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Al-Anbaa Thursday 24th September 2009 - No 12034 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اخلميس 5 من شوال 1430 ـ 24 من سبتمبر 2009 الـــعـدد:

 الرئيس األميركي أوباما يلقي أول كلمة له أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة    (أ.ف.پ)  القذافي يرمي ميثاق األمم املتحدة إلى املنصة الرئيسية       (أ.پ) 

 خادم احلرمني الشريفني يطلع ضيوفه على مجسم جلامعة امللك عبداهللا للعلوم والتقنية بحضور صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وعدد من القادة العرب واملسلمني       (أ.ف.پ) 

 في حفل افتتاحها بحضور صاحب السمو األمير واألسد ولفيف من رؤساء الدول العربية واإلسالمية

 خادم الحرمين: جامعة الملك عبداهللا دار للحكمة ومنارة للتسامح 
 الرياضـ  وكاالت: دخلت اململكة العربية السعودية 
أمس عصر االجناز العلمي والتقنية، حيث دشن خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز جامعة 

امللك عبداهللا للعلوم والتقنية (كاوست).
  وبحضور صاحب الســـمو االمير الشـــيخ صباح 
األحمد ولفيف من رؤســـاء الدول العربية واإلسالمية 
بينهم الرئيس السوري د.بشار االسد، تّوجت اململكة 
أمس احتفاالتها بالعيد الوطني الـ ٧٩ بافتتاح الصرح 
األكادميي الفريد على ضفاف البحر األحمر في منطقة 
ثول شمال مدينة جدة ليحظى بأحدث وأهم التجهيزات 
التقنية في العالم ويفتح أبواب اململكة على مصراعيها 
أمام األبحاث واالجناز العلمي. وفي كلمته االفتتاحية 
أشاد خادم احلرمني باحلضارة اإلسالمية ودورها في 
احلضارة اإلنســـانية مؤكدا أن اجلامعة «لن تبدأ من 
الصفر وإمنا هي استمرار وامتداد ملا متيزت به حضارتنا 
اإلسالمية». واستذكر خادم احلرمني جهود واجنازات 
وريادة علماء املسلمني في قيادة احلضارة اإلنسانية 
إلى مصاف الرقي واالزدهار وعلى رأسهم ابن النفيس 

واخلوارزمي وجابر بن حيان وابن خلدون.
  وإذ أكـــد أن العلم واإلميان صنـــوان ال يفترقان إال 
في األذهان املريضة، هاجم خادم احلرمني من سماهم 
بـ«املتطرفني» الذين يشيعون ثقافة الكراهية واحلقد 
ومحاربة العلم. ولفت إلى أن اجلامعة ســـتنضم إلى 
زميالتها فـــي اململكة لتصبـــح «دارا للحكمة ومنارة 

للتسامح». 

 أوباما يبّشر من على منبر المنظمة الدولية بعالم متعدد األطراف وخاٍل من األسلحة النووية 

 القذافي يحاكم األمم المتحدة: مجلس «األمن» جلب لنا «الرعب»
 نيويوركـ  وكاالت: «أخطأنا في معاجلتنا لإلرهاب، أخطأنا 
في معاجلتنا للقراصنة، أخطأنا في معاجلتنا لألمراض» بهذه 
العبارة شخص الزعيم الليبي معمر القذافي أمراض منظمة 
األمم املتحدة في خطابه االول واملطول أمام جمعيتها العامة 
أمس.  واذ هاجـــم املنظمة والدول الكبرى خاصة األعضاء 
الدائمني في مجلس األمن، قـــال القذافي في خطابه املطول 
الذي جتاوز فيه الوقت املخصص، ان هذا املجلس لم يوفر 
«لنا األمن منذ قيامه بل وفر لنا الرعب والعقوبة»، داعيا الى 
متزيق ميثاق املنظمة الدولية واعداد ميثاق جديد تتساوى 
فيه جميع دول العالم وتســـاءل عن أحقية أعضاء مجلس 

األمن اخلمسة بحق النقض (الڤيتو). 
  بدوره الرئيس األميركي باراك أوباما، وفي اول خطاب له 
امام اجلمعية العامة لألمم املتحدة، دعا إلى «عهد جديد من 
التعاون املتعدد االطراف» ملواجهة حتديات الكوكب، وتعهد 
أوباما أمام أكثر من ١٢٠ رئيس دولة وحكومة، بالسعي نحو 

إخالء العالم من األسلحة النووية.
  وفيما يخص السالم في الشـــرق األوسط، تعهد أوباما 
بالســـعي إلقامة دولة فلســـطينية على حدود العام ١٩٦٧ 
بعد وقف االســـتيطان «غير الشرعي في األراضي العربية 

احملتلة». 

 ٣ نواب طلبوا االنضمام إلى عضوية «العمل الشعبي» وقوبلوا بالرفض

 جوهر يرتب إلنشاء كتلة برلمانية جديدة
 عادل العتيبي

  فيما يدور حديث على نطاق واســـع حـــول توجه كتلة 
العمل الشعبي لزيادة عدد أعضائها ألكثر من ٣ أعضاء، قالت 
مصـــادر مقربة من النائب د.حســـن جوهر انه يعكف حاليا 
على إنشـــاء كتلة برملانية جديدة مـــن املرجح اإلعالن عنها 
مطلـــع دور االنعقاد املقبل. ونقلت املصادر عن د.جوهر أنه 
وجه الدعوة لبعض النواب لالنضمام للكتلة ممن يرى أنهم 
مؤهلون إلنشاء كتلة جديدة مبن فيهم أعضاء كتلة «الشعبي» 

أنفســـهم. من جهة ثانية أكدت مصادر مقربة من كتلة العمل 
الشعبي ان كل ما يدور في شأن زيادة عدد أعضاء الكتلة «ال 
يخرج عن دائرة االجتهادات وال ميت للواقع بصلة». ونقلت 
املصادر لـ«األنباء» ان «الشـــعبي» تلقى عروضا من ٣ نواب 
لالنضمام الى عضويته، وهو أمر مت حسمه بالرفض لنائبني 
من الـ ٣، ولم يحســـم الشعبي رأيه بالنسبة للنائب الثالث، 
وأضافـــت املصـــادر ان تلك العروض قـــدم بعضها في دور 
االنعقاد املاضي وعقد أعضاء الشعبي احلاليون اجتماعات عدة 

بحضور النائبني السابقني مرزوق احلبيني ومحمد اخلليفة، 
وخلصوا الى أنه من غير املالئم املوافقة على انضمام أعضاء 
لم يتم التأكد من سالمة مواقفهم باعتبار ان قرارات بعضهم 
ال ميلكون اتخاذها بشكل منفرد، وهو أمر يتنافى مع مبادئ 
«الشـــعبي»، إذ يحرص على الـــزام أعضائه باملوقف املوحد 
من بعض القضايا، الســـيما تلك التي تتعلق باملال العام أو 
االستجوابات. وأكدت املصادر ان النواب الراغبني في االنضمام 

مازالوا يأملون في االنضمام الى «الشعبي». 

 العودة لـ «األنباء»: «الخارجية» تعد وثيقة 
الضمانات األمنية المقدمة لألميركيين

 خالد العودة 

 بيان عاكوم
  كشف رئيس اللجنة الشعبية ألهالي معتقلينا في غوانتانامو 
خالد العودة عن وثيقة تعدها وزارة اخلارجية فيها ضمانات امنية 
سبق ان طلبتها االدارة االميركية قبل تسليم املعتقلني خالد املطيري 
وفؤاد الربيعة. ولفـــت العودة في تصريح خاص لـ «األنباء» الى 
ان الوثيقة ستســـلم الى االدارة االميركية بعد العيد وعلى اثرها 
ستحدد االدارة موعد تسليم املعتقلني الربيعة واملطيري. وبخصوص 
لقاء سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد واملبعوث األميركي 
اخلاص مبعتقلي غوانتانامو بني العودة ان االنطباع الذي خرج به 
املسؤولون الكويتيون خالل اللقاء هو اختالف اللهجة االميركية 
في التعامل مع هذا امللف، مشـــيرا الى انهم ملسوا مرونة واضحة 

ونية حازمة ألول مرة في اطالق سراح جميع املعتقلني. 

 القالف: بالون «سنيار» في وضع «الطوارئ» 
وجهود الفريق متواصلة إلصالح محطة مشرف

 فرج ناصر
  نفى رئيـــس فريق الغوص 
التطوعي  العمـــل  التابع ملركز 
(سنيار) حسني القالف ما تردد 
عن انفجار البالون الهوائي الذي 
وضعه فريق العمل التطوعي لسد 
الرئيسية املؤدية  املناهيل  احد 
الـــى محطة مشـــرف للصرف 

الصحي.

  وقال القالف ان كل ما في األمر 
ان السلسلة التي متسك البالون 
قطعت نتيجة قوة املياه املتدفقة 
وقد حتركت احلقيبة البالونية 
من مكانها وتسربت بعض املياه، 
مشيرا الى ان الفريق عمل على 
البالون واجرى عليه  ســـحب 
الصيانة الالزمة ووضع البالون 

حاليا للطوارئ فقط.

  واضاف انـــه مت عمل تقرير 
بذلـــك ومت اطـــالع القائمني في 
«االشـــغال» مبا مت اتخاذه من 
اجـــراءات، وذكـــر ان اجلهود 
متواصلة من قبل فريق الغوص 
الكويتي (سنيار) ووزارة االشغال 
واجلهات املعنية لعمل االجراءات 
الالزمة والصيانة حملطة مشرف 

للصرف الصحي. 

 بدء إزالة التعديات 
بمنطقة الوفرة
   األحد المقبل 

  بداح العنزي
إزالة    تباشـــر جلنـــة 
التعديات على أمالك الدولة 
يـــوم األحد املقبـــل إزالة 
جميع التعديات في منطقة 
الوفرة، وتشمل الدواوين 
وغرف الكيربي وأســـوار 
احلدائق. وأوضحت مصادر 
لـ «األنبـــاء» ان هذه هي 
املرة األولى التي تباشـــر 
اللجنـــة أعمال اإلزالة في 

هذه املنطقة. 

 عادل الشمالي واميل الشعار وبينهما كتالوج إيكيا اجلديد 

 عادل الشمالي لـ «األنباء»: سر نجاح «إيكيا»  حشد من السيارات امتد لكيلومترين في انتظار إصالح كمبيوتر منفذ النويصيب 
  تميزها باألسعار التنافسية وتخطط لرفع حصتها السوقية 

من ١٦ إلى ٢٠٪ في ٢٠١٠     ص١٥
 تعطل الكمبيوتر في «النويصيب» 

  شّل حركة التنقل من وإلى الكويت     ص٦

 (محمد ماهر) 

 «األنباء» تنفرد بنشر كلمة صاحب السمو 
  أمام مؤتمر «روسيا والعالم اإلسالمي»

 األمـيـر : األعمـال اإلرهابيـة الـمشـينـة 
ال تـتفـق مع رسالـة اإلسـالم السمـاوية 
إلى  والـداعـيـة  للعـدوان  المنـاهـضـة 
التآلـف والوسطية وتحريـم قتل األبريـاء 

 يجب تفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين
  بإقـامة حـوار بين أتباع الديانـات السماويـة
  الثـالث حتـى تأتي بالنتـائــج المأمولـة

 مشـاركة الكـويت في الفعاليات اإلسالمية
  تستهــدف تعزيز مفهوم التعايش السلمي

  والحــوار والوسطيــة وتفعيــل الـرأي 
  وإيضاح مفهوم المواطنة بالنسبة للمسلم      ص٢ 

 زاد الطني بلة: تخوف القذافي من فشل املترجم في اعطاء 
املعنى الصحيح للمثل العربي زاد الطني بلة فما كان منه 

.«To add insult to injury» إال أن ترجمه بنفسه قائال
  خيمـة القذافي على أرض خاصة: قال مدعي عام بلدة بدفور في 
ضواحي نيويورك ان خيمـــة القذافي نصبت على أمالك 

خاصة وهي تنتهك قانون استخدام االراضي.
   عادت حليمة لعادتها القدمية: أشاد القذافي بانتخاب الرئيس 
أوباما «األفريقي الكيني األسود»، لكنه أعرب عن خشيته 
من أن يعود الرئيس األميركي املقبل الى السياسات السابقة 

و«تعود حليمة لعادتها القدمية».
  حلول جلميع مشـاكل العالم: قدم القذافي في خطابه املطول 
استعراضا مستفيضا جلميع احلروب واملشاكل والنزاعات 
التي شـــهدها العالم منذ تأسيس املنظمة الدولية وعرض 

حلوال جلميع هذه املشاكل . 

 أمميات

 التفاصيل ص٧ 

 التفاصيل ص٢١ 

 التفاصيل ص٧ 

 التفاصيل ص٢٢ 


