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 إياد اخلرافي 

 إبراهيم الفارسي

 إياد الخرافي: نجحنا في تغيير النظرة 
تحترم  دولة  إلى  للكويت  الدوليـة 
حقـوق الملكية الفكرية  ص ٢٠ و ٢١ 

 رحلة نجاح 

 بشـائر رحلة إحياء ذكرى الغوص الـ ٢١:
  حصيلة وافـرة من حبـات اللؤلؤ  ص١٩ 

Al-Anbaa Wednesday 5th August 2009 - No 11984 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 14 من شعبان 1430 ـ 5 من أغسطس 2009 الـــعـدد:

 ولنا رأي

 روال لـ «األنباء»: اقتصادنا في انكماش وعلى الحكومة 
  البحث عن حلول ناجعة غير «االستقرار المالي» 

 نواب سيضمّنون طلب الجلسة الطارئة بنداً لمناقشة استعدادات الحكومة لمواجهة وباء إنفلونزا الخنازير 

 أكدنا ألوباما أنه ال خالف بين البلدين

 الكشوف شملت جميع الكويتيين وأبناء الكويتيات من محددي الجنسية المستوفين لنسب القبول

 محمد الصباح: سنعقد عدة اجتماعات مع العراق
  لمساعدته على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية

 المطلق لـ «األنباء»: قبول ٦٤٠٠ طالب وطالبة 
  في الجامعة وإعالن األسماء بالصحف الخميس

 «الكهرباء والماء» تخاطب الجهات الحكومية 
  لمنع سفر المتأخرين  في سداد الفواتير 

 آالء خليفة
  أعلنت مديرة ادارة القبول بجامعة الكويت ندى املطلق 
عــــن قبول جميع الطلبة الكويتيني وأبناء الكويتيات من 
محددي اجلنسية املستوفني لنسب القبول الدنيا من خريجي 
املرحلة الثانوية والذين تقدموا بأوراقهم للجامعة خالل 
فترة تسلم طلبات االلتحاق. وأشارت في تصريح خاص 
لـ «األنباء» الى انه ســــيتم إعالن أســــماء املقبولني اليوم 

(األربعاء) على ان تنشر في الصحف اليومية غدا اخلميس. 
وحول األعداد التي مت قبولها، اشارت املطلق الى ان العدد 
يبلغ ٦٤٠٠ طالب وطالبة. وحول موعد إعالن أسماء املقبولني 
من الفئات األخرى (الطلبة غير الكويتيني) قالت املطلق ان 
العمل جار بالعمادة على قدم وساق، وموظفو وموظفات 
العمادة يبذلون قصارى جهدهم في مراجعة امللفات، متوقعة 

ان يتم إعالن أسمائهم مع نهاية الشهر اجلاري. 

 دارين العلي
  فـــي محاولـــة منهـــا جلمـــع 
مستحقاتها املتأخرة لدى املستهلكني 
جلـــأت وزارة الكهرباء واملاء إلى 
اتخاذ إجراءات ملنع املتأخرين في 
السداد من السفر، فقد أكدت مصادر 
مطلعة في «الكهربـــاء واملاء» أن 
قطاع شؤون املستهلكني بدأ باتخاذ 

اخلطوات العملية ملنع ســـفر من 
عليهم فواتير متأخرة، وأن القطاع 
خاطب جميع اجلهات احلكومية 
املوافقة  رســـميا ملطالبتها بعدم 
ملوظفيهـــا الراغبني فـــي اإلجازة 
أو الســـفر إال بعد حصولها على 
براءة ذمة يأتـــي بها املوظف من 
الوزارة.  على صعيد آخر، نفذ عمال 

اخلدمات في الوزارة والذين يعملون 
املتعاقدة مع  الشركات  في إحدى 
الوزارة، إضرابا أمس، حيث أحجم 
نحو ٢٠٠ من العمالة الوافدة عن 
احلضور إلى مقر عملهم بســـبب 
تأخر صرف رواتبهم ألكثر من ٤ 
أشـــهر، باإلضافة إلى عدم جتديد 

صالحية اإلقامة.  

 واشنطنـ  كونا: أعلن نائب رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ان 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد أكد 
خـــالل مباحثاته مع الرئيس األميركي باراك 
أوباما أنه ال خالف بني الكويت والعراق وإمنا 

هناك اختالفات في وجهات النظر.
  وقال: «لقد أيدنا ورحبنا بتقرير السكرتير 
العام لألمم املتحـــدة وكان رد فعلنا ايجابيا 
ونحن على اســـتعداد لالجتماع مع إخواننا 
العراقيني حتت مظلـــة األمم املتحدة للبحث 
في تسريع وتســـهيل تنفيذ العراق لقرارات 
الشرعية الدولية، األمر الذي من شأنه تسريع 

خروجه من أحكام الفصل السابع.
  وأكد الشيخ د.محمد الصباح «نريد املساعدة 

والتعاون مع العراق في هذا املوضوع».
  وحول احملتجزين الكويتيني في غوانتانامو، 
أكد الشيخ د.محمد الصباح ان الرئيس األميركي 
وعد مبتابعة هذه القضية مع صاحب السمو 

األمير.
  وفيما يتعلق بعملية السالم، شدد الشيخ 
د.محمد الصباح على ان العبء األكبر يقع على 
إســـرائيل، وأوضحنا ان التطبيع هو نتيجة 
وليس سببا، فكيف ميكننا بدء التطبيع وهناك 

عدوان مستمر ومتواصل.

 البلدية: الصبيح يطالب 
بآلية لمعالجة 

  تراخي المحامين 
  في اإلدارة القانونية

 بداح العنزي
  وّجه مدير عام البلدية 
م.احمد الصبيح كتابا الى 
وزير االشغال ووزير الدولة 
البلدية د.فاضل  لشؤون 
صفـــر يتعلـــق مبعاجلة 
تراخـــي احملامني باالدارة 
القانونية عن حضورهم 
اجللسات والدعاوى املتعلقة 
بالبلدية في احملاكم، والتي 
صدرت بشأنها دعاوى عزل 
املدير  الوظيفـــة ضد  من 
العام نتيجة هذا التراخي. 
وقال الصبيح في كتابه: 
ان األمـــر يتطلب وجود 
آلية واضحـــة للعمل في 
االدارة القانونية بالبلدية 
ملتابعة الدعاوى املرفوعة 
القانونيـــة  واالجـــراءات 
املتبعـــة جتـــاه احملامني 
الذين يثبت تراخيهم في 
متابعة االحكام الصادرة 
ضد البلدية لعدم حضورهم 

تلك اجللسات. 

 ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
  جــــددت النائب د.روال دشــــتي 
دعوتها احلكومة الى ضرورة اتخاذ 
إجراءات عملية إلنعاش االقتصاد 

الوطني.
   وقالت د.دشتي في تصريح خاص 
لـ «األنباء»: ان قانون االستقرار املالي 
ال يعالج األزمة املالية التي نعيشها 
وعلينا أال نربط األزمة بارتفاع أسعار 
النفط، موضحــــة أن كافة قطاعات 
االقتصــــاد في الكويــــت تعاني من 
هذه األزمــــة ويجب أن تكون هناك 
معاجلة لتلــــك القطاعات للنهوض 

بها، مؤكدة أن االقتصــــاد الكويتي يعاني من حالة 
انكماش، واملؤشرات واإلحصائيات لم تشر إلى أي 
حاالت انتعاش. واشــــارت د.دشــــتي الى ان أساس 
األزمة املالية هو اقتراض جميع قطاعات الدولة من 
القطاع املصرفي، واضافــــت: األزمة في واقعها هي 

أزمة مقترض وليست أزمة مقرض، 
ويجب معاجلتها، الفتة إلى عدم وجود 

إجراءات متكاملة.
  وعن قضيــــة املســــرحني قالت 
د.دشــــتي: إن قرار مجلس الوزراء 
ملعاجلــــة هــــذه القضيــــة خطــــوة 
إيجابية، لكنه ليــــس حال للقضية 
ألن تداعيات األزمة املالية لن تنتهي 
قبل ٦ أشهر، مطالبة احلكومة بحل 
جذري لهذه القضيــــة، مضيفة: لن 
نقبل تصريحات مضللة من الوزراء 
عن األرقام والبيانات املتعلقة باألزمة 

االقتصادية. 
  مــــن جهة أخرى، ينوي غيــــر نائب تقدمي طلب 
لتضمني طلب اجللسة الطارئة املقرر عقدها يوم ١٩ 
اجلاري املقررة ملناقشة «املسرحني» وقانون العمل في 
القطاع األهلي، اقتراحا ملناقشة وباء انفلونزا اخلنازير 

واستعدادات احلكومة ملواجهة هذا الوباء. 

 د.روال دشتي  

 الحلف اإلستراتيجي والموقف العقالني
 جاءت زيارة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
الى واشنطن أمس األول لتؤكد العناوين العريضة لسياسة 
دولة الكويت، خاصة جلهة اســـتمرار احللف االستراتيجي 
الوثيق والشراكة مع الواليات املتحدة وشعبها الصديق ملا 
يوفره ذلك من ضمانة للكويت في ظل ما تشـــهده املنطقة 

من اضطرابات وتوترات مستمرة.
  ويأتي هذا التأكيد ردا قاطعـــا على األصوات التي بدأنا 
نســـمعها في الفترة األخيرة وتطالـــب الكويت بفك حلفها 
مع الواليات املتحدة ومراجعة عالقتها معها، وهي بطبيعة 
احلال أصوات ال تعي األبعاد السياسية التي متر بها املنطقة 
والتجارب التي سبق أن مرت بها من جهة، وال تتفهم خصوصية 

العالقات الكويتية ـ األميركية من جهة أخرى.
  فالكويت، بداية، ال ميكن أن تنسى موقف الواليات املتحدة 
وشعبها في احلفاظ على مصيرها واستمرار وجودها بالتصدي، 
مع أصدقاء بلدنا من الدول، لالحتالل الصدامي الغاشم الذي 
نعيش ذكراه األليمة هذه األيام، كما أن الكويت لطاملا وظفت 
عالقاتها مع املجتمع الدولي عامة والواليات املتحدة خاصة 
في خدمة العرب وقضاياهم وعلى رأسها قضية السالم في 
املنطقة، ولم تتوان يوما في حتمل مسؤولياتها جتاه األشقاء 
في العالم العربي، ولعل الدور الكبير لصاحب السمو األمير 
في القمة االقتصادية األخيرة في الكويت والتي منها انطلقت 

املصاحلة العربية ـ العربية، هو خير تأكيد على ذلك.
  هذا التوازن الدقيق والتقدير الواقعي واملنطقي حلجم الدور 
األميركي في السياسة الدولية وسياسة املنطقة يجسد مرة 
أخرى عقالنية السياسة الكويتية وموضوعيتها في قراءة 
الواقع باملنطقة والعالم التخاذ املواقف التي تصب في النهاية 
في مصلحة الكويت والعـــرب، ألن مصلحة العرب جميعا 
اليـــوم هي في صياغة أفضل العالقات مع الواليات املتحدة 
األميركية خاصة في ظـــل وجود إدارة جديدة أظهرت أكثر 
من مؤشر على رغبتها في الدفع قدما بعملية السالم وإرساء 
االستقرار في الشرق األوسط واالنفتاح على العالم اإلسالمي 
وحتقيق التقارب بني الشرق والغرب، وهو ما جسده خطاب 
الرئيـــس أوباما التاريخي في القاهرة في ٤ يونيو املاضي، 

والذي كان خير حتية تستحق الرد بأفضل منها.
  وفي امللف العراقي الذي كان مطروحا على جدول القمة، 
كانت واضحة رغبة الكويت في الوصول الى حلول ترضي 
اجلميع وتضمن في الوقت نفسه مساعدة العراق على اخلروج 
من الفصل الســـابع مع تطبيقه قرارات الشـــرعية الدولية 
امللزمة، وصاحب السمو األمير هو خير من يدير هذا امللف، 
وكلنا ثقة بأن األمور ستسير باالجتاه الذي يحقق مصلحة 
الكويت العليا، التي جســـدتها تصريحات ومواقف صاحب 

السمو األمير خالل القمة.
   وفي اجلانب األميركـــي، كان تأكيد الرئيس أوباما على 
قوة العالقات األميركيةـ  الكويتية والرغبة في جعلها أقوى 
والتزام بالده بأمن الكويت، رسالة حاسمة وواضحة الى كل 
املشككني الذين يراهنون في ظل بدء خطوات انهاء العمليات 
األميركية في العراق على اهتزاز هذه العالقات التي ارتضى 
البلدان ان تكون ثابتة وراسخة على اساس استراتيجي يحقق 
املصلحة املشـــتركة بغض النظر عن أي تغير في الظروف 

واملعطيات االقليمية. 

الفـارســي   إبراهـيـم 
مع   وّقعـت  «األنـباء»:  لـ 
  متـز الفـرنسـي رسمـيا 
  لمدة ثالث سنوات  ص٣٩

 التفاصيل ص ٣ 

 ميشال العقاد

 عادل املاجد 

علـى  يـوافـق   «المركـزي»  
تعيين  ميشال العقاد رئيسًا 
للمديرين العامين ورئيسًا 
تنفيذياً لبنك الخليج  ص٢٥ 

 «بوبيان» يختار عادل الماجد 
التنفيذي  لجهازه  رئيسـًا 
لـدعـم إسـتراتيجيتـه 
ص٢٧ المـسـتقبـليـة 

 البيت األبيض يعترف بنجاد «زعيمًا  منتخبًا» إليران
  واإلصالحيون يقاطعون جلسة «القسم» اليوم 

 عواصم ـ وكاالت: بعد ســــاعات قليلة ومعــــدودة من إعالن البيت 
األبيض ان الرئيس األميركي باراك اوباما ال يزمع ارسال برقية تهنئة 
للرئيس االيراني محمود احمدي جناد مبناسبة تنصيبه رئيسا إليران 
لوالية ثانية عاد املتحدث باسم البيت االبيض روبرت غيتس ليصف 
جناد بـ «الزعيم املنتخب» إليران وذلك ردا على سؤال عم إذا كان اوباما 

يعترف بالرئيس االيراني بعد االنتخابات املثيرة للجدل.
  من جهة اخرى، وفيما أقرت صحيفة «كيهان» الناطقة باسم احملافظني 
اإليرانيني أمس بـ «الشرعية اإللهية» لنجاد أعلن اإلصالحيون عزمهم 
مقاطعة جلسة أداء القســـم في البرملان اإليراني اليوم احتجاجا على 

فوز جناد باالنتخابات الرئاسية.  

 ١٦ عسكريًا مشتبه في إصابتهم بإنفلونزا الخنازير وارتفاع الحاالت إلى ٣٦١  

 التفاصيل ص٣٤ 

 ص٤ 

 التفاصيل ص٣ 


