/ 2011 � 2013/2012، استحوذت على 
نصيب األسد من اجللسة، حيث استمع املجلس الى 
شرح كامل من رئيس املجلس األعلى للتخطيط د.عادل 
الوقيان قدم خالله معلومات كاملة عن اإلجنازات التي 
متت واملقترحات البناءة لإلسراع في تنفيذ اخلطط 
املعتمدة الى جانب املعوقات التي حتول دون حتقيق 
الطموحات والتي أهمها امليزانيات والدورة املستندية 
للمشاريع وضرورة تعديل قانون ال� »B.O.T« لتكون 
الشركة املتعاقدة مع احلكومة على تنفيذ املشروع هي 
املنفذ الفعلي للمش����روع وليست شركات أخرى عن 
طريق الباطن مع اعتماد الضمانات الكاملة لتشجيع 

القطاع اخلاص على التقدم لتنفيذ املشاريع.
هذا وبناء على مقترح رئيس الوزراء، سيتم عقد 
جلسة خاصة ملناقشة واعتماد توصيات فريق تقرير 

املتابعة للخطتني.
وردا على سؤال حول اعتماد مجلس الوزراء لفتح 
باب التسجيل في صندوق املتعثرين، أجابت املصادر 

قائلة: وزير املالية مصطفى الشمالي لم يحضر اجللسة 
لوجوده خارج البالد.

هذا وكشفت مصادر أخرى وثيقة الصلة ان احلكومة 
ستقدم مشروع قانون متويل اخلطة قبل بداية دور 
االنعق����اد اجلديد ملجلس األمة وال����ذي قد يحال الى 

املجلس على صورة مشروع مرسوم.

مريم بندق
حتفظت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود على 
مقترح وكيلة التعليم العام منى اللوغاني بتبكير االمتحانات النهائية 
للعام الدراسي 2011/2010. وقالت الوزيرة في مداخلة لها أثناء اجتماع 
مجل���س الوكالء أمس األول إن خطأ ع���دم دوام الطلبة في الفترة التي 
تسبق االمتحانات ال يعالج بخطأ آخر وهو تبكير االمتحانات. وقالت 
احلم���ود الطلبة يعانون من فروقات كبيرة مقارنة بزمالئهم من الدول 

األخرى، وعلينا ان جنعل بيئة املدرسة مشوقة وجاذبة.

تنفيذًا لما تم االتفاق عليه بين البلدين

خطأ عدم دوام الطلبة قبيل االمتحانات ال يعالج بخطأ آخر

أذان الفجر 3:57

 أذان املغرب 6:20

مشاركون في معرض العقار الرمضاني لـ »األنباء«: 
مشاريع متنوعة وسط إقبال كبير وبأسعار تنافسية
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أسامة أبوالسعود
اص����در وكي����ل 
وزارة االوق���������اف 
والشؤون االسالمية 
الق����راوي  مطل����ق 
ق����رارا وزاريا امس 
يتيح ملمثلي الهيئة 
اخليرية االسالمية 
العاملي����ة فقط جمع 
النقدية  التبرع����ات 
في عموم املس����اجد 
الكويتي����ة لصالح 
اإلخ����وة منكوب����ي 
باكستان. وجاء في 
ال����ذي حمل  القرار 
الرقم 13 لسنة 2010، 
وحصلت »األنباء« 
عل����ى نس����خة منه 
ومت توجيهه لالئمة 
وخطباء املس����اجد: 
»إحلاق����ا بالتعميم 

السابق رقم 12 لسنة 2010 اخلاص بتنفيذ التوجيهات السامية حلضرة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهلل، باغاثة منكوبي 
باكستان من خالل الدعاء الخوانكم من أبناء الشعب الباكستاني املنكوب 
في دعاء القنوت حتى يرفع اهلل عنهم البالء ويخفف عنهم محنتهم، وحث 
املصلني على التبرع عن طريق الهيئة، نود االحاطة علما بأنه تقرر السماح 
بجمع التبرعات النقدية لصالح االخوة املنكوبني في باكستان وذلك ملمثلي 

الهيئة اخليرية االسالمية العاملية املتواجدين في املساجد«.

س��يدة باكستانية تستخرج املصحف الشريف من حتت 
أنقاض منزلها الذي دمره الفيضان           )رويترز(
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