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Al-Anbaa Monday 21st September 2009 - No 12031 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 2 من شوال 1430 ـ 21 من سبتمبر 2009 الـــعـدد:

للهـــدايا وال�ســاعـــات

يتقدمون بخال�ص التهاين والتربيكات اإىل

ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد

ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح
واإىل �سمو ويل عهده الأمني

ال�صيخ نواف الأحمد اجلابر ال�صباح
واإىل رئي�ص جمل�ص الأمة

ال�سيــد جا�ســم حمــمــد اخلــرايف
واإىل �سمو رئي�ص جمل�ص الوزراء

ال�صيخ نا�صر املحمد الأحمد ال�صباح
واإىل جمل�ص الأمة والوزراء وال�سعب الكويتي الكرمي

مبنا�سبة عــيــدالفطــر ال�سعيــد

اأعــاده الــلـه عليــنـــا وعليـــكـــم 

باخليــر واليمـن والربكــات

دعت الحكومة لتطبيق توجيهات سمو األمير والتحلي بالشفافية ووضوح الرؤية للخروج من مرحلة الجدل مع مجلس األمة والتحول لمرحلة العمل المشترك

معصومة لـ »األنباء«: وزراء ُيسّهلون للبعض اختراق القانون

معلومات عن استهداف مفتي لبنان 
بحزام ناسف عّكرت صفو العيد

بيروت: فيما توحدت املذاهب اللبنانية امس 
حول اول ايام عيد الفطر املبارك ما ولد جوا 
من االلف���ة واالرتياح افتقده اللبنانيون طويال، 
وردت معلوم���ات ملديرية املخابرات في اجليش 
اللبناني تؤكد محاولة الس���تهداف مفتي لبنان 
الشيخ د. محمد رشيد قباني بعملية انتحارية 
داخل مسجد محمد االمني، اثناء صالة العيد. مصادر 
امنية لبنانية ابلغت »األنباء« ان املعلومات التي 
توافرت اشارت الى ان التفجير احملتمل كان سيتم 
من خالل حزام ناسف، يحمله احد املندسني بني 
املصلني. واستدراكا لالمر، مت عزل الطريق املمتد 
من من���زل املفتي قباني في منطقة تلة اخلياط، 
الى ساحة الشهداء حيث مسجد االمني، ما اضطر 
املشاركني من وزراء ونواب وسفراء الى الترجل 
من سياراتهم في ساحة رياض الصلح واملتابعة 
الى املسجد الذي احيط بالدبابات وناقالت اجلند 

سيرا على االقدام. 

عواصم � وكاالت: دعا املرشد االعلى للجمهورية االسالمية االيرانية علي 
خامنئي في خطبة العيد امس، احملتجني على نتائج االنتخابات الرئاس���ية 
الى العودة حلضن النظام، مش���ددا على ضرورة عدم التسامح مع املتهمني 

بالثورة املخملية. 
من جهته، أعلن الزعيم االصالحي اإليراني مهدي كروبي انه وقع على تسلم 

مذكرة استدعائه إلى احملكمة، قائال انها فتحت له ملفا قضائيا حملاكمته.
كما أشار كروبي إلى احتمال اعتقاله، مرحبا بذلك، لتأكيده أن محاكمته 

ستكون فرصة لفضح جرائم السلطة.
 الى ذلك قال الرئيس الروس���ي دميتري مدڤيديڤ إن إس���رائيل أبلغت 
روسيا انها لن تشن هجوما على إيران ووصف مثل هذا الهجوم بأنه »أسوأ 

شيء ميكن تصوره«. 
واضاف مدڤيديڤ: عندما زارني الرئيس االسرائيلي شيمون بيريز في 
سوتشي صرح بشيء مهم بالنسبة لنا جميعا »إسرائيل ال تعتزم توجيه 

أي ضربات إليران نحن بلد مسالم ولن نفعل ذلك«.

مدڤيديڤ: إسرائيل ال تنوي مهاجمة إيران

خامنئي للمحتجين: عودوا إلى»حضن النظام« 
وكروبي يؤكد تسلم استدعائه للمحاكمة

التفاصيل ص 22التفاصيل ص 23

الجيش اليمني يعلن صّد 
هجوم على القصر الجمهوري 

ومقتل 140 متمردًا

صنعاء � وكاالت: بعد 24 
س���اعة من إعالن احلكومة 
العمليات  اليمنية تعلي���ق 
العس���كرية م���ع املتمردين 
مبناسبة عيد الفطر، تواصلت 
املع���ارك وتب���ادل الطرفان 
االتهام���ات، وأعل���ن مصدر 
عسكري ميني ان »اجليش 
أحبط هجوم���ا للمتمردين 
قامو به على مدينة صعدة 
محاولني الوصول الى مبنى 
القصر اجلمهوري، من خالل 
3 اجتاهات للسيطرة عليه، 
وقتل اكثر من 140 متمردا«.

المال عمر: هزيمة الغرب 
في أفغانستان وشيكة

كابول � أ.ش.أ: حذر زعيم 
حركة طالبان في أفغانستان 
املال عمر القوات الغربية في 
أفغانستان، قائال »إن إحلاق 
الهزمية بها بات وش���يكا،« 
ودعا املال، في بيان مبناسبة 
عيد الفطر، الشعوب الغربية 
لع���دم تصديق م���ا يقوله 
الرئي���س االميرك���ي باراك 
أوبام���ا »ال تنخدع���وا مبا 
يقوله ع���ن ضرورة احلرب 
في أفغانس���تان، ان الغرب 
غير مجبر على خوض هذه 

احلرب«. التفاصيل ص 22

صاحب السمو األمير مصافحا مستقبليه لدى وصول سموه الى مسجد الدولة الكبير الداء صالة العيد صباح امس ويبدو املستشار راشد احلماد

صاحب السمو أدى صالة العيد في المسجد الكبير

خادم الحرمين الشريفين هنأ األمير: ليحقق اهلل للكويت
كل ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم وازدهار

ادى صاحب الس����مو االمير الشيخ صباح االحمد صالة العيد 
في مسجد الدولة الكبير وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وكبار املسؤولني الى ذلك هنأ صاحب السمو األمير اخاه 
خادم احلرمني الش����ريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز مبناسبة 
العيد وذلك خالل اتصال هاتفي أجراه س����موه حيث عبر سموه 
عن خالص دعوات����ه بان يعيد اهلل هذه املناس����بة على البلدين 

والشعبني بوافر اخلير، وشكر خادم احلرمني الشريفني صاحب 
السمو األمير على هذه املبادرة الكرمية التي جتسد عمق العالقات 
بني البلدين الشقيقني، متمنيا استمرار التواصل االخوي ومبتهال 
الى اهلل الباري تعالى ان ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية 
ويحق����ق للكويت كل ما تتطلع اليه من رفعة وتقدم وازدهار في 

التفاصيل ص 3ظل القيادة احلكيمة لسموه.

الحمـاد: لم أترك منصبي وال أفكر  في ذلـك إال إذا كانت الصحافة تريد ذلك
مريم بندق ـ أسامة أبوالسعود

في ظل كلمات صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد خالل 
العش���ر األواخر م���ن رمضان 
والتي أكد فيها سموه ضرورة 
االلتزام بالقانون وترك اجلدل 
حثت النائب د.معصومة املبارك 
احلكومة على انتهاج الشفافية 
الرؤي���ة وتطبيق  ووض���وح 
القان���ون للخروج م���ن عنق 
الزجاج���ة والتحول من أجواء 
التوتر وتصيد األخطاء واجلدل 
في العالقة مع مجلس األمة الى 
مرحلة العمل املشترك. وقالت 
املبارك في  النائب د.معصومة 
تصريحات خاصة ل� »األنباء«: 
على احلكومة ان تتعامل وفق 
هذه املعايير في جميع القضايا 
الت���ي ته���م املواطن���ني ومنها 
التجنيس، واملشروعات التنموية 
الوظائف  والتوظيف وش���غل 

يسهلون لهم إمكانية االختراق. 
وتابعت: استطيع القول ان هناك 
وزارة ووكالء  وزراء ووكالء 
إدارات  مس���اعدين ومدي���ري 
املنفذي���ن للقانون  وبصفتهم 
تقع عليهم املسؤولية كاملة في 

القيادية في الوزارات. وحّملت 
املبارك احلكومة النصيب األكبر 
القوانني  من مسؤولية جتاوز 
موضحة ان البعض يسعى الى 
القفز على القانون ولكن أعضاء 
في الس���لطة التنفيذية هم من 

حالة متكن البعض من اختراق 
القانون. ودعت الى إصالح العمل 
احلكومي، مشددة: على الوزراء 
ان ينتهجوا األسلوب املوضوعي 
في اختي���ار األفض���ل واألكفأ 
للمناصب القيادية الشاغرة دون 
التي متارس  اعتبار للضغوط 
عليهم وعل���ى مجلس الوزراء 
والتي تس���عى ال���ى االنحراف 
في التطبيق عن جادة الصواب 

واملصلحة العليا. 
من جهة ثانية،  تساءل نائب 
رئيس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير العدل واألوقاف املستشار 
راشد احلماد: من الذي يكتب انني 
سأترك منصبي وأتنحى؟ وتابع 
الوزير احلماد: لم أترك منصبي 
وال أفكر في التنحي عنه إال اذا 
كانت الصحافة هي التي تريد 
ذلك! وشدد على انه شخصيا ال 

يفكر في هذا األمر.

الوزير د.محمد العفاسي في لقطة أبوية مع طفلة من أبناء احلضانة العائلية

»الشؤون«: األولوية لمشاريع دورالرعاية ص7


