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Al-Anbaa Monday 27th July 2009 - No 11975 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 5 من شعبان 1430 ـ 27 من يوليو 2009 الـــعـدد:

 هشام العبيد

 جورج نصرة

 الشيخ مبارك الصباح 

 ناصر العمر

 د. عادل الفالح

 العبيد: «أبيار» تربح ٤٫٨٩ ماليين 
ص٢٩ األول   للنصف  دينار 

 نصرة: «قطر الدولي» يفوز بلقب 
األوسط  الشـرق  بنوك  أسرع 
ارتقاء في أحدث قائمة للبنوك 
العالمية وفق «ذي بانكر» ص٣٠ 

للبتروكيماويات»   «القريـن 
تربـح ١٠٫٣ مالييـن دينار 
 ٨٫٥٤ بواقع  األول  للنصف 
ص٣٠ للسـهم  فلـوس 

 الخصخصة أفضل المحركات 
لالقتصاد اآلن في ظل األزمة 
ص٣٢ «الكاش»   وجفاف 

والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس   نائب 
المنتدب للشـركة الخليجية 
للتأميـن التكافلي  ناصر العمر 
«األنباء»: مع  شـامل  حوار    في 

ــيرت مكتوبا عليه «إيران حرة» خالل تظاهرة  بجامعة كاليفورنيا في   إيرانية مؤيدة للمعارضة ترتدي تي ش
(أ.ف.پ)  لوس اجنيليس تأييدا ملعارضي النظام اإليراني في الداخل    

 نجاد يطيح بوزير االستخبارات العتراضه على مشائي 
 هيالري: سعي إيران المتـالك أسلحة نـووية «غير مجدٍ» ألننا نفعل ما بوسعنا لمنعها 

 وزارة األوقاف هي صمام أمان المجتمع وهي في حالة نفير عام وإن كانت الميزانيات ال تسعفنا أحيانًا

 نفى ما أشيع عن إقالته لـ ٣ آخرين.. و موسوي وكروبي يطلبان إذنًا إلقامة احتفال تأبيني لضحايا التظاهرات

 ميتشل لألسد: أوباما مصمم 
  على تحقيق السالم بين العرب وإسرائيل

 النتائج األولية: «التغيير» تحّد من هيمنة طالباني 
وبرزاني  على كردستان العراق

ــقـ  يو. بي. آي: قال املبعوث األميركي لعملية السالم في   دمش
ــل أمس إن باراك أوباما مصمم على  ــرق األوسط جورج ميتش الش
ــالم بني العرب واإلسرائيليني، موضحا ان الرئيس  التوصل إلى س
ــيرة السالم في املنطقة على جميع  األميركي يعمل جاهدا لدفع مس
املسارات مع سورية ولبنان وفلسطني مبا يعني تطبيع العالقات مع 
اسرائيل. واكد ميتشل بعيد لقائه الرئيس السوري بشار األسد في 
ــامل هو الطريق الوحيد لالستقرار واألمن  دمشق ان «السالم الش

واالزدهار لكل دول املنطقة».  

ــذ عقود متكنت قائمة من  ــليمانية ـ أ.ف.پ: للمرة األولى من  الس
ــب النتائج  ــزب الرئيس العراقي جالل طالباني، حس ــقني عن ح املنش
ــني الكبيرين في إقليم  ــة التقليدية للحزب ــة، من زعزعة الهيمن األولي
كردستان، وقال مسؤول رفيع في قائمة «التغيير»، بزعامة نوشيروان 
ــابقا في قيادة االحتاد الوطني الكردستاني  مصطفى الرجل الثاني س
ــة الرئيس العراقي، ان الالئحة «حصلت على ٥٠٪ من األصوات  بزعام
في محافظة السليمانية»، معقل طالباني، كما نالت ٢٢٪ في أربيل. الى 
ــح النتخابات رئاسة االقليم كمال ميراودلي  ذلك اكد املصدر ان املرش
تفوق على زعيم احلزب الدميوقراطي مسعود برزاني في السليمانية. 
ــتاني  ــزب الدميوقراطي الكردس ــا، أكدت مصادر في احل من جانبه
ــن األصوات في  ــبة ٥٩٪ م ــتانية» على نس حصول القائمة «الكردس
ــليمانية ودهوك، وأضافت ان  ــات اإلقليم الثالث، أربيل والس محافظ

قائمة «التغيير» حتل ثانيا من خالل النتائج األولية. 

 عواصــــم ـ العربيــــة - وكاالت: 
أزمة اسفنديار رحيم مشائي النائب 
األول املســــتقيل للرئيس اإليراني 
محمود احمدي جناد مازال دخانها 
يتصاعد ويلقي بظالله على الشارع 
السياسي اإليراني، فرغم استقالته من 
منصبه اذعانا ألوامر املرشد األعلى 
علي خامنئي، عاد جناد ليعينه من 
جديد مديرا ملكتبه وكبيرا ملستشاريه، 
بــــل وزاد على هــــذا بإقالته لوزير 
االستخبارات كما أعلن مسؤول في 
املكتب الرئاسي بحسب ما نقلته وكالة 
األنباء اإليرانية الرســــمية نافيا ما 
تردد في وســــائل االعالم أمس عن 
إقالة ٣ وزراء آخرين «الثقافة والعمل 
والصحة» وجاءت هذه االقالة عقب 
مشادة كالمية بني جناد وغالم حسني 
إيجائي وزير االستخبارات العتراضه 
على تعيني مشــــائي نائبا للرئيس 
وعلى ترؤسه اجللسة احلكومية نيابة 
عن جناد االربعاء املاضي. على صعيد 
متصل طلــــب الزعيمان املعارضان 
مير حسني موسوي ومهدي كروبي 
اذنا امس من وزارة الداخلية إلقامة 
احتفال تأبيني في الذكرى األربعني 
لســــقوط قتلى من املعارضة خالل 
تظاهرات االحتجاج على إعادة انتخاب 
جناد. من جهة أخرى، قالت وزيرة 
اخلارجية األميركية هيالري كلينتون 
امس ان اي مسعى من إيران المتالك 
أســــلحة نووية «لن يكون مجديا» 
حيث ان الواليات املتحدة تبذل كل 
ما في وسعها حتى ال تتمكن إيران 

من امتالك قنبلة نووية.

 الفالح لـ «األنباء»: ٣٠٠ شخص يحملون الفكر المتطرف في البالد
 أكد في حوار شامل أن عددهم في تناقص ويتم تصنيفهم وفقًا لخطورة فكرهم

 دوام البنوك فترة واحدة بعد رمضان 
 عمر راشد

  أرســـل بنك الكويت املركزي كتابا للبنوك احمللية، 
أمس، بشأن توحيد الدوام الرسمي للفروع بعد شهر 
رمضان ليصبح فترة واحدة من الساعة الثامنة صباحا 

وحتى الرابعة مساء.
  وقد أشارت مصادر مصرفية مطلعة لـ «األنباء» الى 
أن املناطق واملجمعات التجارية ســـيتم تطبيق نظام 
الدوامـــني عليها لطبيعة تلـــك املناطق والتي تتطلب 

افتتاح الفروع لساعات أطول. 

 أسامة أبوالسعود
  كشف وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية د.عادل الفالح ان عدد املتطرفني 
فكريا في الكويت في تناقص كبير، معلنا ان 
عددهم حاليا ٣٠٠ متطرف فقط، بينما كان 
عددهم في عام ٢٠٠٥ اثناء احداث «اسود 

اجلزيرة» اكثر من ٦٠٠ شخص.
  واكد الفالح في لقاء مع «األنباء» تنشره 
اليوم وغدا ان هناك فرقا كبيرا بني اإلرهابي 
واملتطرف حيث ان األخير يحمل فكرا لكنه 
ال ينفذ عمال تخريبيا، موضحا ان هؤالء 
الــــ ٣٠٠ متطرف على درجات وجميعهم 
مصنفون بحسب خطورة فكرهم وتدرج 
هذا الفكر، وأبدى د.الفالح استغرابه من 
تقرير اخلارجية األميركية والذي اشار الى 

ان الكويت مقصرة في مكافحة التطرف 
وقال نحن نؤكد عدم صحة تلك التقارير 
ألنه لو كان هناك تقصير لوقعت حوادث في 
البالدـ  ال قّدر اهللاـ  وتساءل: من أين جاءوا 
بهذه االتهامات بالتقصير مع االنخفاض 
الكبير بنســـبة ٥٠٪ في أعداد املتطرفني 

فكريا؟!
  وأكد ان هناك من اليزال يعتقد ان العراق 
أرض جهاد وهناك من اتفق مع البعثيني 
الذين ال يؤمنون بالدين أصال، مشيرا الى 
ان اجلهاد له اصوله وترتيباته وضوابطه 

وله مرجعيته ايضا.
  وشدد على ان وزارة األوقاف هي وزارة 
األمن االجتماعي وصمام أمان املجتمع وهي 
في حالة نفير عامـ  وإن كانت امليزانيات ال 

تسعفنا احيانا ـ اال ان هناك تطوعا ذاتيا 
من موظفي وموظفات الوزارة في الشأن 
االجتماعي واألسرة بشكل خاص حلماية 

املجتمع من جميع املوبقات.
  وأعرب عن أسفه لتكون انطباع سلبي 
وســـيئ عـــن املجتمع من بعـــض الصور 
واملوضوعات الســـلبية سواء عن الطالق 
او انتشار اجلرمية بني األحداث او اجلنس 
الثالث او اخليانة الزوجية وزنى احملارم 
و«البوي» و«البوية»، مشددا على ان بعض 
تلك األمور ال ترقى ملستوى الظاهرة واملشكلة 
لم تخرج عن طور احلاالت الفردية ولكنها 
تطرح احيانا في االعالم على انها ظاهرة، 
ما يعطـــي احيانا انطباعا لآلخر غير جيد 

عن املجتمع. 

 مصدر وزاري لـ «األنباء»: الحكومة ستضع حًال فنيًا
  لقضية «المسرّحين» وسيعلن قبل عقد الجلسة الطارئة 

 موسى أبوطفرة
  بينما بلغ عـــدد املوقعني على 
طلب عقد اجللسة الطارئة ٢٨ نائبا 
ملناقشة أوضاع الكويتيني املسرحني 
من أعمالهم فـــي القطاع اخلاص 
واملقرر عقدها يوم ١٨ املقبل، أكد 
مصدر وزاري لـ «األنباء» ان احلكومة 
عكفت طوال الفترة السابقة على 
قراءة أوضاع الكويتيني العاملني في 
القطاع اخلاص بشكل دقيق للوقوف 
علـــى حقيقة ما يحـــدث ووضع 
حلول فنية تســـتبق بها اجللسة 
الطارئة. وأوضح املصدر الوزاري 
ان توجهات احلكومة هي الربط بني 

احلالة املاليـــة للجهة التي يعمل 
فيها املوظـــف الكويتي وبني قرار 
االستغناء عنه كموظف في قطاع 
خاص، فإذا كانت الشركة متضررة 
فعليا من األزمة االقتصادية فإن 
احلكومة ستتفهم مبررات قرارات 
االستغناء وستضع بدائل تساعد 
املوظـــف الكويتي الى حني ايجاد 
وظيفة له، شريطة أال تتحول تلك 
املساعدة الى حافز أو مشجع على 

البطالة.
  وأكـــد املصدر ان دراســـة مت 
الكويتيني  اعدادها ملعرفة عـــدد 
في كل شـــركة مقرونا باألوضاع 

املالية لتلك الشركات. النائب حسني 
مزيد دعا احلكومـــة الى املبادرة 
بوضع حل عاجل وحاسم لقضية 
املسرحني، قائال: ان احلكومة لم 
تعودنا علـــى املـبادرة في اتخاذ 
اخلطـــوات املوازيـــة للمطالـــب 
النيابية، مشـــيرا الى ان اجللسة 
الطارئة أصبحت أمرا ملحا ملناقشة 
أبعاد القضية خشية ان تصعب 

مواجهتها مستقبال.
النائب د.علي    من جانبه، قال 
العمير ان اجللســـة الطارئة تأتي 
استحقاقا بعد التقاعس احلكومي 
عن مواجهة القضية، مســـتدركا: 

فإذا اســـتبقت احلكومة اجللسة 
الطارئة بإيجاد قوانني وعالج جذري 
وتكون تلك احللول مقنعة وتعالج 

أوضاعهم «فبها ونعمت».
النائب  قـــال    من جهة أخرى، 
فيصل الدويسان: كنت أمتنى منذ 
أمد ان تبحث الكويت خطى التفاهم 
اجلانبي مع العـــراق على ديونه 
لتعزيـــز العالقـــات الثنائية قبل 
ان يســـعى غيرنا للظهور مبظهر 

حضاري على حسابنا.
  مضيفا: وبعد وعد أوباما علينا 
ان نحسن قراءة الواقع الدولي حلفظ 

مصاحلنا دون االصطدام به. 

 مزيد يطالبها باإلسراع بالحلول والعمير يرى أنها إن استبقت المجلس «فبها ونعمت»

 العميد يوسف األنصاري 

 نائب المدير العام لشؤون المكافحة في اإلطفاء العميد يوسف األنصاري لـ «األنباء»: 

وإنقاذ األرواح أولوية ولكن ال نملك منح عمر آخر للمتوفين  ص١٦ 

العالمية  معدالتهـا  في  الكويـت   حرائق 
واالعتقاد بكثرتها ناتج عن صغر المساحة 
وإرسـال أكثر مـن مركز فـي كل حريق

 لسنا سببًا في الحرائق ونتعامل معها فقط 

 العفاسي: إلغاء سقف راتب ولي األمر 
  الستحقاق إعانة المعاق لجميع فئات اإلعاقة

 بشرى شعبان
  صرح وزير الشـــؤون د.محمد العفاسي بأن املجلس االعلى للمعاقني 
اقر خالل اجتماعه امس الغاء سقف الراتب الستحقاق اعانة املعاق جلميع 
فئات املعاقني، بحيث يعطى املعاق دون ســـن الـ ١٨ اعانة اإلعاقة بغض 
النظر عن سقف راتب ولي أمره. كما اقر املجلس منح القرض االسكاني 

بقيمة ٥ آالف دينار جلميع فئات االعاقة. (التفاصيل كاملة غدا)
  من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول في «الشؤون» عن اجتماع عقد 
مؤخرا بني وزارتي الشؤون والداخلية لبحث أوضاع العمالة بالشركات 
املغلقة بشـــكل نهائي، موضحا ان «الشؤون» شددت على عدم إبعاد أي 

عامل قبل حصوله على جميع مستحقاته املالية من الكفيل. 

 العثور على البريكان ميتًا في منزله
  بطلق ناري من مسدس في رأسه 

 أمير زكي
  في واقعة صدمت األوساط 
والشـــعبية  االقتصاديـــة 
فـــي البالد أمـــس، أعلن عن 
وفـــاة رجل األعمال الشـــاب 
والرئيس التنفيذي لشـــركة 
الراية لالستثمار حازم خالد 
البريكان (٣٧ عاما) في منزله 
بالروضة نتيجـــة إلصابته 
بطلــق ناري في اجلهة اليمنى 

مــن الرأس من مســـدس من 
نوع «كولت».

  وجاءت احلادثة املأساوية 
بعد ســـاعات من تصريحات 
التي نفـــى فيها  البريــــكان 
اتهامـــات وجهتهـــا جلنـــة 
األوراق املاليـــة والبورصات 
األميركية له ببث معلومات 
غير صحيحة حول االستحواذ 
على شركتني لالستفادة من 

ارتفاع أسعارهما. 
  وقد هرعت سيارات األمن 
البريـــكان ظهر  إلى منـــزل 
امـــس بعـــد تلقيهـــا اتصاال 
من شقيق املتوفى الذي أبلغ 
الداخليـــة بالعثور  عمليات 
على شقيــقه غارقا بدمــائه 
في غرفته التي دخل إليها بعد 
عدة محاوالت منه لالتصال 

به دون رد.

 في حادث مأساوي أحدث صدمة في األوساط االقتصادية والشعبية 

 (محمد ماهر) رجال األدلة اجلنائية أمام منزل البريكان أمس وفي اإلطار صورته 

 التفاصيل ص ٩

 التفاصيل ص ٣٧ 

 التفاصيل ص٣٧ 

 التفاصيل ص ١٠ و١١ 

 التفاصيل ص٣٧

 ٢١ إصابة جديدة بإنفلونزا الخنازير لقادمين من الخارج ترفع عدد المسجلين في الكويت إلى ٩٤ حالة   ص٣ 


