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Al-Anbaa Friday 24th July 2009 - No 11972 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 2 من شعبان 1430 ـ 24 من يوليو 2009 الـــعـدد:

أنباء عن مقتل سعد نجل أسامة بن الدن بصاروخ أميركي في باكستان  ص22

أمير منطقة مكة املكرمة األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز عقب قيامه بغسل الكعبة

باراك أوباما إلى جانب نوري املالكي بحديقة الورود في البيت األبيض بعد املؤمتر الصحافي الذي جمعهما أول من أمس  )رويترز(

»الشعبي« عازمة على مساءلة الشمالي مطلع الدور المقبل
في اجتماع عقد األسبوع الماضي وحرية مشاركة الكتل والنواب مفتوحة وتتطرق لالستثمارات الكويتية في الداخل والخارج و»القروض«

تقارير شهرية لعمل لجان التحقيق البرلمانية
موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري

يتج��ه عدد من اعضاء مجل��س االمة لوضع 
اللج���ان البرملاني��ة املش��كلة للتحقيق موضع 
الرقاب��ة وذلك بطلب تقدمي تقارير ش��هرية عن 
س��ير عمل جل��ان التحقيق وم��ا توصلت اليه 
في القضايا واملواضيع التي انش��ئت من اجلها 
ملجلس االم��ة حتى يتابع االعضاء س��ير عمل 

اللجان.
وعلمت »األنباء« من مصادر نيابية مطلعة ان 
طلبا سيقدم بهذا اخلصوص يتم بشأنه متابعة 

عمل سير جلان التحقيق وإلزامها بتقدمي تقارير 
ش��هرية للمجلس حيث اشارت املصادر الى ان 
هذه التقارير تق��دم حتى لو لم تنته اللجان من 
اعمالها، وتهدف الى كش��ف ما توصلت إليه من 
اجراءات ومتابعات للقضايا املثارة داخل اللجان 
حت��ى يطلع عليها االعض��اء ويكونوا على علم 

بها.
وتوقعت املصادر ان يحظى هذا الطلب بدعم 
غالبية النواب الس��يما ان عددا م��ن اللجان لم 

تقدم نتائجها منذ تشكيلها.

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
 أكدت مصادر في كتلة العمل الشعبي 
لـ »األنباء« ان الكتلة قررت في اجتماع غير 
موسع ألعضاء الكتلة عقد األسبوع املاضي 

مساءلة وزير املالية مصطفى الشمالي.
وقالت املصــــادر إن االجتماع اقتصر 
علــــى النواب أحمد الســــعدون ومســــلم 
البراك وخالد الطاحوس وقرروا ـ مبدئيا 
ـ توجيه اســــتجواب للشمالي مطلع دور 
االنعقاد املقبل، ورجحت املصادر أن تستبق 
»الشعبي« الكتل األخرى ونوابا سبق أن 
أعلنوا عن اســــتجوابات ستقدم في دور 

االنعقاد املقبل.
وحــــول احملــــاور التي ســــيتضمنها 
اســــتجواب »الشعبي« للشــــمالي قالت 
املصادر إن حتديد عددها أمر سابق ألوانه 
باعتبــــار أن هذا أمر فني ســــيتم تقييمه 
بعد معرفة من سينضم لـ »الشعبي« في 

املساءلة، لكنها أشارت إلى أن »الشعبي« 
اتفقت مبدئيا على أن يقدم االســــتجواب 
النائبان مســــلم البراك وخالد الطاحوس 
وأنهما لــــن يعارضا اذا طلب احد النواب 
االنضمام إليهما، الفتة الى ان من املواضيع 
املؤكد طرحها في االستجواب االستثمارات 
الكويتية في الداخــــل واخلارج، والثاني 
قضية القروض االســــتهالكية للمواطنني 

والفوائد املتحركة.
وحتدثت املصادر عن »سيل« األسئلة 
الذي وجهــــه الطاحــــوس والبراك خالل 
األســــبوع املاضي للشمالي وخاصة فيما 
يتعلق باالستثمارات التي منيت بخسائر 
كبيرة ومنها مجمع »جواهر« في تركيا، 
وجلوء هيئة االستثمار إلى شراء بعض 
املشاريع االســــتثمارية في بعض الدول 
العربية، مؤكدة أن قرارا سابقا اتخذ يقضي 

بعدم االستثمار في الدول العربية.

»اإلصالح والتنمية«: حظر االختالط في  مراحل 
المدارس الخاصة  باستثناء رياض األطفال

قدمت كتلة اإلصـــالح والتنمية اقتـــراحا بقــانون بشـــــأن 
املدارس اخلاصة تضمن ضرورة االلتزام بالقواعد التي حتددها 
الالئحة التنفيذية واملتعلقة باخلطة التعليمية واملناهج والبرامج 
الدراسية وقبول الطلبة وعدد طالب الفصل في كل مرحلة، كما 
تضمـــن حظر االختالط في جميع املراحل  باســـتثناء مرحـــلة 
رياض األطـــفال وااللتزام بتدريس املواد التي تقررها الوزارة وهي 
التربية اإلسالمية والقرآن الكرمي واللغة العربية واالجتماعيات 

وتاريخ الكويت باللغة األساسية للمدرسة.

أمير منطقة مكة تشّرف 
بغسل بيت اهلل الحرام

مكة املكرمة ـ أ.ش.أ: تشّرف أمير منطقة 
مكة املكرمة األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز 
أمس بغسل الكعبة املشرفة نيابة عن خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز. 
وذكرت وكالة األنباء السعودية )واس( أنه 
كان في اســــتقبال أمير مكة املكرمة الرئيس 
العام لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي 
الشيخ صالح بن عبدالرحمن احلصني ونائبه 
لشؤون املســــجد احلرام الشيخ د.محمد بن 

ناصر اخلزمي. 
وفور وصوله، تشرف ومرافقوه بغسل 
الكعبة املشــــرفة وحيطانها وأرضياتها من 
الداخل بقطع القماش املبللة مباء زمزم املمزوج 
بدهن الورد الذي قامت بتجهيزه الرئاســــة 
العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي، 
وبعد ان فرغ من غسل الكعبة طاف بالبيت 

العتيق وأدى ركعتي الطواف.

أوباما يعد المالكي برفع العقوبات عن العراق:
»االستمرار في تحمل أخطاء ديكتاتور مخلوع خطأ«

حظر الحج والعمرة على كبار السن واألطفال 
وأصحاب األمراض المزمنة لمنع انتشار إنفلونزا الخنازير

القاهرة - هناء السيد وكونا
في الوقـــت الذي ارتفع فيه 
عدد احلاالت املسجلة باإلصابة 
إنفلونزا اخلنازير في  مبرض 
البالد إلى 60 بعد إعالن وزارة 
الصحة عن 6 إصابات جديدة 
ألربـــعة مواطنـــني قادمني من 
دبي وتايلند وفرنسا ووافدين 
قادمني من مصر وإندونيسيا، 
أوصى املكتب اإلقليمي ملنظمة 
الصحة العاملية إلقليم شـــرق 
املتوســـط في ختام اجتماعه 

أمـــس األول بالقاهـــرة بحظر 
احلج والعمـــرة للعام احلالي 
على كبار الســـن )أكثر من 65 
عامـــا( واألطفال )أقـــل من 12 
عاما( وأصحاب األمراض املزمنة 
كالضغط والسكر والقلب والكبد 
والسمنة املفرطة وذلك للحيلولة 
دون إصابتهم مبرض إنفلونزا 
اخلنازير أو تعرضهم ألي مخاطر 

صحية.
البيـــان اخلتامي  وأوضح 
الصــــــادر عـــن االجتــمـــاع 

أن الـــــدول األعضاء ســـتقوم 
باتخاذ إجراءاتها والتــنسيق 
مــع اململكة العربية السعودية 
بهـــذا الصــــــدد وذلك حلماية 
هذه الفئـــات باعتبارها األكثر 
عرضة للمـــرض واألكثر تأثرا 

بتداعياته.
هذا وأيد شيخ األزهر د.محمد 
سيد طنطاوي ومفتي جمهورية 
العربيـــة د.علي جمعة  مصر 
توصيات وزراء الصحة بشأن 
العمرة واحلـــج للعام احلالي 

أهـــل االختصاص  باعتبارهم 
ودعـــوا إلى اتبـــاع اإلجراءات 
الوقائية والصحية حفاظا على 
النفس البشرية ألن درء الضرر 
مقدم في الشـــريعة اإلسالمية 

على جلب املنافع.
وقال د.جمعة إن من ال يلتزم 
بهذه التعليمـــات يعتبر آثما، 
أن الشرع يؤكد وجوب  مبينا 
االلتزام باإلرشـــادات الصحية 
التي حتددهـــا اجلهات املعنية 

وعدم مخالفتها.

واشنطنـ  وكاالت: في تصريح غير 
مسبوق، وعد الرئيس األميركي باراك 
أوباما ضيفه رئيس الوزراء العراقي 
نـــوري املالكي بتخفيـــف العقوبات 
املالية التي تفرض على العراق دفع 
5% من عائداته النفطية كتعويضات 
بعد احتالله الكويت عام 1990. وقال 
أوباما للصحافيني، والى جانبه رئيس 
الوزراء العراقي نوري املالكي في البيت 
األبيض مســـاء أول من أمس، »لقد 
التزمنا بقوة التعاون مع العراق كي ال 
يبقى خاضعا للعقوبات التي فرضت 
عليه مبوجب الفصل السابع بعد حرب 
اخلليج«، مضيفا »لقد قلت هذا سابقا، 
االستمرار في حتميل العراق أخطاء 
ديكتاتور مخلوع خطأ«، في إشارة 

للمقبور صدام حسني.
وحث أوبامـــا مجددا املالكي على 
الســـير قدما في املصاحلة الوطنية 
قائال »أجدد اعتقادي أن العراق سيكون 
أكثر أمنا وأكثر جناحا إذا أتاح املجال 
جلميع املواطنني العراقيني لالزدهار 
مبا في ذلك جميع اجلماعات العرقية 

والدينية في العراق«.

شدد على ضرورة السير قدمًا في المصالحة الوطنية العراقية

تسجيل 6 إصابات جديدة في البالد

16 قتياًل و30 جريحًا في اشتباكات عنيفة
بين القوات اليمنية وانفصاليين جنوبيين

إيران تعبئ 7 ماليين من »الباسيج«
لقمع ثورة اإلصالحيين »الناعمة«

صنعـــاء ـ أ.ف.پ: قتل ما ال يقل عن 16 شـــخصا وأصيب 30 
آخـــرون بجراح أمس في محافظة أبني خالل مواجهات بني القوات 

اليمنية ومسلحني مؤيدين النفصال اجلنوب.
وأفاد شهود عيان بأن القتلى واجلرحى سقطوا خالل اشتباكات 
وقعت بني القوات اليمنية ومسلحني بعد محاولة مؤيدي االنفصال 

التظاهر في مدينة زجنبار عاصمة محافظة أبني.

عواصم ـ وكاالت: فيما أعلن قائد معســـكرات تعبئة الباسيج 
في احلرس الثوري العميد قاســـم ســـليماني عن تعبئة 7 ماليني 
من عناصر الباسيج ملواجهة ما سماه خطر »ثورة ناعمة« ينفذها 
اإلصالحيون، قرر أحمدي جناد مساء أمس األول، إقالة نائبه األول 
اسفنديار رحيم مشائي الذي كان وصف الشعب اإلسرائيلي بأنه 

صديق إليران، دون أن يحدد منصبه اجلديد.

د. محمد العفاسي وعبداهلل الفارس خالل جولتهما في 
)محمد ماهر(»جيان هايبر ماركت«

وزيـر الشـؤون: 
»جيان هايبر ماركت« 
كبير  تجاري  صرح 
وقـيمة مضافـة 
للقطـاع الخاص 
ص2 الكويت   في 

التفاصيل ص22

التفاصيل ص 3

التفاصيل ص22

التفاصيل ص22

التفاصيل ص4

)أحمد باكير(األهالي حلظة توديع النواخذة املشاركني في رحلة إحياء الغوص

11 سفينة دشنت رحلة إحياء الغوص الـ 21   ص2

»الداخلية« تدرس خصخصة الفحص الفني وعدادات االنتظار بالشوارع  ص3


