
  (محمد ماهر) النائب صيفي الصيفي مهنئا رئيس املجلس البلدي  زيد العازمي ونائبه شايع الشايع أمس  

 دارين العلي
  «ال قطع مبرمجا للكهرباء هذا العام، 
وهذا األمر غير وارد»، بهذا التأكيد طمأن 
الوكيل املســـاعد للتخطيط والتدريب 
والناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء 
واملاء د.مشـــعان العتيبـــي املواطنني 
مســـتندا في تأكيده الى وجود فائض 
يقدر بـ ٦٠٠ ميغاواط، وبلوغ االنتاج 

الكلي للكهرباء ١١ ألف ميغاواط.
  لكـــن العتيبي ـ وخـــالل رده على 
استفســـارات قراء «األنباء» على مدى 
ســـاعتني ـ لم يستبعد امكان استمرار 

االنقطاعات الناجتة عن اعطال في شـــبكات التوزيع 
مســـتدركا بالقول ان الوزارة تســـعى الى احلد منها 

والتعامل معها بسرعة.
  وعن االستهالك االقصى املتوقع لهذا العام اوضح 
العتيبـــي انه يبلغ ١٠٤٠٠ ميغاواط خالل اغســـطس 
املقبل معتبرا ان شهر سبتمبر هو املعبر نحو تخطي 

حدوث اي مشكلة في الكهرباء.
  وبخصوص املشاريع املستقبلية التي تضمن عدم 
وقوع اي عجز في الكهرباء، قال العتيبي ان حلول عام 
٢٠١١ دون اجناز مشروع محطة الصبية التي ستنتج 
٢٠٠٠ ميغاواط سيجعل البالد تواجه مشكلة كبيرة، 

واشار الى ان الوزارة حصلت غرامات 
طوارئ ٢٠٠٧ وتسلمت معظم االنتاج 
املتوقع منهـــا ولم يبق غير منجز من 

املشروع سوى ١٠٪.
الوزارة    وفيما يتعلق مبستحقات 
على املستهلكني كشف الوكيل املساعد 
للتخطيط والتدريب عن انها تبلغ ٢٠٠ 
مليون دينار رغم ان فاتورة االستهالك 
ال تبلغ ســـوى ١٠٪ من حجم التكلفة 
الفعلية، مؤكدا ان الـــوزارة لن ترفع 
قيمة الكهرباء، بل ستلجأ الى اجراءات 
اخرى كاعتماد نظام الشرائح او العدادات 

الذكية واملسبقة الدفع.
  واعلن د.العتيبي ان الوزارة تفضل استيراد الكهرباء 
مباشـــرة من قطر وليس شراء الغاز الستخدامه في 
توليد الطاقة. وردا على ســـؤال حـــول االنقطاعات 
املتكررة للمياه في بعض املناطق اوضح العتيبي ان 
هذه االنقطاعات بســـبب انخفاض الضغوط وليست 
بسبب نقص املياه، مبينا ان حجم االنتاج يبلغ ٣٧٠ 
مليون غالون امبراطوري، معربا عن امله في استمرار 
الترشيد، وزاد: ان عملية التجديد للمشروع انتقلت 
الى مجلس الوزراء واجلهات الرسمية ولم تعد بأيدي 

«الكهرباء».
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 األمير يدعو إلصالح النظام االقتصادي العالمي  
 صاحب السمو جدد التأكيد أمام قمة «عدم االنحياز» على دعم الكويت لجهود تحقيق المصالحة الوطنية في العراق وإخالء الشرق األوسط من أسلحة الدمار  وحل الملف النووي اإليراني بالحوار وأهمية مشاركة الدول النامية في صنع القرار الدولي

 املختار طالل القحص 

 احملامي عبد العزيز البنوان 

طـالل  «النعيـم»   مخـتـار 
النعيم  «األنباء»:  لـ  القحص 
ومـا  نموذجيـة  منـطقـة 
يميزها ندرة العزاب  ص ١٦ 

البنوان  عبدالعزيـز   المحامي 
لــ «األنبـاء»: أغـرب قضاياي 
والدته  مـن  سـلب  مواطـن 
المسـنة ١٥ مليونـًا وعقيـد 
تعرض للضـرب على يد أبنائه 
٢٦ ص  زوجته  مـن  بتحريض 

 
 «جلوبل»: تقلص مكاسب الصناديق 
الكويتية إلـى ١٫٨٤٪ في نهاية 
يونيو الماضي بعـد تجاوزها حاجز 
الشـهر منـتصف   ٪٥ الـ 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مترئسا وفد الكويت في القمة ويبدو نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد وسفيرنا لدى القاهرة د. رشيد احلمد 

 أسماء ٤٣٩٢ استحقوا مكافآت «الممتازة» بـ «األشغال»  ص١٠ـ ١٤  مصرع ١٦٨ بتحطم طائرة إيرانية بينهـم ٨ من العبي منتخب الجودو  ص٤٣ 

 المال: عدم إقرار قانون العمل زاد عدد المسرّحين إلى ٤٠٠٠ 

 بري: تشكيل الحكومة اللبنانية قبل نهاية الشهر

 بيــــروت: حركت اللقاءات السياســــية االخيرة
  اجلمود الذي ســــيطر على األجــــواء الداخلية 
اللبنانية بفعل ضبابية املشاورات املتصلة بتشكيل 
احلكومة، وكان بارزا امس معاودة رئيس املجلس 
النيابي نبيه بري إحياء «يوم األربعاء النيابي» بعد 
سنوات طويلة من االنقطاع حيث استقبل في مكتبه 

داخل البرملان عددا من الكتل النيابية على رأسهم 
رئيس احلكومة املكلف سعد احلريري وتناول اللقاء 
ما آلت إليه املشاورات وذلك قبل توجه الرئيسني 
الى الوسط التجاري لتناول الغداء معا، وقد نقلت 
أوساط نيابية عن بري قوله «ال شيء مينع تشكيل 

احلكومة قبل نهاية الشهر». 

 أكد أنه سيدعو األسبوع المقبل لعقد جلسة خاصة إلقراره

 ترحيب بقرار «األولمبية الدولية» تمديد المهلة 
  حتى ٣١ ديسمبر لتعديل القوانين الرياضية

 مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان ـ عبداهللا العنزي
ــة األوملبية الدولية متديد  ــرة الرياضية بقرار اللجن   رحبت األس
ــيا مع امليثاق االوملبي  املهلة لتعديل القوانني الرياضية احمللية متاش
الدولي، ودعت إلى حل اخلالفات وترتيب البيت الرياضي من الداخل. 
وقد أعلن وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي أمس 
ــرية مقر اللجنة األوملبية الدولية بعد لقائه  من مدينة لوزان السويس
ــددت املهلة املقررة إلى ٣١  ــع رئيس اللجنة جاك روغ، أن اللجنة م م
ديسمبر املقبل لتتواءم القوانني الرياضية احمللية مع امليثاق األوملبي 
ــتركة أوملبية ـ  ــكيل جلنة مش ــاف أنه اتفق على تش ــي. وأض الدول

كويتية ملواصلة بحث هذا املوضوع.

 سامح عبدالحفيظ
  فيما لـــم تتوقـــف املطالبات 
النيابية لوزير الداخلية الشـــيخ 
جابر اخلالد بتوضيح موقفه من 
إحالة احملور األول من االستجواب 
للنيابة، أكدت وزارة الداخلية ان 
ما ذكر على لسان الوزير الشيخ 
جابر اخلالـــد في بعض الصحف 

الصادرة امس غير دقيق.
النائب  اكـــد    من جهة أخرى، 
صالح املال انه ســـيدعو االسبوع 
املقبل الى عقد جلسة خاصة إلقرار 
قانون العمل في القطاع اخلاص، 
ولفت الى ان تأخر إقرار القانون 
أدى الى تفاقم كارثة املســـّرحني 

وأصبح الرقم ٤٠٠٠ مسرح. 

 من أجواء القمة 

 نظام  دولي أكثر عدًال
  دعا الرئيس املصري حسني مبارك في اجللسة االفتتاحية للقمة «لنظام دولي 
سياسي واقتصادي وجتاري جديد اكثر عدال وتوازنا ينأى عن االنتقائية وازدواجية 

املعايير ويحقق مصالح اجلميع ويراعي مشاكل الدول النامية وأولوياتها».

  ملك ملوك أفريقيا
  عندما قام الرئيس املصري محمد حسني مبارك بتسليم الكلمة الى الرئيس 
الليبي معمر القذافي قــــال: «واآلن مع الزعيم الليبي وملك ملوك افريقيا»، 

والالفت ان مبارك كان يقرأ لقب القذافي من ورقة مكتوبة امامه.

  الوقوف دقيقة
  طالب الرئيس الكوبي راؤول كاسترو الزعماء والقادة املشاركني 
في القمة التي حملت الرقم ١٥ في بداية كلمته بالوقوف دقيقة تخليدا 

لذكرى زعماء احلركة الذين رحلوا منذ القمة الرابعة عشرة.
 

 البراك: «البلدي» لديه كفاءات منتخبة 
  وليس بحاجة لألعضاء المعينين

 بداح العنزي
  أكد النائب مسلم البراك أن املجلس البلدي ليس بحاجة إلى األعضاء املعينني 
ألن األعضاء املنتخبني لديهـــم اخلبرات الفنية واإلدارية التي تؤهلهم ملنصب 

الرئيس ونائبه والدفع بعجلة التنمية.
   وقـــال البراك خالل تقدميه التهنئة لرئيـــس املجلس البلدي زيد العازمي 
ونائبه شايع الشـــايع: إن احلكومة ال متلك الوصاية ال على املجلس وال على 

األعضاء. 
  وأوضح ان وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر حسم اجلدل بشأن 
شهادات األوصاف مبنطقة جليب الشيوخ وتأكيده أن من ميلك ذلك هو املجلس 
البلدي وانه لن يبدي أي اعتراض على قرار املجلس بهذا اخلصوص، مستدركا 

بأن الوزير قد حدد بذلك خارطة الطريق النهاء تلك املشكلة.

 شرم الشيخ - وكاالت: أكد صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد التزام الكويت 
مببادئ وأهداف حركة عدم االنحياز، مشددا 
سموه على دورها البارز الذي تقوم به في 

مواجهة التحديات واملخاطر الدولية.
  وقال سموه في كلمة أمام قمة عدم االنحياز 
التي افتتحت أمس في شرم الشيخ، والقاها 
ســـموه قبيل مغادرته إلى لندن: إن العالم 
يشهد بروز حتديات ومخاطر دولية جديدة 
تعوقه وتعطل جهود التنمية املستدامة في 
كثير من الدول وعلى وجه اخلصوص الدول 
النامية وأهمها األزمة االقتصادية واملالية 
واألزمة الغذائية وظاهرة التغير املناخي، 
وأضاف سموه ان التحديات األمنية كاالرهاب 
وانتشار اسلحة الدمار الشامل وانتهاكات 
حقوق اإلنســـان متثل تهديدا جديا للسلم 

واألمن الدوليني.
  وجدد صاحب الســـمو دعـــوة الكويت 
ملواصلة املساعي إلصالح النظام االقتصادي 

الدولية بشكل  املالية  العاملي واملؤسسات 
يضمن تعزيز مشـــاركة الدول النامية في 
عملية صنع القرار ومتثيل أوسع يتناسب 
مع حجم هـــذه الدول وتأثيرها في النظام 

االقتصادي العاملي.
  وأعاد صاحب السمو األمير التأكيد على 
دعـــم الكويت جلهود احلكومـــة العراقية 
لتحقيق املصاحلة الوطنية وفرض األمن 
في جميع احملافظات العراقية، مشددا سموه 
على أهمية العمل اجلاد جلعل منطقة الشرق 
األوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل 

مبا فيها األسلحة النووية.
  ودعا سموه اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
والوكالة الدولية للطاقـــة الذرية والدول 
الرئيسية املعنية بامللف النووي اإليراني 
لالستمرار في احلوار اجلاد والبناء للوصول 
إلى حل يكفل إزالة املخاوف والشكوك التي 
التزال حتيط بهذا املوضوع ومعاجلة كافة 

املسائ ل العالقة.

 «أهالي الشهداء األسرى» تدعو   
ذوي الشهيد األعزب لمراجعة 
مكتب الشهيد وتعارض إخراج 

العراق من الفصل السابع

 مجلس الجامعة: قبول ٦٨٠٠ 
طالب وطالبة في الجامعة

   للعام ٢٠١٠/٢٠٠٩

  أسامة دياب
  دعا رئيس مجلس إدارة جمعية 
أهالي الشهداء األسرى واملفقودين 
الكويتية فايز العنزي ذوي الشهيد 
األعزب متوفــــى الوالدين للتوجه 
ملكتب الشهيد ملتابعة إجراءات صرف 
املكرمة األميرية املخصصة للشهيد.  
وشدد العنزي على رفض اجلمعية 
القاطع إلخراج القضايا العالقة بني 
الكويت والعراق من الفصل السابع 

لألمم املتحدة. 

 آالء خليفة
  أقر مجلس اجلامعة في اجتماعه 
أمس قبول ٦٨٠٠ طالب وطالبة في 
اجلامعة للعام ٢٠١٠/٢٠٠٩ بزيادة 
قدرها ١٠٠ طالب وطالبة عن العام 
املاضي. كما وافق املجلس على قبول 
أبناء الكويتيــــات من غير محددي 
اجلنســــية بكلية الدراسات العليا، 
وأقر املجلس كذلك اتفاقية التعاون 
بني وزارة الصحة وجامعة الكويت 
لنقل تبعية مستشــــفى مبارك من 
«الصحــــة» إلى اجلامعــــة وإعادة 
تشكيل مركز خدمة املجتمع والتعليم 

املستمر. 

األسـهم  صنـاديق   أربـاح 
المستثمرة في أسهم الشركات 
الكويتية المدرجة فقط تراوحت 
٣٣ ص  و٨٫٠٧٪   ٪٢٦٫٨٨ بين 

 

 (محمود الطويل) نبيه بري وسعد احلريري خالل جولتهما أمس في وسط بيروت وسائحة كويتية طلبت التصوير معهما

 التفاصيل ص ٤٢ 

 التفاصيل ص ٤٧ 

 التفاصيل ص ٦و٧ 

 التفاصيل ص٤١ 

 التفاصيل ص ٤ 

 التفاصيل غداً 

 «الكهرباء والماء»: ال قطع مبرمجًا للتيار 
  وال نقص في المياه هذا العام 

 المتحدث الرسمي باسم الوزارة د.مشعان العتيبي رد على أسئلة قراء «األنباء» 

 د. مشعان العتيبي 

 د. بدر الشريعان:  لجنة لمباشرة إنشاء  مراكز الخدمات في محافظات الكويت ص٣ 

 التفاصيل ص ٢٠ و٢١  

 التفاصيل ص٩ 


