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نحو 25 لبنانيا جتمعوا على شاطئ الرملة البيضاء في بيروت ملمارسة اليوغا وارسال ذبذبات »حب وتضامن مع أسطول احلرية« وغزة  )أ.ف.پ( لبنانيات ميارسن »اليوغا« إلظهار احلب والتعاطف مع ضحايا »أسطول احلرية« واحملاصرين في غزة                   )أ.ف.پ(

الرئيس جاسم اخلرافي متحدثا للنائب مسلم البراك أثناء اجللسة  حوار جمع النواب مرزوق الغامن وعبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس وصالح املال خالل جلسة أمس

Al-Anbaa Friday 4th June 2010 - No 12287يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 21 جمادى اآلخرة 1431 ـ 4 يونيو 2010 الـــعـدد:

»ذبذبات يوغا« تضامنية من بيروت إلى غزة !
وقالت ابتسام عطا اهلل )40 
عاما( »هي رسالة صامتة من 

القلب«.
وتابعت »كل واحد له طريقته 
في التعبير، نحن وجهتنا غزة، 
ونود ان نرسخ مشاعر احلب 
لها والتعاطف معها من خالل 
هذه الرياضة التي قد يستغربها 
البعض في مجتم���ع محافظ 

تتعدد فيه االديان«.
وتستلهم الدعوة الى التجمع، 
بحسب سبليني، مبدأ »اهميسا« 
)الالعنف(، وهو الشعار الذي 
رفع���ه املهامتا غاندي، الزعيم 
الروح���ي للهند خ���الل حركة 
االستقالل. اما الرقم 108، فهو 
»روحي« ويعتبر مقدس���ا في 

الهندوسية.
بدوره���ا رأت ماريا هبري 
اليوغا  ان  )مصممة ديك���ور( 
التي  افضل م���ن »التظاهرات 
تتح���ول الى س���احة للعنف 

احيانا«.

تدير مركزا لرياضة اليوغا في 
بي���روت دعوتها للتجمع على 
موقع »فيس���بوك«، وجاء في 
نص الدعوة »شاركوا معنا في 
تقدمي 108 حتيات للشمس )صن 
سالوتيشن( من اجل السالم.. 
والتجم���ع يهدف الى ارس���ال 
مش���اعر احلب والتعاطف مع 

ضحايا سفن مساعدات غزة«.
وبالفعل لبى الدعوة نحو 25 
رجال وامرأة من اعمار مختلفة 
ووقفوا يستعدون ذهنيا وبدنيا 
جللسة اليوغا، بعد ان فرشت 
السجادات امللونة على شاطئ 
الرملة البيضاء في غرب بيروت، 
ووزعت بينها احلقائب الرياضية 

الصغيرة وقناني املياه.
وبدأت اجساد املشاركني تتمدد 
على السجادات ثم ترتفع، فيما 
الوجوه تتطلع نحو الشمس، 
عند متام الس���اعة الس���ابعة 
صباحا »بتوقيت بيروت« في 
ظل صمت التامل الذي استمر 

ساعة.

بيروت � أ.ف.پ: من أقصى 
الشرق الى اقصى الغرب، تعددت 
التعبير عن  اس���اليب وطرق 
التضامن مع »اسطول احلرية« 
وضحاياه ومن ورائه قطاع غزة 
احملاص���ر. وفي بيروت جتمع 
عدد من النساء والرجال صباح 
أمس على احد شواطئ العاصمة 
اللبنانية ملمارسة رياضة اليوغا 
بهدف ارسال »ذبذبات ايجابية« 
عبر البحر الى غزة، بعد االعتداء 

االسرائيلي على االسطول.
الفكرة  وقال���ت صاحب���ة 
التضامن«  ومنظمة »جلس���ة 
الصباحية ميرا سبليني »اتخذت 
الدعوة بعدم���ا تأثرت  ق���رار 
مبشاهد الهجوم« االسرائيلي، 
مضيفة »ل���م يتوقع احد هذه 
الوحش���ية. فكرت فيما ميكن 
ان اقوم به ألعبر عن تضامني 
م���ع الضحايا، ول���م اجد غير 

اليوغا«.
التي  ونش���رت س���بليني 

المخزون النفطي سرٌّ حكومي
المجلس أنهى مناقشة ميزانيات »األمة« و»الجامعة« و»التطبيقي« و»الزراعة« و»البيئة« و»القّصر« و»المدنية« و»الرياضة« و»التعويضات« و»اإلطفاء«

حسين الرمضان ـ موسى أبو طفرة 
ماضي الهاجري

امتنعت احلكومة امس عن كشف 
مقدار املخزون االستراتيجي من النفط 
خالل اجللسة اخلاصة والسرية التي 
ناقش خاللها مجلس االمة احلالة املالية 

للدولة. 
وبينت احلكومة انه ال يجوز الكشف 
عن كمية وقيمة املخزون النفطي انطالقا 
من مبدأ سرية املعلومات وحساسيتها 
حيث عرضت احلكومة تقييما تقريبيا 
للمخزون النفطي وبشكل رمزي كون 

قيمة املخزون متغيرة نتيجة ملا يستجد 
عليه����ا من ظروف وأعم����ال. بعد ذلك 
عادت اجللسة لالنعقاد العلني بعد ان 
طلبت احلكومة حتويلها الى سرية في 
البداية ليبدأ املجلس مبناقشة تقرير 
جلنة امليزانيات واحلسابات اخلتامية 
عن عشر ميزانيات جلهات ملحقة هي 
مجلس االمة واجلامعة والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
العامة للبيئة وهيئة شؤون  والهيئة 
القصر والهيئة العامة للمعلومات املدنية 

وهيئة الشباب والرياضة والهيئة العامة 
لتقدير التعويض����ات واالدارة العامة 
لالطفاء، حيث حال عدم اكتمال النصاب 
دون التصوي����ت على التقرير. وخالل 
النقاش طالب النواب بضرورة ان تأخذ 
احلكومة بكافة املالحظات الواردة في 
تقرير جلن����ة امليزانيات باالضافة الى 
املالحظات التي يطرحها النواب خالل 
النق����اش من اجل حتس����ني مس����توى 
االداء العام وتقدمي حس����ابات ختامية 
وموازنات مستقبلية خالية من العيوب 

واملالحظات.

صفحات خاصة بمونديال 2010 في »األنباء« الرياضية )31 ـ 37( مناقصة الستقدام 5000 ممرض وفني 
أشعة ومختبرات عبر شركات خاصة

الشعيب لـ »األنباء«: 2000 مصري متقدم 
لوظيفة إمام ومؤذن نجح منهم 113

حنان عبدالمعبود
صرح وكيل وزارة الصحة املساعد للشؤون املالية عبدالفتاح العسماوي، 
بأن الوزارة ستطرح قريبا مناقصة لشركات القطاع اخلاص، جللب عدد 
من الهيئة التمريضية وفنيي األش���عة واملختبرات، وأشار إلى أن العدد 
املطلوب يبلغ حوالي 5000 ش���خص، مبينا أن املناقصة األولى ستكون 
جلل���ب ما يقرب من 500 من مختلف الفئات لهذا العام، بينما س���يكون 

العدد أكبر في العام املقبل. 
وبرر العسماوي في تصريح خاص ل� »األنباء« توجه الوزارة اجلديد 
جللب الهيئ���ة التمريضية والفنية، عبر ش���ركات القطاع اخلاص، بأن 
الوزارة عندما  تستقدم املمرضات، البد أن تقوم بتوفير املسكن وامللبس 
واألمن حلمايتهن مما يش���كل عبئا، وهذا كله سينتقل للشركة املوردة، 
مع االحتفاظ بأن االختيار يكون عن طريق الوزارة حيث تس���افر وفود 

لعمل مقابالت للمتقدمات.

أعلن وكيل وزارة األوقاف املس����اعد لقطاع املساجد وليد الشعيب ان 
اللجنة املشكلة الختيار أئمة ومؤذنني من مصر عادت الى البالد بعد ان مت 
عقد اختبار في القاهرة تقدم له 2000 شخص للعمل بوظيفة امام ومؤذن 

جنح منهم113 بينهم 3 أئمة فقط. 
وأوضح ل� »األنباء« انه مت ايضا التعاقد مع عدد من املهندسني االستشاريني 

للعمل مبشاريع الوزارة واملساجد.

»األوقاف« تعاقدت مع مجموعة من االستشاريين الهندسيين

تخصيص منفذ العبدلي 
والمنطقة الجمركية والتجارية 

الحرة لهيئة االستثمار

7 مقاعد لـ »الجامعية المستقلة« 
في جمعية هيئة التدريس

بداح العنزي
أقرت البلدية حتويل تخصيص 
منفذ العبدل���ي واملنطقة اجلمركية 
التجارية  واملس���تودعات واملنطقة 
احلرة من وزارة التجارة الى وزارة 
املالية )الهيئة العامة لالستثمار( من 
جانب آخر، طلبت البلدية من املجلس 
البلدي تخصيص موقع مبس���احة 
150 ألف متر مربع إلقامة مش���روع 
إعادة تدوير اإلط���ارات التالفة في 
منطقة إرحية جنوب اجلهراء وطرحه 
القطاع اخلاص وفق  لالشهار على 

.B.O.T �نظام ال

آالء خليفة
حققت القائمة اجلامعية املستقلة 
جناحا على منافستها القائمة األكادميية 
املستقلة في انتخابات جمعية اعضاء 
هيئة التدريس باجلامعة، حيث فاز 
ب� 7  مرشحو »اجلامعية املستقلة« 
اإلدارية للجمعية  الهيئة  مقاعد في 
مقابل مقعدي����ن فقط ل� »األكادميية 
املس����تقلة«. وجاء د.عواد الظفيري 
في املركز األول بحصوله على 389 
ل� »األنباء«  صوتا، وذكرت مصادر 
انه سيتم اختيار د.الظفيري رئيسا 

للجمعية. 

الضغوط على إسرائيل تتزايد ونتنياهو يقترح تخفيف الحصار

الجامعات الخاصة: 2.6 نقطة نسبة التحويل بين الكليات

ليلى الشافعي  - بشرى الزين
في موقف جديد ومفاجئ يعكس تصاعد الضغوط 
على إسرائيل، اقترح أمس رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيام���ني نتنياهو تخفيف احلصار عل���ى غزة وذلك 
مبراقبة قوات دولية، بعد ساعات من تأكيده أن بالده 
ستمضي في سياس���تها إزاء حركة حماس والقطاع. 
وفي الكويت، اهتز مبنى الهيئة اخليرية اإلس���المية 
العاملية في جنوب الس���رة مرات عدي���دة أمس جراء 
التصفيق والتهليل والتكبير احتفاء بأبطال أس���طول 
احلري���ة. االحتفال الذي تصدر مئات املش���اركني فيه 
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وعدد من املسؤولني 
والشخصيات الفاعلة كان البارز فيه االحتفاء بالعمل 
اخلي���ري واإلغاثي الكويتي الذي � وكما أكد اخلرافي � 

كان احملرك لهذا العمل البطولي الذي خّلد اسم الكويت 
في نصرة أشرف القضايا قضية فلسطني. وكان الفتا 
أيضا تركيز املتحدثني على دور املرأة في هذه املشاركة 
والذي قال عنه اخلرافي أيضا انه دور مش���رف، وأكد 
ان مثل ه���ذه احلمالت تبرز للعالم ال���ردود الهمجية 
اإلسرائيلية احلاقدة على رحلة سالم وفك حصار. من 
جهة أخرى، أكد وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
ان املبادرة العربية للس���الم قائم���ة والكويت ملتزمة 
بها، مشيرا الى ان رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
أوضح قبل يومني اللبس ال���ذي رافق هذا املوضوع. 
الفتا الى ان اجتماع وزراء اخلارجية العرب الذي عقد 
أمس االول تطرق إل ى املواضيع التي ترتبط مبسيرة 

السالم والى املبادرة أيضا. 

أعلنت وزيرة التربي����ة ووزيرة التعليم العالي 
د.موض����ي احلمود أن مجل����س اجلامعات اخلاصة 
اعتمد تخفيض النسبة املطلوبة لتحويل الطلبة إلى 
اجلامعات والكليات اخلاصة لتكون 2.67 بدال من 3 
نقاط على أن يعمل بها اعتبارا من العام الدراس����ي 

.2011/2010
من جان����ب آخر أفادت احلمود بأنه ال يوجد في 

القانون 2000/34 ما مينع من إنشاء جامعات غير 
ربحية، وأن اللوائح التنفيذية تسمح بذلك حيث توجد 
حاليا اجلامعة العربية املفتوحة، وهي تقدم تعليما 
متميزا بنظام غير ربحي، وفيما يتعلق باألسعار فإن 
الدولة تس����اهم في دعم التعليم من خالل البعثات 
الداخلية ونظام املن����ح التي تقدمها بعض اجلهات 

األهلية للطلبة الدارسني على حسابهم اخلاص.

الجاراهلل: الكويت ملتزمة بمبادرة السالم العربية

اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2011/2010

خالد عجب
إسباني العشق.. 
برازيلي الهوى

لوسيو: لسنا 
المرشحين 
الوحيدين..

وإنجلترا 
منافس قوي 

واحدة لعملة  وجهـان  وبوارو..  رونالدو 

»سـيليا« والدة ميسـي
 تكشـف الوجه الخفي 
ألفضل العب في العالم

)متين غوزال(د.وليد الطبطبائي يحيي الرئيس جاسم اخلرافي تقديرا منه للجهود التي بذلها اخلرافي بشأن قضية قافلة احلرية

»األبحاث«: الكويتيون األعلى اسـتهالكاً لمادة األكريالمايد المسببة للسرطان     ص27 لجنة عليا للغاز لدراسة إنشاء قطاع يختص بمشروعات الغاز   ص43
التفاصيل ص19

التفاصيل ص13- 17

التفاصيل ص6 - 8

تحسن في أرقام مالية الدولة

االحتياطي العام: 16.600 مليار دينار.
احتياطي األجيال القادمة: 63.989 مليار دينار.

موجودات الدولة املنقولة: 670 مليون دينار.
املوجودات العقارية: 4.948 مليارات دينار.

إجمالي املوجودات: 91 مليارا.
االلتزامات: 17 مليارا.

صافي املوجودات: 74 مليارا )كانت العام املاضي 
بحدود 54 مليارا(

فيما يلي بعض األرقام التقديرية للحالة املالية للدولة:


