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Al-Anbaa Friday 31st July 2009 - No 11979 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 9 من شعبان 1430 ـ 31 من يوليو 2009 الـــعـدد:

 «الوطنيـة العقارية» تعدل 
نظامها األساسـي بإضافة 
أعمال جديدة لنشاطاتها 
منها تملك وإدارة الفنادق 
والمرافق السياحية ص ٢٠

 ٦٫٥ ماليين دينار  إجمالي 
إل  جي  «كـي  إيـرادات 
 ٢٠٠٨ في  لالسـتثمار» 
يحقق  الموانئ  وصندوق 
عوائد بــ ٣٠٪  ص ٢٠

 تقـريـر لـ «الوطـني»: 
دينـار  مالييـن   ١٠٤
صفقـات   ٤٠٧ قيمـة 
شهر  خالل  تمت  عقارية 
يونيـو الماضـي ص ٢٣

تزيد  واجـن»   «فولكـس 
حصتها عالميًا إلى ١٢٪ 
بتسليم  األول  بالنصف 
سـيارة  مالييـن   ٣٫١
رغـم  عمالئهـا  إلـى 
 ٢٣ ص  الماليـة   األزمة 

حين».. هجمة نيابية مرتدة   «المُسرَّ
 جلسة واحدة لمناقشة قانون العمل في القطاع األهلي والمسّرحين من وظائفهم قد ال تكفي.. وتباين األرقام خلق أجواء من الرعد والبرق بين السلطتين

 البراك: األحد المقبل ننتهي من إعداد طلب إحالة وزير الداخلية لمحكمة الوزراء المال: الحكومة تتالعب وال تريد حل المشـكلة وعقدت اجتماعًا استثنائيًا نشكك في دستوريته

 القضاء األميركي يحكم باإلفراج عن المعتقل خالد المطيري
 العودة: سعداء بالقرار وباقي معتقلينا الـ ٣ في غوانتانامو سيحاكمون تباعًا

 املعتقل خالد املطيري 

 طلب كميات كافية 
  من المصل المضاد إلنفلونزا الخنازير

 مقتل ٦٠٠ نيجيري في ٥ أيام 
بينهم الرجل الثاني في «طالبان»

  ٦٦ سفن غوص انطلقت إلى هيرات الخيران سفن غوص انطلقت إلى هيرات الخيران        صص٢٢  

 عائشة الجالهمة
  أعلن وزير الصحة د.هالل الساير 
أن الكويت طلبت كميات كافية من 
املصل املضاد للڤيروس من الشركة 
الساير  الوزير  املصنعة له. وقال 
في تصريح صحافي عقب ترؤسه 
اجتماع اللجنــــة العليا النفلونزا 
اخلنازيــــر أمس بحضــــور وكيلة 
وزارة التربية متاضر السديراوي 
وممثل عــــن وزارة الداخلية وعدد 
مــــن هيئات الدولة انه من املتوقع 
ان تصل األمصال في أول أكتوبر 
املقبل، مؤكدا ان احلجاج سيحصلون 
على املصل قبل الذهاب إلى املشاعر 
املقدسة. واشار الى مناقشة االجتماع 
لتوصيات االجتماع الوزاري الذي 
عقد في القاهرة أخيرا والذي دعت 
إليه وزارة الصحة السعودية، حيث 
أوصى بتأجيل احلج والعمرة لكبار 
الســــن واألطفال ومن يعانون من 
أمراض مزمنة كالســــكر والضغط 
وأمراض الرئة، مؤكدا التزام الكويت 
بتوصية هذه الفئات بتأجيل احلج 
والعمرة حتى إشعار آخر وحلني 
اصدار الســــلطات الســــعودية أي 

قرارات أخرى. 

 مايدوغوري ـ أ.ف.پ: قتل ما ال 
يقل عن ٦٠٠ شخص في نيجيريا 
جراء االشتباكات التي اندلعت منذ 
االحد املاضي بني قوات الشــــرطة 
الرجل  وطالبان نيجيريــــا بينهم 
الثاني في احلركة. واعلن احد قيادات 
الشرطة «ان الرجل الثاني في طالبان 
الذي يدعى ابو بكر شيكاو قتل امس 
مع ٢٠٠ من انصاره على يد اجليش 

النيجيري. 

 إيران: األمن يمنع موسوي من المشاركة بتأبين الضحايا ويعتقل العشرات

 «إعادة الهيكلة»: عدد المسرحين من «الخاص» ال يتجاوز ٩٠٠

 قائد الشرطة يقّر بارتكاب تجاوزات ضد المتظاهرين «خارج سياق القانون»

 هل ندا مازالت حية.. ومقيمة في اليونان؟!
العربية: هل  ـ   دبي 
صحيـــح مـــا أطلقته 
وكالـــة انباء فارس ان 
ندا أغا سلطان، الفتاة 
التي قتلت  االيرانيـــة 
بالرصـــاص فـــي ٢٠ 
يونيو اثناء التظاهرات 
إثر نتائج االنتخابات 
الرئاســـية، واصبحت 
لالحتجاجات،  رمـــزا 
حية ومقيمة حاليا في 

اليونان؟
  بل واكـــدت الوكالة 

نبأها بأن لديها أدلة على أن الفتاة التي بثت صورها 
مضرجة بدمائها، اتصلت بالسفارة االيرانية في أثينا 

وأنها ستعود الى طهران قريبا.
  وكالة فارس ذكرت أيضا ان وزارة اخلارجية االيرانية 

تدعم هذا التقرير.

 بشرى الزين ـ واشنطن ـ احمد العبداهللا
  بعد قضائه ٧ ســــنوات مســــجونا في معتقل غوانتانامــــو أمرت القاضية 
األميركية الفيدرالية كولني كوالر كوتيلي باإلفراج عن املعتقل خالد املطيري 
وفرضت على احلكومة األميركية اتخاذ اإلجراءات الضرورية من أجل عودته 
إلى البالد. وأســــقطت القاضية جميع التهم املوجهة الى املطيري الذي اعتقل 
في باكســــتان عام ٢٠٠١ بينما كان متواجدا مع جمعية خيرية إسالمية متول 
دور أيتام هناك. من جانبه، أعرب رئيس اللجنة الشــــعبية ألهالي معتقلينا 
في غوانتانامو خالد العودة عن ســــعادته بنبأ اإلفراج، موضحا أن املعتقلني 
الـ ٣ اآلخرين ســــيحظون تباعا بجلسات استماع تبدأ في ١٠ أغسطس املقبل 
لفوزي العودة و٢٥ أغسطس لفايز الكندري و١٠ سبتمبر املقبل لفواز الربيعة 

معربا عن ثقته ببراءتهم جميعا.

 طهرانـ  وكاالت: احتدم املشهد اإليراني أمس باشتباك الشرطة 
مع املتظاهرين مســـتخدمة قنابل الغاز املسيل للدموع مخلفة 
العديد من اجلرحى، كما قامت باعتقال عشـــرات احملتجني بعد 
صدامات رافقت إحياء الذكرى األربعني في مقبرة الزهراء لنحو 
٣٠ شخصا قضوا خالل تظاهرات املعارضة على نتائج االنتخابات 
الرئاسية، كما قامت مبنع املرشح اإلصالحي مير حسني موسوي 
من حضور حفل التأبني، وزادت على هذا كما نقلت قناة «العربية» 
ان هاجمت سيارة املرشح اإلصالحي اآلخر مهدي كروبي لتجبره 

على مغادرة املقبرة.
  وفي تطور مهم، أعلن القائم بأعمال زعيم حزب اعتماد ملي 
الذي يرأسه كروبي ان هناك توجها قويا لتشكيل مجلس قيادة 
للحركة اإلصالحية املعارضة في إيران، وقال القائم بأعمال احلزب 
رسول منتجب نيا ان «مجلس قيادة اإلصالحات» املقترح سيتشكل 

من موسوي وكروبي والرئيس السابق محمد خامتي.
  وفي تطور سابق، أقر قائد الشرطة اإليرانية إسماعيل أحمدي 

مقدم أول من امس بحصول جتاوزات ضد املتظاهرين.
  وقال ان رجال الشرطة تصرفوا في بعض احلاالت مع املتظاهرين 
احملتجني على نتائج االنتخابات خارج سياق القانون، واعترف 
بأنهم مارســـوا العنف املفرط وارتكبوا بعض التجاوزات على 

حد تعبيره.
  كما اعترف قائد الشــــرطة بأن عناصره قاموا بتكســــير سيارات 
املواطنني أثناء تعقب من أسماهم مبثيري الشغب، موضحا ان األضرار 

لم تكن كبيرة لكنها تترك آثارا نفسية سيئة.

 سامح عبدالحفيظ
  لرمبا طلب عقـــد دورة طارئة 
ملجلـــس االمة يـــوم ١٩ املقبل الذي 
قدمـــه النائـــب صالح املـــال امس 
ممهورا مبوافقة ٣٧ نائبا ســـيكون 
مبنزلة «بروڤة اولى» ملا ســـتكون 
عليـــه االجواء بني الســـلطتني في 
دور االنعقاد املقبل. فاخلطاب الذي 
استخدم بعد تباين االرقام احلكومية 
حول اعداد املســـرحني من القطاع 
اخلاص ـ وقانون العمل في القطاع 
االهلي موضوع اجللسة الطارئة ـ 
خلق اجواء مـــن «البرق والرعد»، 
االمر الذي ينذر بعواصف سياسية 
قد ال تكفي جلسة واحدة الستيعاب 
فضاءاتها، وهو ما اشار إليه امني عام 

مجلس االمة عالم الكندري حني قال: 
«قد ال تكفي جلسة واحدة». التباين 
الشديد بني احلكومة ونواب حول 
تفسير من هو «املسّرح من وظيفته 
وبالتالي ينطبق عليه مفهوم العاطل 
عن العمل» ســـينعكس بالضرورة 
على اعداد املسرحني احلقيقية وهي 
ارقام تباينت احصاءات احلكومة في 
حتديدها وان كان آخر االرقام ٩٠٠ 

شخص هو االكثر صدقية.
  قطعا لـــم تضـــع احلكومة في 
حســـاباتها وتصوراتها ان قضية 
املسرحني ستتحول الى «هجمة نيابية 
مرتدة» عكستها سيول التصريحات 
املتواصلـــة، وكان آخرها  النيابية 
تصريحي مســـلم البـــراك وصالح 

املال حيـــث قـــال االول: «احلكومة 
تريد اغراقنا بالتفاصيل النها تعلم 
ان الشيطان يسكن في التفاصيل»، 
اما املال فقال في مؤمتره الصحافي: 
«نحن حذرنا من هذه االزمة منذ العام 
املاضي واعتبرناها قنبلة موقوتة الن 
بعض الشركات استغلت االزمة املالية 
وســـرحت كويتيني من وظائفهم»، 
مشيرا الى ان احلكومة تتالعب وال 
تريد حل املشـــكلة واســـتمرت في 
التالعب وعقدت اجتماعا استثنائيا 

نشكك في دستوريته. 
  وخلص الى القول ان وزير املالية 
مصطفى الشمالي قدم ارقاما باعداد 
اكتشـــفنا في مؤمتر  املسرحني ثم 
برنامج الهيكلة ان كل ما قيل ارقام ال 

تسمن وال تغني من جوع. وفي قضية 
أخرى ال تقل غليانـــا اعلن النائب 
مسلم البراك انه اعد طلبا سيتقدم 
به لرئيس محكمة االستئناف االحد 
املقبل يطلب فيه املثول كشاهد في 
القضية املرفوعة من احملامي نواف 
الفزيع ضد وزير الداخلية الشـــيخ 
جابـــر اخلالد علـــى خلفية قضية 
«اعالنات االنتخابات»، وقال سننتهي 
االحد املقبل من اعداد طلب احالة وزير 
الداخلية الى محكمة الوزراء. من جهة 
اخرى وجه النائب م.خالد الطاحوس 
سؤاال لوزير املالية مصطفى الشمالي 
استفسر فيه عن عدم استخدام البنك 
الشـــفافية والوضوح في  املركزي 

قضية منح القروض.

 أسامة دياب
  أكد مدير مكتب الشؤون اإلدارية والقائم بأعمال 
أمني عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة بندر الراشد ان املعلومات التي 
تداولتها الصحف عن أعداد املسرحني من القطاع 
اخلـــاص جاءت مغايرة للواقـــع، حيث ان العدد 
احلقيقي وفقا لتحليل اإلحصـــاءات املعتمد من 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية عن الفترة 
املعروفة بتداعيات األزمة املالية من أكتوبر ٢٠٠٨ 
الى يونيو ٢٠٠٩ ال يتجاوز الـ ٩٠٠ مسرح، مشيرا 

الى عدم تأثر العمالة الوطنية لدى اجلهات غير 
احلكومية بشكل كبير نظرا ألن أعداد املسرحني 
خالل هذه الفترة تقارب أعداد من أنهيت خدماتهم 

في الفترة ذاتها من العام املاضي.
  وقال الراشد، في مؤمتر صحافي أقامه برنامج 
إعادة الهيكلة لدعم املسرحني من القطاع اخلاص، 
ان قيمة البدل تعادل ٦٠٪ من الراتب األساســـي 
املؤمن عليه شهريا لدى املؤسسة العامة للتأمينات 
(حده األقصى ١٢٥٠ دينارا) مضافا إليه ٢٢٠ دينارا 
تصرف ملدة ٦ أشهر اعتبارا من تاريخ قيد الشخص 

كمتعطل في البرنامج شـــريطة عدم تقاضيه أي 
مبالغ أخرى من اخلزانة العامة للدولة.

  بدورها، أكدت مراقب اإلدارة القانونية بالبرنامج 
أميمة عبداهللا أنـــه مت حتديد فترة دعم املتعطل 
بـ ٦ أشهر بعد دراسات متأنية تعرض عليه خاللها 
فرص تدريبية ووظيفيـــة باإلضافة الى رغبته 
الذاتية في البحث عن عمل، مشيرة الى أنه أثناء 
فترة الـ ٦ أشـــهر إذا رفض املتعطل هذه الفرص 
يوقف عنه البدل وإذا تكرر رفضه مرتني يسقط 

حقه في الدعم بالكامل.  

 صورة أرشيفية لندا أغا سلطان          (أ.پ) 

 التفاصيل ص٣ 

 صالح املال رافعا امس بيانا يتعلق بأعداد املسرحني

 التفاصيل ص٧ 

 التفاصيل ص٥ 

 التفاصيل ص٢٦  التفاصيل ص٣ 

 التفاصيل ص٢٦ 

 قريبة أحد النواخذة في  وداعه 
  يوم الدشة   (أحمد باكير) 

 نصر اهللا: الحكومة اللبنانية 
الجديدة تقوم على شراكة حقيقية

 بيروت: بعد ساعات من إعالن 
  الرئيس املكلف سعد احلريري 
ورئيس املجلس النيابي نبيه بري 
عن انتهاء املرحلة السياسية لتشكيل 
احلكومة أكد األمني العام لـ «حزب 
اهللا» السيد حسن نصراهللا لقواعد 
املعارضة أن احلكومة اجلديدة هي 
حكومة شراكة حقيقية، معتبرا «اننا 
أجنزنا خطوة مهمة جدا». وشــــدد 
السيد نصراهللا في احتفال تخريج 
طالبات على ضرورة أن «نسمع في 
احلكومة املقبلة أولويات الشــــعب 
اللبناني وليس أولويات اخلارج»، 
مشيرا إلى أنه «إذا أخذت احلكومة 
بأولويات الشعب فسيطول عمرها 

وتكثر إجنازاتها».
  إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن 
حترك املسار السوري - السعودي 
رفع احتمال إعالن تشكيل احلكومة 

 التفاصيل ص٢٧ خالل ساعات. 


