
فلس
100

صفحة
32

Al-Anbaa Saturday 18th July 2009 - No 11966 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 25 من رجب 1430 ـ 18 من يوليو 2009 الـــعـدد:

 الفنانة القديرة سعاد عبداهللا 

 صالح عبداهللا األستاد 

عبـداهللا  سـعاد   الفنـانـة 
حصلت علـى جائزة «األداء 
المتميــز» فـي المهرجان 
العربي لإلذاعة والتلفزيون 
بدورتـه الـ ١٤  ص٣١ 

 وزيـر الصحة افتتـح مركزًا 
للـصليـب األحمــر فـي 
بوالية  روج»  «باتـون  مدينة 
ص٥  األميركيـة  لويزيانـا 

مقترح  تنـشـر   «األنـبـاء» 
الهيكل التنظـيمي  الجديد 
ص٦ التعليمية   للمناطـق 

األسـتاد:  عبداهللا   صالـح 
ناظر  عـلـى  تهــجمـت 
المدرسة مع ٥ من زمالئي 
فـكان العقـاب «كفـًا» من 
الشـيخ عبـداهللا الجابـر 
ص١١ التالـي  اليـوم  في 

خصم  تطـرح   «الكويتيـة» 
٤٠٪ على حجوزات العائلة 
في الدرجـة األولى لجميع 
جدة  باسـتثناء  المحطات 
والشـرق األقصـى ص١٢

 زيادة القرض اإلسكاني ضمن برنامج عمل الحكومة
 مصادر حكومية لـ «األنباء»: ملف إحالة قضيـة اللوحات اإلعالنية النتخابات ٢٠٠٨ «بحكم المنتهي» خبير دسـتوري لـ «األنباء»: ال خالف على قانونية لجنة الظواهر السـلبية كونها مؤقتة وليست دائمة

 تنسيق يجري حاليًا بين مجلس الوزراء ومؤسسة الرعاية السكنية حول الموضوع

 «األنباء» الرياضية (٢١ – ٢٦)

 أكثر من ٦٥ قتيًال وجريحًا  بتفجيرين انتحاريين في جاكرتا

 مشاهد من أحداث أمس موسوي حضر صالة الجمعة التي أمها رفسنجاني ..والشرطة اإليرانية تشتبك مع أنصاره  

 الكويت عّزت إندونيسيا وسفيرنا لديها أكد عدم وجود كويتيين بين الضحايا

 عواصمـ  وكاالت: بعد أسبوع على االنتخابات 
الرئاسية االندونيســــية، قتل ما ال يقل عن ١٢ 
شــــخصا وأصيب أكثر مــــن ٥٣ بجروح بينهم 
العديد من األجانب صبــــاح أمس في هجومني 
انتحاريني دمرا فندقي ريتز كارلتون وماريوت في 
جاكرتا، وفيما تشير أصابع االتهام في التفجيرين 
إلى اجلماعة اإلسالمية في جنوب شرق آسيا، 
أعلنت الشرطة االندونيسية انه من املرجح ان 
مرتكبي التفجيرين أقاما في فندق ماريوت في 
الغرفة ١٨٠٨ في الطابــــق ١٨ حيث وجد خبراء 
التفجيرات قنبلة ثالثـــة معدة للتفجير خالل 
عمليات التفتيش. وفيما عزت الكويت اندونيسيا 
بالضحايا، أكد ســـفيرنا لديها فيصل املسيليم 
انه «حتى اآلن ال يوجد أي مواطن كويتي بني 
ضحايا االنفجارين»، الفتا الى انه تلقى اتصاال 
هاتفيا من ســـمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد لالطمئنان على أبنائه واخوانه الكويتيني 

في اندونيسيا.  

 طهرانـ  وكاالت: فيما أمَّ 
صـــالة اجلمعة في طهران 
أمـــس الرئيـــس اإليراني 
األســـبق اكبـــر هاشـــمي 
رفسنجاني للمرة األولى منذ 
٥٠ يوما، معلنا مقترحات 
حلل األزمة الداخلية، أبرزها 
التـــزام جميـــع األطراف 
بالقانون وبدء حوار مفتوح 
بني اإلصالحيني واحملافظني 
وإطالق سراح املعارضني 
املعتقلني، عادت تظاهرات 
اآلالف مـــن أنصـــار زعيم 
املعارضـــة اإليرانية مير 
الذي كان  حسني موسوي 
في مقدمة املصلني تضرب 
من جديـــد والتي واجهتها 
الشرطة اإليرانية بالقنابل 
املسيلة للدموع وباعتقال 

أكثر من ١٥ شخصا.
  في غضـــون ذلك، اتهم 
املرشح اإلصالحي اخلاسر 
مهدي كروبي عناصر من 
«الباسيج» يرتدون مالبس 
مدنية باالعتداء عليه وهو 
في طريقه إلى حضور صالة 

اجلمعة.

 إيران: الشرطة تشتبك مع المتظاهرين وكروبي يتهم «الباسيج» باالعتداء عليه
 رفسنجاني يؤم صالة الجمعة  للمرة األولى منذ ٥٠ يومًا ويدعو إلطالق سراح المعتقلين لحل األزمة

 افتتاح محطة بوشهر الخريف المقبل
ــة الذرية  ــم منظمة الطاق ــن املتحدث باس  أعل
ــيتم افتتاح  ــن دالويز أمس أنه س اإليرانية محس
ــهر النووية خريف هذا العام، معربا  محطة بوش
ــات الثنائية.  ــيا باالتفاق ــن أمله ان تلتزم روس ع
ــود أي عالقة بني تأخير افتتاح  ونفى دالويز وج
ــا آغازاده  ــتقالة غالم رض ــهر واس ــة بوش محط

الرئيس السابق ملنظمة الطاقة الذرية اإليرانية.  

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا سمو رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي لدى زيارته 
  مبدينة مانشستر أمس 

 رئيس ورئيس حكومة بنني د.توماس بوني يايي مصافحا  سمو الشيخ ناصر احملمد بعد تقليده وسام الشعب البنيني 

 صاحب السـمو األمير زار الشيخ سالم العلي 
  في مدينة مانشستر واطمأن على صحته  ص٢

 موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري ـ فرج ناصر ـ سامح عبدالحفيظ
  قــــال مصدر مطلع في بنك التســــليف واالدخار ان هناك توجها 
إلدراج مشــــروع زيادة القرض اإلسكاني من ٧٠ الى ١٠٠ ألف دينار 
ضمن برنامج عمل احلكومة خالل اكتوبر املقبل وحتديدا قبل انعقاد 

دور مجلس األمة املقبل.
  وكشــــف املصدر عن تنســــيق يجري حاليا بني مجلس الوزراء 
واملؤسسة العامة للرعاية السكنية بهذا اخلصوص، موضحا أنه لدى 

املؤسسة ٨٦ ألف طلب إسكاني تزداد مبعدل ٨ آالف طلب سنويا.
  يذكر ان هذه الزيادة أو االقتراح مت رفضه من قبل احلكومة السابقة 
بعد سلسلة اجتماعات مع اللجنة اإلسكانية البرملانية في املجلس 
السابق قبل حله بحجة ان هناك تراجعا في قيمة أسعار املواد ودعم 
املــــواد من قبل وزارة التجارة، لكن املصادر لفتت الى عملية إعادة 
حتريك للملف بإحلاح شديد من نواب األمة الذين يرون ان القرض 
احلالــــي والبالغ ٧٠ ألف دينار ال يكفي لبناء منزل، ما أعاد القضية 
الى الســــاحة وجعل احلكومة تنظر فيها مجددا، خاصة ان القضية 
اإلســــكانية هي أكبر التحديات أمام احلكومة احلالية وجناحها في 

معاجلتها سيكون أهم إجناز لها في حال مت حتقيقه.
  وتابعت املصادر ان وعودا أعطيت للنواب من قبل «مســــؤولني 
كبار» إلدراج هذا املشــــروع ضمن املشــــاريع األساسية على قائمة 

برنامج عمل احلكومة.
  على صعيد آخر، قالت مصادر حكومية لـ «األنباء» ان احلكومة 
متفقة على أهمية التركيز على التشريعات االقتصادية ضمن قائمة 
أولوياتهــــا خالل دور االنعقاد املقبل والتي ســــتعرض على مكتب 

املجلس للتنسيق بني أولويات السلطتني.
  الى ذلك، حسم خبير دستوري قانونية جلنة الظواهر السلبية 
والتــــي تعقد النصاب بـــــ ٣ نواب، في حني ان قــــرار مجلس األمة 
بتشكيلها ينص على عضوية ٥ نواب وذلك بعد استقالة عضوين 
وقبول االستقالة من قبل مجلس األمة قبل فض دور االنعقاد املاضي 
وطلب ترشــــح آخرين حال جدول مجلــــس األمة دون امتام عملية 
اختيارهما. وقال اخلبير الدستوري لـ «األنباء»: ان جلنة الظواهر 
السلبية من اللجان املؤقتة وليســــت الدائمة، وهو ما يؤكد صحة 
اجتماعاتها باألعضاء احلاليني، مؤكدا شرعية اجتماعاتها وقراراتها 

التي ال تتعارض مع الئحة مجلس األمة في إنشائها.
  الى ذلك، قال مصــــدر حكومي لـ «األنباء» ان ملف إحالة قضية 
اللوحــــات اإلعالنية النتخابات ٢٠٠٨ «بحكم املنتهي» وذلك بعد ان 
متت إحالة امللف كامال بكل حيثياته للنيابة العامة، وأسف املصدر 
لبعض التصريحات النيابية التي قال انها مبنية على معلومات غير 
دقيقة وتخمينات ال أســــاس لها من الصحة، مشيرا الى ان النيابة 
العامة هي التي ستحســــم األمر واجلدل بهذا امللف بعد انتهائها من 

التحقيق فيه وان األمر سيعلن بكل شفافية في حينه. 

 ليبرفيــــل ـ كوتونو ـ 
كونا: وصل سمو رئيس 
الشــــيخ ناصر  الوزراء 
احملمد والوفــــد املرافق 
لسموه إلى عاصمة الغابون 
ليبرفيل احملطة الثانية من 
جولته األفريقية قادما من 
بنني التي اختتم زيارته 
لها أمــــس بعد أن أجرى 
مباحثــــات ثنائيــــة مع 
رئيس ورئيس حكومة 
بنني د.توماس بوني يايي 
العالقات  تناولت مجمل 
بني البلدين وسبل تفعيلها 
بشــــكل يخــــدم مصلحة 

الشعبني.
  كما قلد د.توماس بوني 
يايي في حفل رسمي سمو 
الشــــيخ  الوزراء  رئيس 
ناصــــر احملمــــد وســــام 
البنيني وذلك  الشــــعب 
تقديــــرا ملواقف الكويت 
أميرا وحكومة وشــــعبا 
ولدور الشيخ ناصر احملمد 
البناء وإسهاماته البالغة 
العالقات بني  في توطيد 
البلدين، ونقل سمو رئيس 
الوزراء فــــي كلمة ألقاها 
املناســــبة حتيات  بهذه 
الســــمو األمير  صاحب 
وسمو ولي العهد للشعب 

البنيني الصديق. 

 رئيس بنين قّلد ناصر المحمد وسام الشعب
 سمو رئيس الوزراء  وصل إلى الغابون المحطة الثانية في جولته األفريقية

 آثار التفجير االنتحاري بادية على بهو فندق جي دبليو ماريوت وفي اإلطار رجال اإلسعاف ينقلون أحد املصابني األجانب (رويترز ـ أ.پ)

 من الماضي 

 سياحة

 مقدم برنامج «االستديو 
التحليلي» محمد بوقريص:

   أنا قدساوي 
  وال أخجل من ذكر 

ميولي الرياضية

 الكرات الثابتة حلول 
ألصعب المباريات

 التفاصيل ص١٨ 

 تعاقدات ريال  تعاقدات ريال 
مدريد الجديدة  مدريد الجديدة  
  ال ترهب برشلونة   ال ترهب برشلونة 

 (أ.پ ـ أ.ف.پ ـ رويترز)  التفاصيل ص١٨

 التفاصيل ص٣ 

 نجاد يتوعد الغرب: حكومتي المقبلة
  أقوى من السابقة ١٠ مرات

 أعلن الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد 
ــة، حيث عني  ــي حكومته املقبل ــن تغييرات ف ع
اسفنديار رحيم مشايي، نائبا أول للرئيس بدال 
ــر صاحلي ممثل  ــز داودي، وعلي أكب من پروي
ــابق في الوكالة الدولية رئيسا ملنظمة  إيران الس
ــن جهة ثانية، حث جناد الغرب  الطاقة الذرية. م
ــؤون الداخلية لبالده،  على عدم التدخل في الش
ــر  ــتكون أقوى «عش قائال ان حكومته املقبلة س

مرات» من السابقة. 


