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رئيس الوزراء وافق على االستعانة بها في أسرع وقت: »افعلوا ما بوسعكم لتالفي تداعيات األزمة«.. و»البيئة« مازالت متخوفة من إمكانية حدوث تلوث للشواطئ

االستنجاد بشركات كورية لمعالجة التلّوث البحري
د. صف�ر: المق�اول يتحّمل مس�ؤولية كارثة 
محطة  مشرف ومتفائلون بإصالحها خالل أسابيع

الخزي: »األش�غال« لم تتس�لم المحطة رسميًا 
وبشكل نهائي والتشغيل والصيانة مسؤولية المقاول

لنفوق  الوطنية  للجن�ة  جولة  المضحي:  د. 
األس�ماك إلى البحر مساء اليوم لمعاينة  الوضع

لجن�ة »تقصي حقائق« محاي�دة ومن خارج 
ال�وزارة  ومح�ددة الم�دة.. ومراجعة ش�املة 
لمحطات الصرف لتجنب تكرار مثل هذه الكوارث

أس�ماء 152 مواطن�ًا 
في  قبلوا   219 أص�ل  من 
العبداهلل سعد  أكاديمية 

ص14

ضخ مياه الصرف املتجمعة في محطة مشرف مستمر في مجارير مياه األمطار إلى البحر 

يتقدم  »الوطني« 
المرتبة  إل�ى 
ال�� 38 ضم�ن 

أكثر بنوك العالم أمان�اً لعام 2009  ص34

الرئيس التنفيذي ل� »جبلة القابضة« في حوار مع »األنباء«

ننته�ج سياس�ة األب�واب المفتوح�ة وال مانع من 
اقتناص أي فرصة مجدي�ة في أي دولة ص36 و37

أحم�د الصف�ار: دار الكوثر تطرح 
خدمة RHD على مش�اريع تصل 
قيمتها  إلى 25 مليون دوالر  ص33

 محمود الجعفر: حققنا طفرة نوعية 
في المجال الصناعي ونمتلك خارطة 
طريق نحو المش�اريع المس�تقبلية

أحمد الصفار

محمود اجلعفر

وكيل وزارة األوقاف والوكيل المساعد للعالقات الخارجية والحج في حوار مع »األنباء«

الخارجية« ولو جاملني »ما ش�الني« من الدراسات اإلسالمية

ندعو جميع المواطنين والمقيمين ممن أدوا الحج والعمرة 
لتأجي�ل التفكير في أداء المناس�ك ه�ذا العام  ص 8 و9

القراوي: لن نسمح بسفر أي حاج إال بإحضار شهادة 
م�ن »الصحة« تفي�د بتطعيمه ضد إنفلون�زا الخنازير

الحريتي لم يجاملني بضم »الحج« إلى »العالقات 

وثائق تمليك 100 بيت بصفة إيجار 
لمواطنات متزوجات من غير كويتيين

مجلس الوزراء ينظر في الزيادات المالية 
للقانونيين في »الفتوى« و»التحقيقات« والبلدية

 مريم بندق
اعلنت مصادر حكومية في تصريحات 
خاصة ل� »األنب����اء« ان مجلس الوزراء 
سينظر في اجتماعه غدا في الكادر املالي 
املرفوع من ادارة الفتوى والتش����ريع. 
واوضحت املصادر ان املجلس سيتخذ 
القرار املناسب بشأن املطالبة باملساواة 
م����ع كادر القضاء فيما يتعلق بالعالوة 
القضائية وبدل طبيعة العمل. واستطردت 
قائلة: في حالة اقرار هذه املزايا للقانونيني 

في ادارة الفتوى والتشريع فان املجلس 
سيبحث ايضا في ش����مول هذه املزايا 
العامل����ني في االدارة العامة للتحقيقات 
لوزارة الداخلي����ة والعاملني في االدارة 
القانونية ببلدية الكويت. وقالت املصادر 
ان املجلس سيبت في التوصية املرفوعة 
من اللجنة الوزارية التي ترأسها وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان بشأن استحداث ادارة متكاملة 

لالزمات والطوارئ.

 دارين العلي � دانيا شومان � حمد العنزي � فرج ناصر
جملة حقائق كشف عنها املؤمتر الصحافي الذي عقده وزير 
األش���غال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر بحضور 
قيادات الوزارة و»البيئة« شكلت »نقاطا على حروف« كارثة محطة 

ضخ مشرف التي ألقت بظاللها على الساحة السياسية.
د.فاضل صفر حّمل وبصورة واضحة املقاول الرئيسي للمشروع 
الذي عليه التشغيل والصيانة - حمله مسؤولية الكارثة كاشفا 
عن »تشكيل جلنة )تقصي حقائق( محايدة ومن خارج الوزارة 

ومحددة بفترة زمنية بقرار وزاري سيصدر قريبا«.
وعّبر د.صفر � بعد استعراضه اجلهود احلثيثة املبذولة � عن 
تفاؤله بإعادة العمل باحملطة خالل األسابيع القليلة املقبلة، الفتا 
الى نيته إجراء مراجعة شاملة لوضع هذه احملطة واحملطات األخرى 

لتجنب تكرار الكوارث مس���تقبال. املدي���ر العام للبيئة د.صالح 
املضحي أعلن عن مخاطبة ش���ركات كورية جنوبية للمساعدة 
في تكسير املركبات الس���امة في البحر اثر موافقة سمو رئيس 
الوزراء على اتخاذ كل اإلجراءات بسرعة لوقف تداعيات الكارثة، 
وأضاف ان س���مو رئيس الوزراء حث اجلهات املعنية على عمل 
ما بوسعها لتالفي تداعيات األزمة وأبدى د.املضحي تخوفه من 
ان يكون هناك تلوث حدث في الشواطئ. من جهة ثانية، كشف 
د.املضحي عن جولة بحرية مساء اليوم للجنة املختصة ب� »نفوق 

األسماك« لالطالع على األوضاع ومعاينة التلوث احلاصل.
وكيل األش���غال املساعد لشؤون الهندس���ة الصحية م.خالد 
اخلزي فّجر مفاج���أة بإعالنه ان الوزارة لم تتس���لم حتى اآلن 
احملطة رسميا بشكل نهائي، موضحا ان التشغيل والصيانة من 

مسؤوليات املقاول. وقال ان قيمة عقد احملطة بلغت 42 مليونا 
و38 ألف دينار. نيابيا، أكدت د.روال دشتي ان املعلومات املتوافرة 
لديها أكدت وجود دراسات رسمية علمية سابقة حتذر »األشغال« 

و»البيئة« بخصوص محطة مشرف منذ ما قبل ترسيتها.
وأوضحت ف���ي تصريحات خاصة ل� »األنب���اء« »ان جامعة 
الكويت أعدت دراسة بهذا اخلصوص لكن لألسف وضعت على 
الرف ومت اتباع نهج »افعل ما تش���اء« بال مباالة ألنه لن يكون 
عليك أي مسؤولية أو محاسبة، وخلصت الى القول »من الواضح 
ان هناك حلقة متكاملة من الفس���اد من بداية املش���روع وحتى 
تشغيله«، وزادت »من املؤسف ان نرى البنية التحتية متهالكة 
او تتهالك بصورة سريعة بسبب الفساد ويجب استدراك األمور 

ومحاسبة املسؤولني«.

وساطة تركية � إيرانية لنزع 
فتيل األزمة بين بغداد ودمشق

حمد العنزي
يتصدر منح وثائق التمليك 
للكويتيات املتزوجات من غير 
كويتيني وعددهن ال يتجاوز 
ال� 100 حالة التوصيات التي 
ستصدر عن اجتماع املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية مع 
اللجنة اإلسكانية في مجلس 
األمة هذا االس���بوع. مصادر 
 مطلعة في املؤسس���ة أكدت 
 ل� »األنباء« ان هذه احلاالت 
ال� 100 تقريبا لن تشمل جميع 

الت���ي حتمل صفة  احلاالت 
إيجار، مبينة انه مت رفع كشف 
ملجلس الوزراء بهذه احلاالت 
وإمكانية املوافقة النهائية لهن 

بالتملك.
وأوضحت املصادر ان من 
بني التوصيات التي س���يتم 
بحثها إمكانية إدراج املواطنني 
الذين حصلوا على قرض من 
بنك التسليف وقاموا بتسديده 
بالكام���ل ضم���ن الطلب���ات 

اإلسكانية.

عواص���م � وكاالت: في إطار 
وساطة تركية لنزع فتيل األزمة 
املتفاقمة بني سورية والعراق اثر 
تفجيرات بغداد الدموية، يزور 
وزير اخلارجي���ة التركي أحمد 
داود أوغلو غدا كال من دمش���ق 
وبغداد املجاورتني ألنقرة. ويلتقي 
أوغلو كبار املسؤولني في البلدين 
ألن »اللقاءات ستسمح للطرفني 
العراقي والسوري بالتعبير عن 
وجهتي نظرهما حول التطورات 

األخيرة في بغداد وإطالعهما على 
وجهة النظر التركية«. تداعيات 
تفجيرات بغ���داد الدامية بحثها 
كذلك وزير اخلارجية اإليراني 
منوچهر متكي مع كبار املسؤولني 
العراقيني ف���ي زيارته املفاجئة 
إلى بغداد أمس وسط معلومات 
ع���ن محاول���ة إيراني���ة أيضا 
الس���تيعاب التوتر بني سورية 
والعراق واستدعاء كل من البلدين 

التفاصيل ص40 لسفيره.  

سيبّت في اقتراح الروضان باستحداث إدارة متكاملة لألزمات والطوارئ

التفاصيل ص4 و5

د. روال دشتي: دراس�ات رسمية علمية 
تؤكد وجود تحذيرات س�ابقة مما وصلنا إليه 
ُوضعت على الرف وس�اد نهج »افعل ما تشاء«

أس�ماء 154 طالبًا وطالب�ة موزعين على األقس�ام 
العلم�ي�ة ب�� »العلوم الطبي�ة الم�س�اعدة«  ص 6

ص 20 - 27
الرمضانيةنوافذ 

منير الحمداوي 
ملتزم دينيًا 

ويصوم رمضان 
بانتظام 

محمد السنين: بعض اآلباء مهتمون 
كثيرًا بدراس�ة ابنائه�م واليبالون 
الصل�وات أداء  ف�ي  أهمل�وا  إذا 

د. وليد العلي: من لم يتوج حفظه 
بالمراجعة والعمل  والتأثر به صار 
كالنس�خة الزائ�دة م�ن القرآن

مأكول الهنا

شوربة
 الفاصوليا البيضاء

يوميات
فـنــان 
صـائم

راغب عالمة: 
شهر رمضان 
للعبادة 
والصوم 
وصلة األرحام


