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Al-Anbaa Friday 17th July 2009 - No 11965 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 24 من رجب 1430 ـ 17 من يوليو 2009 الـــعـدد:

الحم��ود: االس�تعانة بالم�علمين البدون ل� »س�د النقص«   ص5

زيباري: العراق بصدد اتخاذ 
»إجراءات عملية« لتبديد المخاوف الكويتية

»المناقصات« ترفض 3 طلبات ل� »الصحة« 
وتشترط حضور ممثليها لالستيضاح

»التايمز«: بحرية إسرائيل تتأهب 
من قناة السويس لضرب إيران

وكيل »الشؤون«: مستعدون لمناقشة
قانون العمل في الجلسة الخاصة

عبدالصمد: نعد خارطة طريق ونعكف على صياغة اقتراح بقانون لتشكيل هيئة لتقييم األداء االستثماري

الصرعاوي يترأس فريقًا لدراسة الحالة المالية للدولة

7.9% معدل النمو في الصين بالربع الثاني

العراقي  جدد وزير اخلارجية 
هوش����يار زيباري مواقف عراقية 
س����ابقة بان العراق ملتزم بجميع 
القرارات الدولية املتعلقة باحلالة 
بني العراق والكويت، وقال ان سعي 
حكومته للخروج من الفصل السابع 
»لن يكون على حس����اب الكويت 
وسيادتها وأمنها«، وأضاف زيباري 
انه يوجه الى الكويت »رسالة ود 
وأخ����وة«، مؤكدا ان م����ا يقوم به 
العراق حاليا من جهود سياسية 

وديبلوماس����ية ترم����ي الى إجراء 
القرارات لن  مراجعة دولية لتلك 
يكون على حساب الكويت او على 
س����يادتها وأمنها، مبينا انه يرى 
انه من الطبيعي ان يتخذ العراق 
خطوات عملية مس����تقبال لتبديد 
مخاوف الكويت، وردا على سؤال 
بشأن اخلطوات التي ميكن للعراق 
ان يتخذها لتبديد املخاوف الكويتية، 
قال ان »هناك مجموعة من اخلطوات 

ميكن اتخاذها«. 

حنان عبدالمعبود
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
ان جلنة املناقصات رفضت 3 طلبات 
لوزارة الصحة خاصة بشراء أجهزة 
ومواد طبية والسبب أنها ليست األقل 
سعرا بني العروض. وقالت املصادر 
إن الطلب األول للوزارة خاص بشراء 
مواد استهالكية لتركيب األطراف 
الصناعية ملركز األطراف الصناعية 
من الشركة صاحبة العرض الثالث 
بني أقل األسعار مببلغ 84274 دينارا، 
والعرض الثاني خاص بشراء أكياس 
تعقيم مبقاس����ات مختلفة ألقسام 
التعقيم في كل املستش����فيات من 

الشركة صاحبة ثاني أقل األسعار 
مببلغ 98 ألف دينار، بينما العرض 
الثالث كان يختص بش����راء موزع 
ثالثي االجتاهات للمحاليل الوريدية 
لكافة األقس����ام باملراك����ز الصحية 
واملستشفيات من الشركة صاحبة 
»ثامن« أقل األسعار مببلغ 97 ألف 
دينار. وقررت اللجنة إعادة دراسة 
العروض الختيار األقل سعرا شرط 
توافر عنصر اجلودة في املواصفات، 
كما طلبت حضور ممثلني عن الوزارة 
لالس����تيضاح حول طلب الش����راء 
من ش����ركات لم تقدم أقل األسعار 

وإلبالغهم بقرار اللجنة.

بداح العنزي
اكتسح األعضاء املنتخبون في املجلس البلدي أمس 
رئاس���ة 7 جلان من أصل 9 جلان مت اختيار رؤسائها 
ومقرريها، فقد فاز األعضاء عبداهلل العنزي برئاس���ة 
اللجنة الفنية وفرز الديحاني برئاسة اللجنة القانونية 
واملالية ومحمد الهدية برئاسة جلنة املكاتب الهندسية 
وكذلك جلنة محافظة حولي، ومهلهل اخلالد برئاس���ة 
جلنة العاصمة وأحمد البغيلي برئاسة جلنة محافظة 
الفروانية. وحصلت م.أشواق املضف على منصب مقرر 
اللجنة الفنية بالتزكية ود.عبدالكرمي السليم على رئاسة 
جلنة ش���ؤون البيئة، فيما حصلت م.جنان بوشهري 
 على رئاسة جلنة اإلصالح والتطوير وم.منى بورسلي 

على رئاسة جلنة املخطط الهيكلي. 

وأكد رئيس اللجنة الفنية عبداهلل العنزي ان انتخابات 
الرئاسة متت بصورة دميوقراطية، حيث حصل على 
7 أصوات مقابل 6 أصوات ملنافسه جسار اجلسار مع 

وجود ورقة بيضاء. 
من جانبها، أكدت مقررة اللجنة الفنية م.أشواق املضف 
ان املجلس احلالي من أهم املجالس ألنه يضم 8 مهندسني 

للمساعدة في دفع عجلة التنمية. 
وأش���اد نائب رئيس املجلس البلدي ش���ايع الشايع 
بجهود وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر بنقل 
سكراب أمغرة وحتويل املوقع الى حديقة عامة، كما طالب 
مان���ع العجمي الوزير د.صفر بإعفاء من أمضى 20 عاما 
من العمل في البلدية من البصمة وكذلك ذوو االحتياجات 

اخلاصة أسوة مبا يتم في وزارة األشغال.

عواصم � وكاالت: فيما أعلنت وكالة األنباء الطالبية اإليرانية أمس 
استقالة رئيس وكالة الطاقة الذرية اإليرانية غالم رضا أغازاده وقبول 
الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد لها، كشفت صحيفة »التاميز« 
أمس ان إسرائيل حتضر لهجوم محتمل ضد املنشآت النووية اإليرانية 
إثر عبور سفينتني حربيتني إسرائيليتني من حامالت الصواريخ قناة 
السويس وبعد عشرة أيام على عبور واحدة من غواصاتها القادرة 

على شن هجوم بالصواريخ النووية.
وقالت الصحيفة ان انتشار هذه السفن في البحر األحمر والذي 
أكده مس���ؤولون إسرائيليون »يعد مؤشرا على ان إسرائيل صارت 
قادرة على وضع قوتها الضاربة في مرمى إيران خالل فترة وجيزة 
وجاء قبل املناورات التي س���ينفذها س���الح اجلو اإلس���رائيلي في 
الواليات املتحدة هذا الش���هر واختب���ار درع صاروخية دفاعية في 

احمليط الهادئ«.

أكد وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري ان الوزارة ردت على جميع املالحظات 
 اخلاصة مبش���روع قانون العمل التي أثيرت في جلس���ة املداولة األولى. وقال
 ل� »األنباء« نحن جاهزون للمناقش���ة في اجللسة اخلاصة التي نأمل عقدها، 

مشيرا الى ان هذا القانون يجنب الكويت الكثير من مشاكل قضايا العمالة.

كشف رئيس جلنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي النائب عدنان 
اللجنة تعكف  أن  عبدالصمد عن 
على صياغة اقتراح بقانون لتشكيل 
هيئة عليا لتقييم األداء االستثماري 

لكل اجلهات االستثمارية. 

إنه بعد  وق���ال عبدالصم���د: 
تكليف املجلس للجنة بدراس���ة 
املالي���ة للدولة بالتعاون   احلالة 
مع ديوان احملاسبة فإن ما ستقوم 
به اللجنة في الوقت القريب هو 
 إع���داد خارط���ة طريق لدراس���ة 

احلالة املالية، وزاد: اللجنة كلفت 
النائب عادل الصرعاوي بترؤس 
 فري���ق لدراس���ة احلال���ة املالية 
خالل فترة الص���يف وتقدمي تقرير 

قبل دور االنعقاد املقبل.

موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ

فيما لم تغب قضية املسرحني من 
القضاع اخلاص عن األجواء السياسية، 
برزت جهود نيابية مبباركة حكومية 
إلحياء ملف توحيد مواد اجلنسية 
واالكتفاء بعبارة »كويتي اجلنسية« 
حتقيقا ملبدأ العدل واملساواة حسب 
نصوص الدس����تور في مادتيه ال� 7 
وال�29. فقد أكد مص����در حكومي ل� 
»األنباء« ان احلكومة ستس����تعجل 
قان����ون تعدي����ل م����واد اجلنس����ية 
وتوحيدها بعبارة »كويتي اجلنسية« 
واالبتعاد عن املس����ميات والدرجات 
داخل اجلنسية مع إصدار شكل جديد 
للجنسية بالتزامن مع البطاقة الذكية 
التي صدرت عن طريق »املعلومات 
 املدنية«. وأكد النائب حس����ني مزيد 
ل� »األنباء« ان توحيد مواد اجلنسية 
مل����ف مهم ج����دا وعل����ى احلكومة 
اس����تعجاله والتعاون م����ع النواب 
إلقراره بعد ان أخذ وقتا طويال دون 
ان تظهر جدية احلكومة في حتقيق 
مبدأ العدل واملساواة الذي نص عليه 
الدستور الكويتي. وأضاف: سنتابع 
هذا امللف وسنضعه في أولوياتنا في 
املرحلة املقبلة، خصوصا أنه سبق 
ان قدم من قبل النواب، لكن تبعات 
حل مجلس األمة حالت دون إقراره، 
مشيرا الى ان الوقت قد حان إلقراره 

ملا في����ه مصلحة الوطن واملواطنني، 
خصوصا أننا الدولة الوحيدة التي 
تصنف مواطنيها، مس����تغربا عدم 

اقراره حتى اآلن.
ومن ناحيته، أكد النائب س����عد 
زنيفر أهمية املقترح، وقال ل� »األنباء«: 
سنعمل على إجناز هذا القانون في 
الفت����رة املقبلة بالتعاون مع النواب 
واحلكومة، داعيا النواب الى التحرك 
إلجناز ه����ذا القانون، خصوصا أنه 
الداخلية والدفاع  موجود في جلنة 
من����ذ فت����رة طويلة. وع����ودة مللف 
»املسرحني« وفور إعالن النائب صالح 
املال عزمه تقدمي طلب لعقد جلس����ة 
خاصة إلقرار قانون العمل في القطاع 
األهلي ومناقشة أوضاع املسرحني، 
تضاربت األق����وال حول تاريخ عقد 
اجللسة وكيفية الدعوة اليها. وحسما 
ألي إساءة تفسير، أعلن النائب املال 
أمس أن����ه من غير املعق����ول تقدمي 
الطلب دون تنسيق مع رئيس اللجنة 
الصحية املكلفة بإعداد تقرير قانون 
القطاع األهلي، وستمنح  العمل في 
اللجنة شهرا إلجناز تقريرها، وقال:  
شرعت في صوغ طلب عقد اجللسة 
اخلاصة الذي سيقدم لرئيس مجلس 
األمة مطلع األسبوع املقبل وذلك بعد 
التنس����يق مع النواب لضمان العدد 
الذي يكفل اكتمال النصاب القانوني 
لعقد اجللس����ة وهو 33 نائبا. وقال 

ان اجللس����ة حدد لها � مبدئيا � يوم 
18 أغس����طس املقبل، رافضا حتويل 
اجللسة اخلاصة الى »هايد بارك« ال 
يحمل أي جدية أو إجناز، مهددا بأنه 
سيسحب الطلب »ألننا في غنى عن 
جلسات ال حتمل إجنازا«. على صعيد 
حكومي آخر، اتفق وزير األش����غال 
ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر ووزير الكهرب����اء واملاء د.بدر 
آلية  إيجاد  الشريعان على ضرورة 
محددة يتم مبوجبها إيصال أو قطع 
التيار الكهربائي عن القسائم السكنية 
املخالفة من خالل استمرار التعاون 
والتنس����يق بني أجه����زة الوزارتني. 
واقترح الوزير الش����ريعان توحيد 
اإلجراءات املتبعة بني الوزارتني فيما 
يخص اآللية احملددة اليصال التيار 
أو قطعه تالفي����ا لألحكام القضائية 
التي تصدر وتعطي للمخالف احلق 
في إعادة التي����ار دون الرجوع الى 
املخالفات املوجودة في القسائم، كما 
اقترح الش����ريعان مخاطبة مجلس 
الوزراء لتشكيل وتكليف جهة قانونية 
محايدة لتمثيل الوزارتني لدى القضاء 
للحد من إصدار أحكام مخالفة للواقع، 
مؤكدا ان هذه اإلجراءات ستحد من 
التجاوزات، وطالب في الوقت نفسه 
بعدم قطع التيار عن القس����ائم التي 
تس����كنها عائالت كويتي����ة مراعاة 

للحاالت اإلنسانية.

بك����ني � رويت����رز: اس����تجمع 
الربع  االقتصاد الصيني قواه في 
الثاني بفضل خطة التحفيز املالي 
الهائلة، األمر الذي يجعل حتقيق 
هدف احلكومة في تس����جيل منو 
بنسبة 8% خالل عام 2009 بأكمله 

أمرا ممكنا.
وتس����ارعت وتيرة منو الناجت 
احمللي االجمالي السنوي في الربع 

الثاني لتصل الى 7.9% مقارنة مع 
6.1% في الرب����ع األول، مما يجعل 
الصني أفضل االقتصادات الكبرى 

أداء على املستوى العاملي.
من جهة أخرى، انخفضت اسعار 
األسهم األوروبية امس بعد ثالثة 
أيام من املكاسب قبل صدور نتائج 
أعمال ش����ركتي جيه.بي مورجان 

وجوجل األميركيتني.

جدد التأكيد على أن خروج بالده من الفصل السابع لن يكون على حساب الكويت

نجاد يقبل استقالة رئيس وكالة الطاقة النووية اإليرانية

»اإلط��ف��اء«: ت��رق�ي��ة 405 
من  وكيل عريف إلى ع�ريف  ص6

التربي�ة  وكالء  مجل�س 
»األوقاف«  طل�ب  يبحث 
األئم�ة  أبن�اء  إدخ�ال 
والم��ؤذني��ن  ف��ي 
ص7 الدين�ي  التعلي�م 

موظفين  بترقية  قرارًا  يصدر  الشؤون  وزير 
وم�وظ�ف�ات ب� »االخ�تي�ار«   ص15

)سعود سالم(جانب من اجتماع اللجنة الفنية للمجلس البلدي أمس

)محمد ماهر(الزبيدي عاد بكميات قليلة

)هاني الشمري(حديث ثالثي باسم بني د. موضي احلمود ود. معصومة املبارك ود. روال دشتيالنائب عدنان عبدالصمد مترئسا اجتماع جلنة امليزانيات ويبدو النواب الصرعاوي واملال والعبدالهادي والعمير

»ملك المائدة« عاد بكميات متواضعة وأسعاره مرتفعة

حمد العنزي
عاد الزبيدي ملك املائدة الى سوق السمك 
بكميات متواضعة وأس���عار الت���زال مبالغا 
فيها بعد 24 س���اعة من السماح بصيده، إذ 
اليزال س���عر الكيلو في حدود ال� 6.5 دنانير 
 والكود يتراوح بني 60 و65 دينارا، فيما عول 

باعة س����وق الس����مك في جولة ل� »األن��باء« 
على أن تنخفض األسعار خ�الل اليومي�ن املقبلني 
 مع ازدياد ك���ميات الزبي�دي التي س�����تدخل
 األسواق بعد فت����رة حظر لص���يده امتدت 

45 يوما من 6/1 املاضي الى2009/7/15.

العنزي رئيساً ل� »الفنية« ب� 7 أصوات وتزكية المضف مقرراً

سيطرة شبه كاملة للمنتخبين على رئاسة لجان البلدي

مباركة حكومية لتوحيد مواد الجنسية
جلس�ة إلقرار قانون العمل في القطاع األهلي وأوضاع المس�ّرحين 18 أغسطس مبدئيًا.. والمال يهدد: سأس�حب طلب عقدها إن تحولت إلى »هايد بارك«
الش�ريعان يطالب بعدم قطع التيار عن قس�ائم تم تس�كينها لعائ�الت كويتية ويقترح توحي�د إجراءات إيصال الكهرب�اء مع البلدية

مزيد وزنيفر ل� »األنباء«: سنضع الملف في أولوياتنا وندعو النواب إلنجازه لتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين

التفاصيل ص14

تعيين د.هالل الساير 
لمدينة  فخريًا  رئيسًا 
ف�ي  روج  ب�ات�ون 
ص2 لويزيانا  والي�ة 

التفاصيل ص28

التفاصيل ص 3

التفاصيل ص30

التفاصيل ص 5 التفاصيل ص6 و7 و14

التفاصيل ص7


