
فلس
100

صفحة
48

اإلمساك 4:01
اإلفطار 5:56

Al-Anbaa Sunday 13th September 2009 - No 12023 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 23 من رمضان 1430 ـ 13 من سبتمبر 2009 الـــعـدد:

  نقل تبعية إدارة اختيار البيوت االستشارية 
من الشمالي إلى الفهد  واختيار الرومي رئيسًا لها

مريم بندق
علم����ت »األنب����اء« 
ال����وزراء  ان مجل����س 
وافق على نقل تبعية 
إدارة اختي����ار البيوت 
االستشارية من وزير 
املالية مصطفى الشمالي 
الى نائب رئيس الوزراء 
للش����ؤون االقتصادية 

التنمية  الدولة لش����ؤون  ووزير 
ووزير الدولة لش����ؤون اإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد. وقالت مصادر 
في تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
ان قرارا صدر بتكليف وكيل ديوان 
اخلدمة املدنية محمد الرومي برئاسة 
االدارة واللجنة التابعة لها واملناطة 

بها ترسية العطاءات 
اخلاص����ة باختي����ار 
البيوت االستشارية 
املشرفة على املشاريع 
الكبرى للدولة. هذا 
وضم����ت اللجن����ة 7 
اعضاء جدد هم األمني 
الع����ام املس����اعد في 
مجلس الوزراء وائل 
العسعوسي، الوكيل املساعد في 
وزارة املالية عبدالوهاب املزيني، 
الوكيل املس����اعد في مكتب احمد 
الفهد فواز الس����مار، ومن القطاع 
اخل����اص: عبدالرحمن احلميدان، 
القحطان����ي، عبدالوهاب  م.طالل 
االبراهيم، اضافة الى عضو آخر.

محمد الرومي

توجه نيابي لزيادة عدد الدوائر االنتخابية إلى 10
نواب يعّدون طلبًا لعقد جلسة خاصة لمناقشة شراء فوائد القروض االستهالكية نهاية نوفمبر المقبل

العسعوسي: المجتمع لن يحافظ على 
أمنه واستقراره  إال بتشجيع المصلحين 
المفسـديـن أيـدي  علـى  واألخذ 

ص 20 -  27
الرمضانيةنوافذ 

الحساوي: على المسلمين إصالح ذات بينهم وأن يجمعوا 
قلوبهم على ربهم ليكونوا عباد اهلل إخوانًا تحت لواء اإلسـالم

رمضان شهر القرآن والعبادةد.وائل احلساوي

الصيام ال يعني حرمان اإلنسان من متع الدنيا  ولكن يعني 
حجز الجوارح عن كل ما يغضب اهلل

»بيتـك -  تركيا« يحصل  العمر: 
بألمانيا  للعمـل  رخصـة  علـى 
وافتتاح فـرع في مانهايم ص34 محمد العمر

أحمد الهارون

)محمد راتب(أسماك نافقة رصدتها كاميرا »األنباء« مساء أول من أمس

الهارون لـ »األنباء«: قرارات لجان »التجارة« 
السـبع بعد العيد مباشرة وإجراءات فعالة 
ص32 العقـاري  السـوق  أداء  لتنظيم 

بنك الخليج يطلق حملة »ضاعف فائدتك« ص32

 »األنباء« ترصد آراء االقتصاديين حول تقييم عمل المصارف 
اإلسـالمية في ظل األزمـة الماليـة العالمية ص38

بشرى شعبان ـ دارين العلي
اس���تنفرت كل من الهيئة العامة للبيئ���ة وهيئة الزراعة قواهما 
مبجرد انتش���ار شائعة وجود أعداد كبيرة من األسماك النافقة على 
شاطئ نادي الفحيحيل البحري. نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة 
 ورئي���س اللجنة الوطنية لنفوق األس���ماك الكاب���ن علي حيدر أكد 
ل� »األنباء« عدم وجود أي حالة نفوق لألس���ماك، موضحا ان الهيئة 
قامت مبسح كامل لشاطئ الفحيحيل عبر عدة جوالت ولم ترصد أي 
نفوق. من جهته، أكد مصدر مس���ؤول في هيئة الزراعة ان دوريات 
الرقابة البحرية جتول املياه االقليمية على مدار الساعة ولم ترصد 

أي حالة نفوق.

»البيئة« و»الزراعة«: ال نفوق لألسماك 
ومسح كامل للبحر يوميًا

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
أكدت مصادر مطلعة ان عددا 
من الن����واب يجرون مش����اورات 
فيما بينهم لتقدمي اقتراح لتعديل 
قانون االنتخابات بحيث يتم إعادة 
توزيع الدوائر االنتخابية اخلاصة 
بانتخابات مجلس األمة إلى عشر 
دوائر بدال من نظام اخلمس املعمول 
به حاليا. وقالت املصادر ل� »األنباء« 
ان أحد النواب ومبس����اعدة نائب 
سابق يقودان هذا التوجه ويجريان 
اتصاالت مع بعض النواب احلاليني 
لبحث سبل تقدمي القانون إال ان 
بعض املعضالت التي يواجهونها 
تؤخر وتي����رة عملهم. وأوضحت 
املصادر ان أهم ما يخشاه املتبنون 
لهذا التوجه هو ردة الفعل الشعبية 
من املناطق اجلديدة املضافة الى 
دوائرهم السابقة بعد إعادة التوزيع 
املناطقي وتغيير جغرافية الدوائر 
الس����ابقة إلى الوضع اجلديد. من 
جه����ة أخرى، يج����ري غير نائب 
تنس����يقا لتحديد جلسة خاصة 

تعقد بداي����ة دور االنعقاد املقبل 
القروض  ملناقشة »ش����راء فوائد 
 االس����تهالكية«، وأك����دت مصادر 
ل� »األنباء« ان اجللسة ستعقد نهاية 
نوفمبر املقبل وذلك بعد التنسيق 
والتشاور مع الكتل البرملانية. وفي 
السياق ذاته، أكد النائب سعدون 
حماد ان شراء مديونيات املواطنني 
وإع����ادة جدولتها دون فائدة باتا 
حاجة ملح����ة وأولوي����ة نيابية 
سيتم حس����مها في دور االنعقاد 
 املقبل، موضحا في تصريح خاص

 ل� »األنباء«: اننا سنعمل على إعادة 
فتح هذا امللف من جديد مع بداية 
دور االنعقاد. وأشار حماد إلى ان 
هذا امللف ليس بجديد وسبق ان مت 
تقدميه في املجالس السابقة وأشبع 
دراسة، مطالبا احلكومة بالتعاون 
مع النواب لتمرير هذا املقترح كون 
األغلبي����ة النيابية تؤيده من باب 
رفع املعان����اة عن كاهل املواطنني 
في ظل األزمات االقتصادية التي 

عاشها العالم.

ال نية حاليًا إلعادة المالحق اإلعالمية في الخارج
تحتاج إلى دراسة وإستراتيجية جديدة

حسين الفيلكاوي
علمت »األنباء« من مصدر وزاري رفيع انه 
ال توجد نية مطلقا إلعادة املالحق اإلعالمية 
باخلارج بشكلها السابق. وأضاف املصدر ان 
عودة املالحق االعالمية حتتاج الى دراس����ة 
جديدة باستراتيجية جديدة، مشيرا الى ان 
املالحق السابقة كانت تكلف الدولة ما يقرب 

من 7 ماليني دينار.
ونفى املصدر صحة ما نشر عن أن االعالم 
اخلارجي س����يتم نقله الى وزارة اخلارجية. 

مؤكدا ان هذا عار عن الصحة متاما، موضحا 
انه أعدت دراس����ة في الس����ابق بدمج االعالم 
اخلارج����ي مع وزارة اخلارجي����ة، كما أعدت 
دراس����ة أخرى بدمجه مع »كونا« أو إنش����اء 
هيئة مستقلة لالعالم اخلارجي، لكن مجلس 
الوزراء اتخذ قرار إغالق املكاتب وإعادة تقييمها 

مرة أخرى.
وزاد: في الوقت احلاضر سفاراتنا باخلارج 
تقوم بنفس املهمة بالتنسيق مع قطاع اإلعالم 

اخلارجي بوزارة اإلعالم.

د.عبداهلل الفهيدالسفير كادافو حنفري

»األنباء«:  لـ  اإلثيوبي  السفير 
أبابا  ألديس  المحمـد  زيارة 
فتحت الباب  أمام المشاريع 
ص13 الكويتية  االستثمارية 

د.عبداهلل الـفهيـد لـ  »األنباء«: 
دمـج  إجـراءات  مـن  انتهينـا 
مستشـفى مبارك مـع الجامعة 
العيد مباشرة ص8 والتنفيذ بعد 

»الصحة« للتوصية بتأجيل العام الدراسي إلى مارس
و»التربية« تؤكد: لسنا ضد إغالق المدارس

مريم بندق ـ حنان عبدالمعبود
فيما اعلنت منظمة الصحة العاملية امس 
االول ان اغالق املدارس او تعطيل الدراس����ة 
للحد من انتشار انفلونزا اخلنازير سيكون 
»اكثر فاعلية« من حيث مكافحة الوباء، علمت 
»األنباء« من مصادر صحية مطلعة ان وزير 
الصحة د.هالل الساير بصدد رفع مذكرة لتأجيل 
العام الدراسي حتى نهاية مارس املقبل على 
ان تس����تأنف الدراسة بعد ذلك وميكن طوال 
فترة الصيف بالغاء اجازة آخر العام، واشارت 
املصادر الى ان البت النهائي في هذا املوضوع 

سيتوقف على قرارات املؤمتر االقليمي لدول 
شرق املتوسط الذي سيعقد في القاهرة غدا 
االثنني. وف����ي وزارة التربية اعلنت مصادر 
تربوي����ة رفيعة ان وزارة الصحة هي اجلهة 
املناط بها تنفيذ توصي����ات منظمة الصحة 
العاملية. واوضحت املصادر ان املسؤولني في 
الرؤية الصحيحة للوضع  »الصحة« لديهم 
في الكويت ودول العالم ومدى اهمية اغالق 
املدارس ووقف الدراس����ة حيث يرتبط ذلك 
بتطورات الڤيروس وتوقيت وصول االمصال 
املطلوبة. واكدت املصادر ان وزارة التربية حتى 

اآلن ال جديد لديها وس����تتم الدراسة بحسب 
ما سبق ان أعلن، واضافت املصادر ان وزير 
الصحة د.هالل الساير ووزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود سيجتمعان 
اليوم وس����يعلنان اجراءات مواجهة املرض 
وذلك في مؤمتر صحافي وبحضور قيادات 
الوزارتني. واستدركت املصادر قائلة: دعونا 
ننتظر ما س����يحدث في الدول االخرى التي 
صنفت ضمن الدول املوبوءة والتي لم تغلق 
مدارسها وجامعاتها حتى اآلن كالواليات املتحدة 

االميركية واملكسيك وغيرهما.

بعد تأكيد »الصحة العالمية« أن تعطيل الدراسة »أكثر فاعلية« في الحد من انتشار إنفلونزا الخنازير
خريطة حديثة وزعتها منظمة الصحة العاملية توضح حجم انتشار مرض إنفلونزا اخلنازير في الشرق األوسط وأفريقيا
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إيران تعلن استعدادها للتفاوض على »مقترحاتها النووية«

واشنطن تدعو إلى عقد لقاءات عالية
المستوى لـ »اختبار« نوايا طهران

طهران � وكاالت: اعلنت الواليات املتحدة أنها ستقبل العرض 
االيراني باجراء محادثات واس����عة النطاق مع الدول الكبرى على 
الرغم من الرفض الذي اعلنته طهران ملناقشة برنامجها النووي. 
وقال بي.جيه كراولي املتحدث باس����م وزارة اخلارجية األميركية 
للصحافيني »سنس����عى الى عقد اجتماع مبكر على مستوى عال 
وسنسعى الى اختبار استعداد ايران للتواصل«. في املقابل، جدد 
وزير اخلارجية االيراني منوچهر متكي أمس التأكيد على استعداد 
طهران للتفاوض بش����أن مقترحاتها النووية، اال انه لم يقدم ردا 

التفاصيل ص 42مباشرا على الدعوة االميركية.

اإلصابات المؤكدة بإنفلونزا الخنازير 

ال إصابات 


