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Al-Anbaa Saturday 1st August 2009 - No 11980 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 10 من شعبان 1430 ـ 1 من أغسطس 2009 الـــعـدد:

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والشيخ مشعل األحمد والشيخ أحمد الفهد خالل حفل افتتاح املدرسة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يزيح الستار إيذانا بافتتاح مدرسة املركز الثقافي اإلسالمي في نيويورك صاحب السمو األمير مرحبا بالرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون لدى زيارته مقر إقامة سموه

6 قضايا رئيسية علىجدول أعمال القمة الكويتية ـ األميركية

الكويتـ  واشنطنـ  أ.ش.أ وكونا: 
6 قضايا أساسية وملفات عديدة 
مهمة ستكون حاضرة في صلب 
جدول أعمال القمة املرتقبة األولى 
بني صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد والرئيس األميركي 

بـــاراك أوباما مطلع األســـبوع 
املقبل يأتي في مقدمتها تطوير 
التي  العالقات اإلســـتراتيجية 

تربط البلدين.
وقال سفيرنا لدى واشنطن 
الشـــيخ ســـالم العبـــداهلل ان 

املباحثات الكويتية ـ األميركية 
ســـتتناول قضية املعتقلني في 
غوانتانامو الذين وصفهم بأنهم 
»دائما في ذهن صاحب السمو 
األمير«، معربا عن تفاؤله بحدوث 
انفراجة في هذه املســـألة، كما 

أكد ان اللقاء ســـيتطرق إلى 4 
ملفات إقليمية مهمة وهي األمن 
فـــي منطقة اخلليـــج والعراق 
وامللف اإليراني وقضية الشرق 

األوسط.
من جانبه، أعلن مصدر مطلع 

لوكالة أنباء الشرق األوسط أمس 
ان قضية الديون والتعويضات 
املستحقة للكويت على العراق 
املباحثات  ستكون على طاولة 
إضافـــة إلى مناقشـــة التصور 
العراق من  الكويتي خلـــروج 

الفصل الســـابع لألمم املتحدة، 
مشددا على ان الكويت ستؤكد 
على انها مع خروج العراق على 
ان تقوم بغداد بتنفيذ التزاماتها 
الدولية حيال ذلك والتعامل بجدية 
أكثر مع مسائل احلدود وصيانة 

العالمات احلدودية وملف األسرى 
واملفقودين الكويتيني واملمتلكات 

الكويتية.
إلى ذلك قام صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صبـــاح األحمد 
يرافقه نائـــب رئيس احلرس 

الوطني الشيخ مشعل األحمد 
والوفد الرسمي املرافق لسموه 
مساء أمس األول بافتتاح مدرسة 
املركز الثقافي اإلسالمي في مدينة 
نيويورك بالواليـــات املتحدة 

األميركية.

صاحب السمو افتتح مدرسة المركز الثقافي اإلسالمي في نيويورك ويبحث مع أوباما ملفات العراق والعالقات الثنائية وإيران وأمن الخليج وملف الشرق األوسط ومعتقلي غوانتانامو

»األنباء« الرياضية ص21 - 26
الخنازيـر«  »إنفلـونـزا 
يؤثر سلبًا على حجوزات 
الرمـضانية  العــمـرة 
فـي الكويـت ص12

ثور  قصة  »المبورغينـي« 
إيطالـي عنوانه التحدي 
والتفرد المتناهي ص14

تعتزم  للطاقـة«  »الكويت 
طرح أسهمها في البورصة 
فــــي 2010  ص15

تدعو  الكـويـت«  »نفــط 
المقاولين لتقديم العروض 
المبدئية لخدمات تحسين 
إنتـاج النـفـط  ص15

دراسة:  إذا أردت أن تبقى رشيقاً فتجنب مصادقة البدناء !        ص 32

مزيد من العمل وقليل من البحث.. أهم التغيرات في العمل الصحافي
هامبورغ � د.ب.أ: رصدت دراس��ة حديثة االختالفات التي طرأت 
على طبيعة عمل الصحافيني على مدار السنوات املاضية والتي متثلت 
في زيادة فترات العمل وعدم وجود الوقت الكافي للبحث واس��تهالك 
الكثير من الوقت في املؤمترات. وخلصت الدراسة التي أجرتها جامعة 
مونس��تر وتنش��رها مجلة »الصحافي« في عددها لش��هر أغسطس 

إل��ى أن أكث��ر من نص��ف الصحافيني 
الذين شملتهم الدراسة صاروا يعملون 
س��اعات أطول، وبالتال��ي تراجع الوقت 
املت��اح لديهم للقي��ام بأبح��اث خاصة 

بعملهم.
وقال 41% م��ن إجمالي 327 صحافيا 
إخباري��ة ش��ملهم  15 مؤسس��ة  م��ن 
االس��تطالع: إنهم يقض��ون اآلن املزيد 
م��ن الوقت ف��ي التواصل والتنس��يق 
وهو أمر اعتبره نصف املش��اركني في 
الدراسة مضيعة ملس��توى كفاءة العمل 

الصحافي. ووفقا للدراس��ة، يعد الصحافي التلفزيوني أكثر صحافي 
يقضي أوقاتا طويلة في املؤمترات.

كما أش��ارت الدراس��ة إل��ى تأثي��ر الضغ��وط االقتصادية على 
املؤسس��ات االعالمي��ة وعلى العم��ل الصحافي حيث ي��رى 50% من 
الصحافيني املش��اركني في الدراس��ة أنه من الض��روري توفير مناخ 
مناس��ب للعمالء من أصحاب اإلعالنات 
كم��ا أن املوضوع��ات املعق��دة وغي��ر 
احملببة للق��ارئ تتراجع على حس��اب 
االس��تهالكية. ويرى %60  املوضوعات 
من الصحافيني أن الضغوط االقتصادية 
واملنافسة القوية تؤثر بشكل كبير على 
دقة عملهم. وشملت الدراسة مجموعة 
من املؤسس��ات الصحافية الشهيرة في 
أملاني��ا وبينها صحيفتا »دي تس��ايت« 
بالتلفزيون  األول��ى  والقناة  و»بيل��د«، 

األملاني، ومجلة »دير شبيغل«.

أســوأ 10 صفقـات عقـدها 
أعوام عشرة  آخر  في  برشلونة 

»مهندس« طائرة 
العربي والمنتخب 

محمد القطان: 
أتمنى الحصول 

على بطولة 
خارجية مع 

النادي أو األزرق 
ودورينا 

األفضل خليجياً 

باولو مالديني: 
افتقدت التواجد 

في »الميالنيللو«

من الماضي

سلطان املفتاح
عراقيون يعاينون بقايا السيارة التي انفجرت أمس بالقرب من مسجد شيعي في حي الشعب ببغداد             )أ.پ(

تدريبـات  خـالل  المفتـاح:  سـلطان 
ليلية مع الكشـافة فوجئنا برشاشـات 
»ارفع  وعسـكريين وأحد الضباط يصرخ 
إيدك« ظنًا منهم أننا متسللون ص8 و 9

التفاصيل ص3

سفارتنا في إسبانيا: جميع مواطنينا 
في مايوركا بخير

استبعاد تمديد قرار مجلس الوزراء الرتفاع نسبة المستفيدين

مدريد ـ كونا: طمأن السكرتير 
الثانـــي املســـؤول عن الشـــؤون 
القنصليـــة فـــي ســـفارتنا لدى 
الزعابي  إسبانيا خالد عبدالرحيم 
أمس على صحة وســـالمة جميع 
املصطافـــني الكويتيني في جزيرة 
باملا دي مايـــوركا بعد االنفجارات 
التي ضربت املدينة أمس األول. وقال 
الزعابي في بيان ان السفارة قامت 
منذ وقوع احلادث مبتابعة املوقف 
مع السلطات اإلسبانية املختصة 
لالطمئنان على سالمة املصطافني 

الكويتيني املتواجدين في إسبانيا. 
وكانت عبوة ناســـفة قد انفجرت 
أمس األول في قريـــة »باملانوفا« 
في جزيرة مايوركا الســـياحية ما 
أدى إلى مقتل حارسني مدنيني. كما 
شهدت مدينة »بورجوس« شمال 
إســـبانيا األربعاء املاضي انفجارا 
وقع خارج ثكنة لقوات األمن وأسفر 
عن إصابة نحو 50 شخصا بجروح. 
واتهمت السلطات االسبانية منظمة 
»إيتا« االنفصالية بالوقوف وراء 

االنفجارين.

»الداخلية«: 10% من قيادات الوزارة 
استفادوا من امتيازات التقاعد للعسكريين

أمير زكي
يبدو أن ارتفاع نسبة املستفيدين 
من قــــرار مجلس الوزراء بشــــأن 
امتيازات التقاعد للعســــكريني دعا 
إلى استبعاد متديد القرار، حيث أكد 
مصدر أمني لـــــ »األنباء« أن وزارة 
الداخلية لــــم تتلق حتى يوم أمس 
األول أي إشــــارات تفيــــد باحتمال 
متديد ذلك القرار. وقال املصدر إن 
من استفادوا من امتيازات التقاعد من 
ضباط وزارة الداخلية يتراوح عددهم 
بني 480 و520 ضابطا، أي ما يعادل 
10% من ضباط الوزارة الذين يقدر 
عددهم بنحو 5000 ضابط. وأشار 
إلى أن هناك شــــرائح من الضباط 
لم تنطبق عليهم شروط االستفادة 

من امتيازات التقاعد حاليا، وأنه في 
حال فتح العمل بذلك القرار لعامني 
الشرائح من  آخرين ستتمكن هذه 
القــــرار، وبالتالي  االســــتفادة من 
سترتفع األعداد املستفيدة منه مما 
يزيد من نسبة التسرب، مضيفا أن 
طلب بعض الوزراء أن يكون التمديد 
خاضعا ملوافقة الوزير فقط، قوبل 
بالرفض من مجلسي الوزراء واألمة. 
من جهة أخرى، رجــــح املصدر أن 
الداخلية، بعد  يحسم وكيل وزارة 
عودته من إجازته منتصف الشهر 
اجلاري، بعــــض األمور العالقة في 
الوزارة واخلاصة برؤساء األقسام، 
والشواغر الناجمة عن تقاعد بعض 

القيادات.

توصيات الجلسة الطارئة حول »المسّرحين«: راتب كامل
وقيود على الشركات ومقترحات لتفادي تكرار التسريح مستقبالً

موسى أبوطفرة
بعد تقدمي طلب عقد اجللســــة الطارئة ملناقشة 
موضوع املواطنني املســــّرحني مــــن القطاع اخلاص 
علمــــت »األنباء« ان العدة بــــدأت لتحديد توصيات 
اجللسة التي ستقدم إللزام احلكومة مبعاجلة جادة 
وحاسمة لهذا امللف، حيث ذكرت مصادر نيابية ان 
من أبرز التوصيات دفع راتب كامل للموظف املسّرح 

حلني توافر عمل بديل، وكذلك حرمان الشركات التي 
ســــاهمت في تســــريح املوظفني من مميزات قانون 
االســــتقرار املالي وذلك بعد حتديد األعداد املسرحة 
والكلفة املالية املطلوب من احلكومة تقدميها ملعاجلة 
هذا امللف. وأضافت املصادر ان النواب يعتزمون تقدمي 
اقتراحات بقوانني لعدم تكرار تسريح املوظف الكويتي 
من القطاع اخلاص وفرض عقوبات على الشــــركات 

التي تلجأ وبشكل مفاجئ حلرمانه من وظيفته قبل 
إخطاره مبدة ال تقل عن 6 أشهر على أقل تقدير، الفتة 
إلى أن اقتراحا بقانون سيقدم في اجللسة ينص على 
حرمان الشركات التي أنهت خدمات املوظفني املواطنني 
من مميزات قانون االستقرار املالي. من جانب آخر، 
أعضاء تكتل العمل الشعبي عقدوا اجتماعا متت خالله 
مناقشة قضية املسرحني ومسؤولية احلكومة عن عدم 

تطبيق القوانني الرياضية وأمالك الدولة، وامكانية 
استجواب رئيس الوزراء بسبب ذلك.

وأوضحــــت املصادر ان الكتلــــة اتفقت على عقد 
اجتماع مســــتفيض عقب اجللسة الطارئة ملناقشة 
آخر املستجدات في حتديد مسار استجواب رئيس 
مجلس الوزراء على ضوء آخر التطورات على الساحة 

السياسية.

»الشعبي« ناقش في اجتماعه أمس األول التوصيات والمستجدات والقوانين الرياضية

»إيسيسكو« تندد بتهويد إسرائيل 
ألسماء المدن الفلسطينية

الرباط ـ كونا: نددت املنظمة اإلســـالمية 
للتربية والعلـــوم والثقافة )ايسيســـكو( 
بشدة بالقرار الذي اتخذته سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي مؤخرا بتهويد أسماء املدن والبلدات 
والقرى الفلسطينية املكتوبة على اإلشارات 
والالفتات املنتشرة في الشوارع والطرقات 

الرئيسية في األراضي الفلسطينية.
واســـتنكرت املنظمة بقوة في بيان لها 
القرار الذي اتخذه وزير املواصالت اإلسرائيلي 
يسرائيل كاتس الذي مبوجبه سيشطب اسم 
القدس ويستبدل به اسم »يروشالمي« وتصبح 
مدينة الناصرة »نتسيرت« ويافا ستصبح 
»يفو« وعكا ستصبح »عكو« وصفد ستصبح 
»سفاد« وسيصبح مبوجب هذا القرار أيضا 

اسم مدينة اخلليل »حيفرون«.
وأعلنت ان هذا القرار اإلسرائيلي يهدف 
التاريخية واجلغرافية  إلى طمس احلقائق 
الثابتة في األراضي الفلســـطينية مما يهدد 
العربية اإلسالمية  الهوية  تهديدا مباشـــرا 

لفلسطني.
كما أكدت ان تهويد أسماء املدن الفلسطينية 
يعد مخالفة واضحة للقرارات الدولية ذات 
الصلـــة باالحتـــالل اإلســـرائيلي لألراضي 
الفلسطينية، داعية املجتمع الدولي إلى التحرك 
على صعيد األمم املتحدة واملنظمات الدولية 
التابعة لها لوقف تنفيذ القرار اإلســـرائيلي 
بتهويد أســـماء املدن واملواقـــع اجلغرافية 

الفلسطينية.

 بغـــداد ـ وكاالت: قتـــل مـــا ال يقـــل 
عن 27 شـــخصا وأصيـــب 50 آخرون في 5 
انفجارات متزامنة اســـتهدفت مصلني لدى 
خروجهم من مساجد وحسينيات شيعية إثر 
انتهاء صالة اجلمعة أمس في بغداد وضواحيها 

وفقا ملصادر أمنية عراقية.
وتأتي هذه التفجيرات في سياق التخوف 
الـــذي أبداه مـــرارا مســـؤولون أميركيون 
وعراقيون من إعادة إشعال احلرب الطائفية 

في العراق.
وكان أقوى التفجيرات ذلك الذي استهدف 
املصلني لدى خروجهم من مسجد الشروفي 
في حي الشعب شمال شرق بغداد، حيث قتل 
ـ بحسب املصادر األمنيةـ  19 شخصا وأصيب 
35 آخرون، وغالبـــا ما يؤدي أنصار التيار 

الصدري الصالة في هذا املسجد.
واتهمت النائبة زينب الكناني العضو في 
كتلة التيار الصدري النيابية جهات خارجية 
بالوقوف وراء تلك التفجيرات جلر العراق 

الى احلرب الطائفية. 
 وإذ وصفـــت الكناني هـــذه االنفجارات 
بـ »األعمال اإلجرامية«، طالبت احلكومة العراقية 
باتخاذ مواقف حازمة جتاه الدول التي يثبت 
تورطها في أعمال العنف التي حتصد عشرات 

من أبناء الشعب العراقي.

مقتل 27 شخصاً في 5 تفجيرات قرب مساجد شيعية ببغداد
نائبة »صدرية« تتهم جهات خارجية بالسعي لجّر العراق إلى حرب طائفية

التفاصيل ص18


