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Al-Anbaa Monday 20th July 2009 - No 11968 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 27 من رجب 1430 ـ 20 من يوليو 2009 الـــعـدد:

 لقاء سابق جمع بني الرئيس اإليراني أحمدي جناد وصهره نائب الرئيس اسفنديار رحيم مشائي في ٢٠ سبتمبر من العام املاضي          (أ.پ) 

 ٢٠٫١ يربـح   «األهلـي» 
فـي  دينـار  مليـون 
وإجمالي  األول  النصف 
إلى  البنك  موجـودات 
٢٫٩ مليار دينار وأقل من 
٣٠ مليون دينار مستوى 
مجموعة  على  انكشافه 
سعد السعودية  ص ٣١ 

ك   الشمالي مبشراً: اقتصادنا يتعافى.. وروال تُشكِّ
 أكد أن الدولة تقوم باسترجاع جزء كبير من الخسائر الدفترية خالل الفترة الماضية

 الخنفـور: تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجـل في وظائف اإلدارة والقيادة  البصيري: نتمنى أال تؤخذ المواقف بين الوزراء والنواب عبر رسـائل الـ S.M.S وكأنها رسمية

 المطالبة بعزل نجاد تجبر «صهره» على االستقالة
  ورفسنجاني يبحث األزمة مع كبار األئمة في مشهد

 ٦ اتفاقيات تعاون بين الكويت وجيبوتي
 جيبوتـــي - كونا: في احملطة الثالثة مـــن جولته األفريقية 
نقل ســـمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد رسالة خطية من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الى رئيس جمهورية 
جيبوتي اســـماعيل جيلة تناولت أوجه التعـــاون بني البلدين 
وســـبل تعزيزها في شتى املجاالت، كما قّلد الرئيس جيلة سمو 
رئيس الوزراء وسام النجم األكبر تقديرا وعرفانا للكويت أميرا 
وحكومة وشعبا. وعقب مباحثات سمو رئيس الوزراء مع نظيره 
اجليبوتي دليتا محمد دليتا مت توقيع ٦ اتفاقيات ومذكرات تفاهم 

لتعزيز التعاون بني البلدين. 

 طهــــران ـ وكاالت: أعلن النائــــب األول لرئيس 
اجلمهوريــــة اإليرانية، وصهــــر الرئيس اإليراني 
اسفنديار رحيم مشائي امس، تخليه عن تولي مهام 
هذا املنصب، إثر موجة من االنتقادات من احملافظني 
واإلصالحيني على حد سواء والتي وصلت إلى حد 
املطالبة بعزل جناد بسبب إعالن مشائي العام املاضي 

أن إيران هي «صديقة الشعب اإلسرائيلي». 
  وفي تطــــور آخر، يجري رئيس مجلس خبراء 
القيادة أكبر هاشمي رفسنجاني، في مدينة مشهد 
الدينية، مشــــاورات مع عدد من كبار علماء الدين 

حول األزمة الراهنة في البالد، فيما اقترح القيادي 
اإلصالحي مير حسني موسوي تشكيل جلنة محايدة 

للنظر في األزمة.
  من جهة أخرى، أكــــد وزير اخلارجية اإليراني 
منوچهــــر متكي أن أي خطــــوة صادقة من جانب 
الواليات املتحدة ستكون موضع ترحيب في إيران، 
مضيفا في حوار مع صحيفة «الشروق» املصرية: 
«نقول للرئيس األميركي باراك أوباما (إنا هديناه 
الســــبيل إما شــــاكرا وإما كفورا) وعليه أن يسلك 

طريق الصواب».  

 متكي ألوباما: «إنا هديناه السبيل إما شاكرًا وإما كفورًا»

 رئيس جيبوتي قّلد ناصر المحمد وسام النجم األكبر
 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد عقب تقليده وسام النجم األكبر 

 «الصحة»: ديوان الخدمة وّفر
  ٢٠٠٠ درجة لـ «التمريض»

 عائشة الجالهمة
  أعلنـــت وزارة الصحة أمس ان 
ديوان اخلدمة املدنية وّفر رســـميا 
٢٠٠٠ درجة ملهنة التمريض. وقال 
وكيـــل وزارة الصحـــة د.إبراهيم 
العبدالهادي ان هذا العدد من شأنه 
ان يسد العجز في هذا القطاع وان 
يغطي االحتياجات اجلديدة اخلاصة 
بالتوسعات األميرية والتوسعات 
األخرى في املستشفيات بصفة عامة. 
كما كشف د.العبدالهادي ان الوزارة 
ستعني ملحقا صحيا وآخر ماليا في 
مكتب أملانيا الصحي قريبا، وذلك بعد 
انتهاء اللجان املختصة من اجرائها 
املقابالت اخلاصة مع املتقدمني لتلك 

الوظائف.

 بداح العنزي
  دشن وزير األشــــغال العامة ووزير 
الدولة لشــــؤون البلديــــة د.فاضل صفر 
نظام حضور وانصراف املوظفني بالبصمة 
في بلدية اجلهراء على ان يربط برواتب 
املوظفني مستقبال، موضحا انه مت االتفاق 
مع املســــؤولني ايضا على اعادة تنظيم 
األرشيف مبا يتماشــــى مع العمل. وبني 
د.صفر ان لدى البلدية عقودا مستقبلية 
بهذا الصدد ومبجرد االنتهاء منها سيتم 
طرح نظام تخزين املعلومات اإللكتروني 

على جميع األفرع.
  وبدوره اكد رئيس فريق متابعة نظام 
احلضور اآللي في البلدية طارق املديني 

ان املشروع يتضمن ٣ مراحل، األولى تشمل محافظتي 
اجلهراء واألحمدي وادارة األغذية املستوردة، حيث مت 
تركيب ٥٣ جهازا. اما املرحلة الثانية فتشمل محافظتي 

الفروانية ومبارك الكبير، ومت تركيب ٣٧ جهازا في حني 
تشمل املرحلة الثالثة محافظتي العاصمة وحولي ومت 

تركيب ٥٨ جهازا. 

 صفر: ربط نظام البصمة مع الرواتب في البلدية مستقبًال

 السماح بالزيارات المتكررة ألزواج 
المعلمات الوافدات من الدول العربية

 نائب األمير: االلتزام بقوانين الرياضة الدولية 
لإلسهام في رفع اسم الكويت عاليًا

 مريم بندق 
  اعتمد مجلس الوزراء قرارا يسمح بالزيارات املتكررة ألزواج 
املعلمات الوافدات من جميع الدول العربية، أبلغت ذلك وزارة الداخلية 
لوزارة التربية التي قامت بدورها بإبالغ امللحقني الثقافيني لسفاراتنا 
باخلـــارج لتنفيذ القرار اعتبارا من العام الدراســـي ٢٠١٠/٢٠٠٩. 
وأوضحـــت مصادر تربوية في تصريحات خاصة لـ «األنباء» ان 
القرار يشـــمل املعلمات اجلدد والقدامى الالتي مت التعاقد معهن 
من مصر وســـورية واالردن وتونس، وأشارت الى ان الزيارات 

املتكررة ال تعني حق اقامة التحاق بعائل.

 اكد سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف االحمد ضرورة العمل على االلتزام بقوانني 
الرياضة الدولية الذي يسهم في رفع اسم الكويت 
عاليا فــــي جميع احملافل الرياضية. جاء ذلك 
خالل استقبال سمو نائب األمير لوزير الشؤون 
د.محمد العفاسي امس بعد عودته من مدينة 
لوزان السويسرية حيث قدم لسموه شرحا 
عن نتائج زيارته واجتماعه مع رئيس اللجنة 
االوملبية الدولية جــــاك روغ وموقف اللجنة 

من الرياضة الكويتية. الى ذلك يقدم د.محمد 
العفاسي الى مجلس الوزراء في جلسته اليوم 
ايجازا لالتفاق الذي مت مع روغ خالل الزيارة 
والذي ينــــص على منح الكويت مهلة جديدة 
تنتهي ٣١ سبتمبر املقبل شريطة ان تقدم الكويت 
تعهدا بتعديل القوانني الرياضية املتعارضة 
مع امليثاق االوملبي وان يرسل هذا التعهد قبل 
٣١ اجلاري الى اللجنة االوملبية كشــــرط لبدء 

سريان مهلة التمديد اجلديدة. 

 العفاسي يقدم نتائج زيارته إلى «لوزان» لمجلس الوزراء اليوم القرار يشمل الجدد والقدامى وال يعني االلتحاق بعائل

 «االمتياز لالسـتثمار» توزع 
١٣١ مليـون دوالر علـى 
المسـتثمرين في محفظة 
بـروة الخـور بعائد ١٠٪ 
والمبالـغ   ٢٠٠٨ عـن 
حسـابات  فـي  أودعـت 
البنوك  لدى  المستثمرين 
٢٧ ص  والقطرية  الكويتية 

 الجعفـر: «الضيافة األهلية 
فـي  ماضيـة  العقاريـة» 
استكمال مشـروع مدينة 
في  الصناعيـة  الشـعيبة 
متوقعة  بعوائد  السعودية 
تبـلـغ ٣٠٪  ص ٢٨

 المديـر العام لشـركة 
التكافلي»  للتأمين  «تآزر 
عبدالـرزاق الوهيب في حوار 
لـ «األنباء»: الشـركة على 
إلتمـام  االستعداد  أتم 
صفــقات استـحواذ 
  بشكل مباشر وسوق التأمين 

يحتاج إلعادة تنظيم  

 عبدالرزاق محمد الوهيب 

 التفاصيل ص٤ 

 التفاصيل ص ٥ 

 د. فاضل صفر خالل تدشني نظام حضور وانصراف املوظفني بالبصمة في بلدية اجلهراء

 التفاصيل ص ٦ 

 التفاصيل ص ٤١ 

 التفاصيل ص٣ 

 التفاصيل ص٣٦ 

 موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري 

سامح عبدالحفيظ
  بينمـــا عقـــد 
مكتـــــب مجلس 
األمة أمس اجتماعا 
بحثا عن خارطة 
طريـــق للمرحلة 

املقبلة، شككت النائب د.روال دشتي 
في صدقية تصريحات وزير املالية 
مصطفى الشمالي التي حتدث فيها 
من جيبوتي التـــي وصلها ضمن 
الوفد املرافق لسمو رئيس الوزراء 
في جولته األفريقية، حيث أشار إلى 
«بداية تعافي االقتصاد»، مضيفا 
«اننا في الكويت لن نحتاج إلى أن 
نسيل استثماراتنا بغرض احلصول 

على األموال».
  وأكدت دشـــتي لـ «األنباء» أن 
األرقـــام التي لديها تؤكد عكس ما 
ذهب إليه الوزير الشمالي ألن األمور 
لم تتضح بعد وال يوجد ما يشير 
إلى أن احلكومة تنهج طريقا واضحا 
للخروج مـــن الوضع االقتصادي 

الذي منر به.
  تصريحات دشتي جاءت تعليقا 
على تصريحات الشمالي التي أشار 
فيها إلى أن «اقتصادات العالم بدأت 
تستقر وتأخذ طريقها نحو النمو»، 
مؤكدا «اننا نقوم حاليا باسترجاع 
جزء كبير من الـــذي  فقد دفتريا 

خالل األيام املاضية».
  من جهة أخـــرى، متنى وزير 
املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة د.محمد البصيري «أال 
تؤخذ املواقف بني الوزراء والنواب 
عبر رسائل الـ S.M.S وكأنها رسمية»، 
مؤكدا في تصريح بعد مشـــاركته 
في اجتماع مكتـــب مجلس األمة 

لتحديد أولويات 
الســـلــطتني، أن 
احلـــل األمثل هو 
احلوار املباشر بني 
الوزراء والنواب 
التخاطـــب  دون 
عبـــر الرســـائل 

القصيرة.
  النائب مسلم البراك وجه أمس 
سؤاال مطوال لسمو رئيس الوزراء 
الشـــيخ ناصر احملمد تساءل فيه 
عن «األسس واملعايير والضوابط 
الوزراء  إليها مجلس  التي استند 
في تعيني رئيـــس وأعضاء فريق 
اإلنقاذ االقتصادي واإلجراءات التي 
مت بها الترشيح»، كما سأل البراك 
عن «التكليف الصادر لفريق اإلنقاذ 

االقتصادي من مجلس الوزراء».
  من جهة أخرى، أكد البراك أن 
كتلة العمل الشعبي قامت باستكمال 
ما قام به النائب صالح املال في شأن 
عقد جلســـة خاصة يوم ١٨ املقبل 
ملناقشـــة موضوعي قانون العمل 
في القطاع األهلي، وتقرير اللجنة 
املالية حول «حماية حقوق املوظفني 
انهيت خدماتهم  الذين  الكويتيني 

من القطاع اخلاص».
  النائب ســـعد اخلنفـــور قدم 
اقتراحا بقانون بشـــأن «احلقوق 
املدنية واالجتماعية للمرأة» وطالب 
في اقتراحه «بتحقيق مبدأ تكافؤ 
الفرص بني املرأة والرجل في شغل 
اإلدارة والقيادة»، وأن  وظائـــف 
متنح املرأة إجازة خاصة لرعاية 
الطفل مبرتب كامل ملدة ٦ أشـــهر 
وبنصف مرتب ملدة ٦ أشهر أخرى 
ولها أن تطلب متديد هذه اإلجازة 
بحد أقصى ٣ سنوات أخرى بربع 

راتب. 

 مصطفى الشمالي  د. روال دشتي  

 التفاصيل ص٣ و ٨ ـ ١٠ 

 مفتي الجمهورية اللبنانية 
  د.محمد رشيد قباني 

  في حديث خاص لـ «األنباء»:

بعدم  الحريـري   نطالب 
االعتـذار عـن تشـكيل 
والثلث  الحكـــومـة.. 
األقلية  يحّكـم  المعطل 
فـي األكثريـة وهـو مع 
وجهـان  «النسـبـية» 
ص٣٨  واحـدة  لعملـة 

 د.محمد رشيد قباني 

 موريتانيا: االنتخابات تأتي بقائد االنقالب رئيسًا 
والمعارضة تصفها بـ «المهزلة»

 أول جندي أميركي تأسره «طالبان» يطالب بالده 
في ڤيديو باالنسحاب من أفغانستان

 نواكشوطـ  وكاالت: أعلن وزير الداخلية املوريتاني مساء امس انتخاب 
اجلنرال محمد ولد عبدالعزيز قائد انقالب السادس من اغسطس ٢٠٠٨ في 
موريتانيا، رئيســــا للجمهورية بنسبة ٥٢٫٥٨٪ من األصوات في االقتراع 
الرئاسي الذي جرى اول من امس (السبت). في حني احتجت املعارضة على 
ما اعتبرته «مهزلة» و«انقالبا انتخابيا». وكانت قد أعلنت اللجنة االنتخابية 
أمس ان النتائج األولية تشير الى ان اجلنرال محمد ولد عبدالعزيز حصل 

على ٥٢٫٣٪ من األصوات إثر فرز ٧٢٪ منها. 

 كابول ـ وكاالت: بثت حركة طالبان ليل امس األول شريط ڤيديو 
ألول جندي أميركي تأسره منذ بداية احلرب األميركية على أفغانستان 
في ٢٠٠١، يدعو فيه الى سحب القوات األجنبية من كابول، في تسجيل 
أكد اجليش األميركي صحته واعتبره عملية «دعائية». وأضاف اجلندي 
في التسجيل «رسالتي إلى احلكومة األميركية هي انه عليها ان تسحب 

 التفاصيل ص٣٦ قواتها من افغانستان ألنها ليست بلدنا». 

 التفاصيل ص٣٦ 

 ص ٣٠ 


