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Al-Anbaa Saturday 8th August 2009 - No 11987 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 17 من شعبان 1430 ـ 8 من أغسطس 2009 الـــعـدد:

»األنباء« الرياضية )21 ـ 26(

لجنة تحقيق برلمانية قبل إحالة الخالد لمحكمة الوزراء
المال: بعض النواب أرادوا إعدام الوزير سياسـيًا في ظل النزر اليسير من المعلوماتالخرينج: سـيكون لنا موقف إذا ثبت أن إحالة الملف للنيابة لم تكن فعليةالعمير: إحالة الوزير تتطلب تحديد التهمة أواًل ولجنة التحقيق أفضل في التسلسـل

مطالبات نيابية بها في ظل التشكيك بدستورية تقديم 11 نائبًا طلب إحالة الوزير للمحاكمة

الوزارة خاطبت الجامعة و»التطبيقي«

ال سفر وال إجازات للعاملين بالجهات 
الحكومية إال ببراءة ذمة من »الكهرباء«

محمد هالل الخالدي
في اطار خطتها لتحصيل مس��تحقات 
الدولة من املس��تهلكني خلدم��ات الكهرباء 
وامل��اء والتي اعلنت عنه��ا وزارة الكهرباء 
واملاء مؤخرا، خاطب وكيل وزارة الكهرباء 
واملاء م.جاسم اللنقاوي ادارة جامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
بشأن رغبة الوزارة في تفعيل مبدأ التعاون 
مع اجله��ات احلكومية بخصوص حتصيل 
مس��تحقات الدولة من الغير. وحرصا من 
وزارة الكهرب��اء واملاء عل��ى حتصيل املال 
الع��ام م��ن عم��وم املس��تهلكني املنتفعني 
بخدمات الكهرب��اء واملاء من غير املواطنني 
تبدي ال��وزارة رغبتها في الب��دء باصدار 

ش��هادة ب��راءة ذم��ة للموظف��ني العاملني 
بالوزارات واملؤسسات واجلهات احلكومية 
خاصة اننا في موس��م االجازات والس��فر 
وذل��ك لتطبي��ق رب��ط االج��ازات الدورية 
والس��فر باحلص��ول على ب��راءة ذمة من 
وزارة الكهرباء واملاء، ودعا م.اللنقاوي الى 
ض��رورة تعاون اجلهات احلكومية في ذلك 
وااليعاز ملن يلزم باش��عار اجلهات التابعة 
جلامعة الكويت والتطبيقي جميع املوظفني 
الراغب��ني في االجازة او الس��فر بضرورة 
احلص��ول على ش��هادة ب��راءة الذمة من 
وزارة الكهرباء واملاء واعتبار ذلك مس��وغا 
من مسوغات اصدار تصريح السفر خارج 

البالد.

فهد احلقان

فهد الحقان: الشيخ صالح المحمد كان أول عسكري 
يتواجد على الحدود بعد تهديدات عبدالكريم قاسم 
وكنت أرافقه في سيارة قيادة األركان ص8 و9

من الماضي

واشنطن مستعدة لمحاورة حزب اهلل
»إذا التزم بحل المشكالت القائمة سلميًا«

»السكنية«: طرح 2659 قسيمة 
في »جابر األحمد« بداية سبتمبر

 العراق: مقتل وإصابة 130 شخصًا
مع تصاعد مسلسل التفجيرات

 تقييم استخباراتي أميركي:
إيران لن تنتج وقوداً نووياً قبل 2013

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
وسط مراوحة عملية تشكيل احلكومة اللبنانية مكانها دون تسجيل 
أي خرق إيجابي، برز أول من أمس كالم ملساعد الرئيس األميركي لشؤون 
مكافحة اإلرهاب جون بيرنان جدد فيه اس����تعداد واشنطن للدخول في 
حوار مع حزب اهلل إذا أبدى التزامه بالتوصل الى حلول سلمية للمشكالت 
القائمة. من جهة أخرى، أعلنت اإلدارة األميركية على لسان بيرنان انتهاء 
استخدام تعبير »احلرب على اإلرهاب« ألنه مصطلح »يخدم الطرح الذي 

يقدمه تنظيم القاعدة والبروباغندا التي ينشرها«.

حمد العنزي
كش���ف مصدر مس���ؤول في 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
عن عزم املؤسسة على طرح 2659 
قسيمة سكنية في مدينة جابر 
 N1 األحمد وحتديدا في القطاعني 
وN3 وذلك بداية سبتمبر املقبل. 
وأوض���ح املصدر ف���ي تصريح 
 N1 خاص ل���� »األنباء« ان قطاع
سيش���تمل على 1295 قسيمة، 
فيما يشتمل قطاع N3 على 1364 
قسيمة، مبينا ان القطاعني سيتم 
طرحهما وتنفيذهما في مناقصة 

واحدة مشتركة.
وأش���ار الى ان���ه مت االنتهاء 
مؤخرا م���ن إع���داد املخططات 
الهندسية احلديثة  والتصاميم 

التي تتماشى مع طبيعة املدينة، 
وذلك قبل طرح املش���روع على 
الشركات املنفذة متهيدا لترسية 

املشروع.
وتوقع املصدر ان يتم إجناز 
اجراءات التعاقد النهائية للبدء 
في تنفيذ املشروع يناير املقبل، 
مضيفا ان املؤسس���ة ستباشر 
بالتزامن مع ه���ذا املوعد تنفيذ 
1930 بيتا في القطاع N2 الى جانب 

تنفيذ 840 شقة.
واس���تطرد ان إجمالي عدد 
الوحدات التي تنفذها املؤسسة 
ف���ي مدينة جاب���ر األحمد 6810 
وحدات، حي���ث مت توزيع 1835 
قسيمة بقطاعي B وA5 في العام 

املاضي.

بغداد � وكاالت: للجمعة الثانية على التوالي، استهدف املصلون الشيعة 
في العراق أمس في تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة 
نحو 72 آخرين بجروح. ونقلت »رويترز« عن مصدر في الشرطة العراقية 
قوله ان مفجرا انتحاريا استهدف بسيارته امللغومة مصلني شيعة وهم 
يغادرون املسجد، الواقع شمالي مدينة املوصل، بعد صالة اجلمعة فقتل 
30 شخصا وأصاب 72 آخرين. كذلك قتل ما ال يقل عن 6 أشخاص وأصيب 
22 آخرون في تفجيرات استهدفت حافالت كانت تقل زوارا شيعة عائدين 

من كربالء وفقا ملصادر الشرطة العراقية.

عواصم � وكاالت: أعلن قيادي في حركة طالبان الباكستانية ان 
زعيمها بيعة اهلل محس����ود قتل في الغارة اجلوية االميركية التي 
شنتها طائرة دون طيار األربعاء املاضي على منزل والد زوجته في 

مقاطعة وزيرستان اجلنوبية.
وق����ال القيادي الذي طلب عدم الكش����ف عن اس����مه ان املجلس 
االستش����اري للحركة عقد اجتماعا في س����اراروجا الختيار خليفة 

حملسود.
كذلك أكد مس����ؤولون باكس����تانيون مقتل محس����ود في الغارة 
االميركية إال ان البيت االبيض كان أكثر حذرا إذ قال املتحدث باسمه 
روبرت غيبس للصحافيني »رأينا التقارير عن مقتل محس����ود. ال 
ميكنن����ا تأكيد موته«. واضاف »يبدو ان هن����اك اتفاقا متزايدا بني 
مراقبني ذوي مصداقية على انه مات فعال«. ومحس����ود مالحق من 
قبل واشنطن وإسالم آباد اللتني تتهمانه باملسؤولية عن العديد من 
التفجيرات في باكس����تان بينها التفجير الذي اغتيلت فيه رئيسة 

الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو.

واشنطن � يو.بي.آي: ذكر تقرير للكونغرس األميركي ان التحليل 
االس����تخباراتي لوزارة اخلارجية األميركية مازال يعتبر ان إيران 
ل����ن تتمكن من إنتاج وقود لتصني����ع قنبلة نووية قبل عام 2013. 
وذكرت صحيفة »واشنطن بوست« امس ان التقييم اجلديد ملكتب 
االستخبارات واألبحاث في وزارة اخلارجية األميركية الذي تضمنه 
تقرير للكونغرس كشف عنه مؤخرا يستند إلى قدرات إيران التقنية 
وليس إلى »موعد اتخاذ إيران أي قرار سياس����ي« إلنتاج يورانيوم 

عالي التخصيب.

أسقطت تعبير »الحرب على اإلرهاب« ألنه يخدم طرح »القاعدة«

صالح املال

بيعة اهلل محسود خالل مؤمتر صحافي له في وزيرستان عام 2008         )رويترز(

مبارك اخلرينج  د.علي العمير

جلن���ة حتقي���ق برملانية الن 
القضية أكبر من إقصاء وزير 

أو محاكمته.
انه س��يعيد  امل��ال  وأك���د 
ت��قدمي الطلب في بداية دور 
الذي  املقب���ل، األمر  االنعقاد 
سيكشف كل الفساد املوجود 
في وزارة الداخلية ولن يكشفه 
س���وى جلن���ة التحقيق هذه 
وفي هذه احلالة لن تستطيع 
احلكوم���ة رف���ض توصيات 

اللجنة.
وأضاف ان اللجنة من حقها 
الوزير واستيضاح  استدعاء 
احلقائق، مؤكدا ان من تسبب 
في حصول الوزير على الثقة 
النائب املس���تجوب ألنه  هو 
لم ي���ق���دم األدل���ة الك��افية 
واستعجل في تقدمي االستجواب 
لكن جلنة التحقيق هي التي 
ستكشف كل ش���يء وحينها 
لن يس���ت���طيع حتى من هو 
مرمت في أحضان احلكومة ان 
يقف مع الوزير وس���يحصل 
 على إجماع لطرح الثقة بل ان 
الوزي���ر ل���ن ينتظ���ر أصال 
مرحلة طرح الثقة وس���يقدم 

استقالته.

لي���رفع الى املجل�����س ومن ثم 
الى الن���يابة العامة، مع���تبرا 
ان ذل���ك أف��ضل م���ن ناحية 
التسلسل ليبني كل شخص 
حجت���ه ومبرراته في موقفه 

الذي سيتخذه.
 اما النائب مبارك اخلرينج فقال 
ل� »األنباء«: ان���ه اذا ثبت ان 
النيابة العامة أرس���لت ردها 
على احالة وزير الداخلية مللف 
اللوحات اإلعالني���ة، والذي 
تضمن اإلشارة برفض الطلب 
باعتبار ان اإلحالة لم تشر الى 

معلومات كافية، فسيكون لنا 
موقف آخر.

واضاف اخلرينج: س���يتم 
التحقق في دور االنعقاد املقبل 
عند مناقشة طلب إحالة الوزير 
وإذا ثبت ان ما مت نشره غير 
صحي���ح وان اإلحال���ة كانت 
فعلي���ة فعندها س���نكون قد 
اتخذن���ا اإلج���راء الصحيح 
بالتصويت برفض طلب طرح 

الثقة بالوزير.
من ناحيته أوضح النائب 
صالح املال ل� »األنباء« انه احد 

مقدمي طلب تش���كيل جلنة 
التحقيق في محاور استجواب 
وزي���ر الداخلية والتي هدفها 
اس���تيضاح احلقائق، مبينا 
ان الن���واب كانوا ال ميتلكون 
أثناء جلسة  احل��قائق كاملة 
طرح الثق���ة فبعضهم أبى ان 
يظلم الوزير بإعدامه سياسيا 
والبعض اآلخ���ر أراد إعدامه 
سياسيا في ظل النزر اليسير 
من املعلومات، مؤكدا في الوقت 
نفسه انه ال ميكن ألحد كشف 
احلقائق كامل���ة إال من خالل 

سامح عبدالحفيظ
في أعقاب تق���دمي 11 نائبا 
طلبا إلحال���ة وزير الداخلية 
الش���يخ جابر اخلالد حملكمة 
ال���وزراء، واعالن ع���دد من 
النواب واخلبراء عدم دستورية 
اخلطوة على اعتبار ان طلب 
االحال���ة هو م���ن اختصاص 
النائب العام وحده، رأى غير 
نائب ان احلل األفضل لألزمة 
هو البدء بتشكيل جلنة حتقيق 
من شأنها استجالء احلقائق 
حتى يتسنى بناء املواقف في 

ضوء تقريرها.
وف���ي ه���ذا االط���ار قال 
العمي���ر  د.عل���ي   النائ���ب 
ل� »األنباء« انه احد املوقعني 
عل���ى طل���ب تش���كيل جلنة 
التحقيق الذي قدم عقب جلسة 
طرح الثقة بالوزير إال انه لم 
يعرض على املج��لس، مؤكدا ان 
ذلك هو السبيل األفضل حيث 
ان إحال���ة الوزير الى محكمة 
الوزراء تتطلب حتديد التهمة 

أوال.
ورأى د. العمي���ر ان���ه من 
ي����سبق اإلح�الة  ان  األفضل 
تقرير جلنة التحقيق البرملانية 

عقاريون يطالبون بمد مظلة 
حكم »بيتـك« في الرهن 
والتمويـل العقاري على 
البنوك التقليدية  ص13

أوباما: الواليات المتحدة 
نهايـة  تـرى  بـدأت 
النفـق للخـروج مـن 
ص15 المالية  األزمة 

النفـط يقفز مسـجاًل 
في  له  مسـتوى  أعلى 
متجـاوزًا  أسـابيع   6
ص16 دوالراً   72 الـ 

»طالبان - باكستان« تعلن مقتل زعيمها بيعة اهلل محسود
المتهم باغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو سقط في غارة أميركية والبيت األبيض بانتظار التأكيد

المهاجم فرج لهيب: ال أفكر في االعتزال مادامت 
لدي القـدرة على الجـري.. وإدارة الكويت لم 
تتركني بسـهولة وأسـعى للتألق مع السالمية

رونالدو وميسي وكاكا والدوليون 
اإلسبان نجوم تتألأل في سماء »الليغا«

يجتـاح  عـارم  حـزن 
األوروبيـة  المالعـب 
بسبب رحيل أسطورة 
التـدريـب الراحل
روبسـون بـوبـي   

التفاصيل ص 18
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