
فلس
100

صفحة
40

Al-Anbaa Thursday 23rd July 2009 - No 11971 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اخلميس غرة شعبان 1430 ـ 23 من يوليو 2009 الـــعـدد:

 هيالري: سنردّ على النووي اإليراني بتسليح الخليج وتوسيع المظلة الدفاعية فوقه 
 موسكو تؤكد بدء تشغيل محطة بوشهر النووية بحلول نهاية العام الحالي 

 هيالري كلينتون خالل مؤمتر صحافي في تايلند امس           (ا.پ) 

 عواصمـ  وكاالت: وجهت وزيرة اخلارجية 
االميركية هيالري كلينتون من تايلند امس 
حتذيرا قويا إليران بقولها ان الواليات املتحدة 
األميركية سترد على امتالك ايران للنووي، 
من خالل تســـليح جيرانها وتوسيع نطاق 
«مظلة الدفاع» األميركية فوق املنطقة، مؤكدة 
«ان جتاوز ايران العتبة النووية لن يجعلها 
أقوى او اكثر أمنا».  وشددت هيالري على 
ان اإليرانيـــني «لن تكون لديهم القدرة على 
املضايقـــة او الهيمنة خالفا ملـــا يبدو انهم 
يعتقدونـــه اذا امتلكوا الســـالح النووي». 
وأضافت كلينتون في برنامج سجل للتلفزيون 
التايلندي خالل زيـــارة للعاصمة بانكوك 
«مازلنا نترك الباب مفتوحا أمام احملادثات 
مع ايران لكننا أوضحنا أيضا اننا سنتخذ 
اجـــراءات وكما قلت مرارا وتكرارا إجراءات 
تصيب باإلعاقة، وسنعمل على تطوير دفاعات 
شركائنا في اخلليج».  في غضون ذلك أكدت 
موسكو امس انه ســـيتم البدء في تشغيل 
محطة بوشـــهر النووية التي تقوم ببنائها 
فـــي إيران، في ٢٠٠٩ كما هـــو مقرر.  وقال 
ســـيرغي كيرينكو، مدير الوكالة الروسية 
للطاقة الذرية (روساتوم)، في تصريح نقلته 
وكالة ريا نوفوستي «سيتم االلتزام باجلدول 
الزمني، وسيتم بدء تشغيل احملطة بحلول 
نهاية السنة». يشار الى ان روسيا تسلمت 
مشروع بناء محطة بوشهر من شركة سيمنز 

األملانية في عام ١٩٩٤. 

 العم خضير المشعان في ذمة اهللا
 فقــــدت الكويــــت أمس علما 
من أعالم احلركــــة االجتماعية 
واالقتصاديــــة والرياضية في 
البالد، العم خضير املشعان الذي 
وافته املنية في فرنسا  عن عمر 
يناهز ٨٢ عاما بعد مسيرة حافلة 
بالعطاء. ويعتبر الفقيد الراحل 
من أبرز قيادات احلركة الرياضية 
الذين زامنوا العصر الذهبي لنادي 
تــــرأس مجلس  الكويت، حيث 
إدارته لفترتني األولى موســــم 
١٩٧٢ـ  ١٩٧٣ والثانيــــة من العام 

١٩٧٤ حتى ١٩٨١، وقد ســــاهمـ  رحمه اهللاـ  مع الرجال األوائل 
في تأسيس نادي الكويت (األهلي سابقا). وقد منحه مجلس 
إدارة نادي الكويت الرئاسة الفخرية تقديرا لبصماته الواضحة 
وتفانيه في خدمة احلركة الرياضية. تلقى الراحل علومه في 
ثانوية املباركية والتحق بعدها بالفرع التجاري وتعلم إدارة 
الدفاتر والطباعة باللغتني العربية واإلجنليزية ثم انخرط في 
عالم التجارة وحقق جناحات كبيرة. وبهذه املناسبة احلزينة، 
تتقدم «األنباء» الى آل املشعان الكرام والى أسرة الفقيد بأحر 
التعازي، داعني اهللا ان يسكنه فسيح جناته وان يلهم ذويه 

الصبر والسلوان. إنا هللا وإنا إليه راجعون.
 

 حمود الرومي لـ «األنباء»: اتهامنا 
  في قضية التنظيم الدولي لإلخوان باطل

 أسامة أبوالسعود
  نفى رئيس جمعية اإلصالح 
االجتماعـــي حمـــود الرومـــي 
االتهامات التي وردت في مذكرة 
التحريات التي قامت بها أجهزة 
أمن الدولة في مصر والتي تقضي 
بانضمام اجلمعيـــة ملا يعرف 
باسم «التنظيم الدولي لإلخوان 
املسلمني»، والذي تتهمه مصر 
بالضلوع في أعمال وأنشـــطة 

إرهابية داخل أراضيها. 
  وقال الرومي في تصريحات 

خاصة لـ «األنباء» أمس هذه اتهامات باطلة 
وال أســـاس لها من الصحة، مبديا استغرابه 
الشـــديد من الزج باسم جمعية اإلصالح في 
مثل هذه التحقيقات دون أي سند قانوني أو 

دليل يثبت صحة تلك االتهامات الباطلة. 

  وتابع الرومي قائال: األمانة 
توجـــب عليهم حتـــري الدقة 
فليـــس كل من دخـــل العمل 
التنظيم  اإلسالمي أصبح من 
الدولي لإلخـــوان، ويجب أن 
تكون اتهاماتهـــم مبنية على 

سند ودليل قوي.
   ووجـــه الرومـــي اللـــوم 
لصحيفـــة «املصـــري اليوم» 
لنشـــرها تلك االتهامات دون 

سند قانوني.
  وكانت «املصري اليوم» قالت 
أمس إن التحريات التي قامت بها أجهزة أمن 
الدولة أكدت ان من بني األجنحة التي تواصلت 
مع التنظيم الدولي جناح التنظيم بالكويت، 
وذكرت احلركة الدستورية اإلسالمية وجمعية 

اإلصالح والرومي.  

 أبدى استغرابه الشديد من الزج باسم جمعية اإلصالح في مثل هذه التحقيقات دون أي سند قانوني

 حمد املرزوق

 فواز دشتي 

 (سعود سالم)  د.فاضل صفر متوسطا أعضاء املجلس البلدي املشاركني في احلفل

 مختار شرق ماهر معرفي

 محمد البشر مدشنا السيارة اجلديدة بحضور هورست نويبر

 E - Coupé البشر والكاظمي» تطرح مرسـيدس بنز» 
ومقدمتها  المشـدودة  بخطوطها  الجديدة 
  الحادة السهمية اعتـبارا مـن اليوم   ص ٢٤

 «المركزي»: تراجع طفيف لعرض النقد ليسجل ٢٥١٥١٫٣ 
مليون دينار في يونيو وصافي الموجودات األجنبية للبنوك 
المحلية ارتفع ٥٫٢٪ بالغـا ٤٩٩٠٫٩ مليون دينار  ص ٢٣

 ١٤٫٢ يربـح  «األوسـط»   المرزوق: 
األول  النصـف  فـي  دينار  مليـون 
والبنك مسـتمر في تحقيـق نتائج 
التداعيـات رغـم  إيجابـية 
   االقتصادية العالمية والمحلية  ص ٢٣

 المحامي فواز دشتي:  أقبل الدفاع 
مـدان  وهـو  المـتهـم    عـن 
  شـريطة أن أجد له سـببا مقنعًا 
دفعـه الرتـكاب جرمـه ص١٩

 مختار شرق لـ «األنباء»: تزايد عدد 
الصوابر  مجمعـات  في  العزاب 
ص١٤ الكهـرباء   لقطع  دفعنا 

 أهل القانون 

 مختارون ومناطق 

 «الصحة»: تسجيل ١٠ إصابات جديدة بإنفلونزا 
الخنازيـر ليرتفع العـدد إلـى ٥٤ مصاباً  ص٣ 

 الساير: عالقة «الوطني» مع «بوبيان»
  إستراتيجية وذات «استقاللية تامة»

 صفر: توجيهات بإنذار وإزالة أبراج االتصاالت غير المرخصة

 بداح العنزي
  أكد وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر رفضه السماح بإقامة أبراج 
اتصاالت غير مرخصة ولم يصدر بشأنها قرار من 
املجلس البلدي. وقال د.صفر خالل حفل العشــــاء 
الــــذي أقامه رئيس املجلس البلــــدي زيد العازمي 
أمــــس األول إنه أعطى أوامره جلميع أفرع بلديات 
احملافظــــات مبنع إقامة مثل تلك األبراج خاصة ان 

ديوان احملاسبة قد ســــجل بعض املالحظات على 
البلدية في هذا اخلصوص، مستدركا بأن أي شركة 
لن تلتزم بذلك سيتم إنذارها ومن ثم إزالة األبراج 
املخالفة. وردا على سؤال بشأن صرف مخصصات 
انتخابات مجلســــي األمة والبلدي قال ان التحقيق 
اليزال جاريا بشــــأن بيان صرف تلك املخصصات 
البالغة ٥٠٠ ألف دينار وفور االنتهاء من التحقيق 

سيتم اإلعالن عن النتائج. 

 عمر راشد
  استحوذ بنك الكويت الوطني على 
حصة نسبتها ١٣٫٢٪ من حصة الهيئة 
العامة لالســــتثمار والبالغة ١٩٫٨٪  
في بنــــك بوبيان والتي طرحت في 
مزاد علني اقيم أمس في البورصة، 
فيما فازت شركة مجموعة األوراق 
املالية بحصة نسبتها ٦٫٦٪. وبذلك 
فإن القيمة اإلجمالية حلصة الهيئة 
العامة لالســــتثمار قد بلغت ١٢٧٫٨ 
مليون دينار منها نحو ٨٤٫٧ مليون 
دينار قيمة احلصة التي فاز بها البنك 

 موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
  أعلن وزيـــر النفط ووزير اإلعالم الشـــيخ أحمد 
العبداهللا ان «اإلعالم» ســـتطرح األحد املقبل مناقصة 
لالســـتعانة مبدققني ماليني ومحاسبني على القنوات 
الفضائية والصحف احمللية. تصريحات الشيخ العبداهللا 
جاءت بعد اجتماعه أمس مع اللجنة التعليمية البرملانية، 
وقال ان تطبيق قانوني املرئي واملسموع واملطبوعات 
والنشر كشف عن وجود فجوات تستوجب التعديل، 
موضحا ان الوزارة طلبت من وزارة املالية تخصيص 
اعتماد مالي لالستعانة مبدققني ماليني ومحاسبني في 
وسائل اإلعالم، مشـــيرا الى أنه متت مخاطبة ديوان 
احملاســـبة بهذا الشـــأن وجاء رده بعدم االختصاص.  
وخالل حفل السفارة املصرية أمس مبناسبة ٢٣ يوليو 
نفى الشـــيخ أحمد العبداهللا جتميد اي مســـؤول في 
القطاع النفطي. وعن تهديد بعض النواب باملســـاءلة 
قال الوزير: أهال بأي استجواب أو أسئلة برملانية ترد 
إلينا فهي تهدف إلى التحقق من املسؤولية وتصحيح 
األخطاء وتسليط الضوء عليها إن وجدت. وحتدث عن 

موضوع املسرحني قائال: كانت لنا وقفة قوية في هذا 
املوضـــوع ونعمل على معاجلته.  وعودة إلى اجتماع 
اللجنة التعليمية فقد قالت مقررة اللجنة النائب د.سلوى 
اجلسار ان هدف وزارة اإلعالم الرئيسيـ  كما أكد وزيرها 
ـ هو توســـيع وجود اإلعالم احلكومـــي على خارطة 
العالم، مشيرة الى ان اللجنة نبهت الوزارة الى ضرورة 
تدريب وتأهيل الفريـــق اإلعالمي، خاصة بعد ظهور 
اإلعالم التجاري ومتيز القنوات الفضائية باستخدام 
الكثير من الكفاءات اإلعالمية، وأكدت ان الوزارة أبدت 
استعدادها ملعاجلة حاالت تسرب الكفاءات من اإلعالم. 
من جانب آخر، قدم النواب د.فيصل املســـلم ود.وليد 
الطبطبائي ود.جمعان احلربش ود.عادل الصرعاوي 
ومســـلم البراك قانونا ينص على ان «كل من دعا أو 
حبذ أو حرض، عن طريق القول أو الكتابة أو النشـــر 
أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير، عن الفكر على 
حل املجلس حال غير دستوري يعاقب باحلبس مدة ال 
تتجاوز ٥ سنوات وغرامة ال تتجاوز ٥ آالف دينار أو 

بإحدى هاتني العقوبتني».

الوطني الذي ارتفعت حصته في بنك 
بوبيان الى ٢٧٫٥٪. وقال نائب رئيس 
مجلس إدارة بنــــك الكويت الوطني 
ناصر مساعد الســــاير ان استحواذ 
البنك الوطني على حصة مؤثرة في 

بنك بوبيان ميثل جناحا كبيرا خلطط 
البنك االستراتيجية في دخول العمل 
املصرفي االسالمي، مؤكدا ان العالقة 
مع بنك بوبيان ستكون استراتيجية 

وذات استقاللية تامة.     

 المزاد أدخل لهيئة االستثمار ١٢٧٫٨ مليون دينار

 العبداهللا: لم أجمّد أحداً من قيادات «النفط» وأي استجواب أهالً به 
 ٥ نواب يجددون المطالبة بالحبس ٥ سنوات لكل من يستخدم أيًا من وسائل التعبير عن الفكر في الدعوة لحل مجلس األمة حًال غير دستوري!

 مناقصة لالسـتعانة بمدققين ماليين علـى الفضائيات والصحف 
 «التربية» : حصر من بلغت خدمته ٣٥ عامًا

  لوظيفتي مديري اإلدارات والمدارس
 مريم بندق

  علمت «األنباء» ان وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود طلبت حصر 
العاملني في وزارة التربية ممن بلغت سنوات 
خدمتهم ٣٥ عاما لوظيفتي مديري اإلدارات 
ومديري املدارس فقط. وأكدت الوزيرة احلمود 
على ضرورة ان تكون كشوف األسماء جاهزة 
قبل تاريخ ٣١ أغسطس املقبل. وطلبت أيضا 
حصرا شامال جلميع العاملني بديوان عام 
الوزارة ممن لديهم إعفاء من نظام البصمة 
مع توضيح سبب اإلعفاء املمنوح لكل  منهم 
على حدة. إلى ذلــــك أكدت مصادر تربوية 

أن تعيني غير محددي اجلنســــية يبدأ أوال 
بأبناء الكويتيات على أن يتم سد النواقص 
في بعض التخصصــــات منهم، وذلك بعد 
معرفة ضوابط التعيني من قبل ديوان اخلدمة 
املدنية، موضحة أن التعيني سيكون بنظام 
العقود املطبق اآلن مع املعلمني غير الكويتيني 
وليس بنظام املكافأة. هذا وطلبت الوزارة من 
الديوان أيضا فتح باب التسجيل للتوظيف 
بصفة استثنائية ليتسنى تسجيل خريجي 
كليتي التربية والتربية األساسية وغيرهم 
من الراغبني في العمل معلمني من خريجي 

الكليات غير التربوية. 

 تعيين أبناء الكويتيات من فئة البدون بنظام العقود
 هايف مستنكرًا ترشيح فاروق 

حسني ألمانة اليونسكو: 
  يثير الفتن ويسيء لإلسالم

ــتنكر النائب محمد هايف   اس
ــة املصري  ــيح وزير الثقاف ترش
ــني ملنصب أمني عام  فاروق حس
ــكو. وقال هايف:  منظمة اليونس
«فاروق حسني شخصية جدلية 
ــالم  لإلس ــيء  وتس الفنت  ــر  تثي
ــاب  ــن أصح ــواذ م ــم الش وتدع
ــيرا الى ان  الفكر املنحرف»، مش
ــت له من  ــادات التي وجه االنتق
ــة ألخذ موقف  ــاء وطنه كافي أبن
ــؤالء الذين  ــاه مثل ه جريء جت
ــوا عالة على األمة ومعاول  أصبح

هدم في بنائها. 

 التفاصيل ص٣٤ 

 التفاصيل ص٤ و٥ 

 «زين» تنفي تلقيها عرض استحواذ رسمي من «اتصاالت»  ص ٢٣ 

 التفاصيل ص٢٧ 

 إضاءة على مسيرة الفقيد ص ٣٧ 

 الفقيد الراحل خضير املشعان 

 أسماء المشـمولين بالترقيات والتنقالت للوظائف 
اإلشرافية بـ «التربية» وتنقالت معلمات االبتدائي ص٩

مرشـحين  ومـواطنة  مواطنـًا   ٣١٩٧  أسـمــاء 
  للعمـل فـي الجـهات الحكـوميـة  ص١٥ ـ ١٨

 حمود الرومي 

 أسماء من يستحقون المكافآت المالية من العاملين 
في ديوان وزارة التربية والمناطق التعليمية السـت 
عـن انتخابـات المجلس البلـدي ٢٠٠٩  ص٨

 التفاصيل ص٢٠ 

 التفاصيل ص ٤ 


