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شارع مهجور تغطيه املياه في العاصمة العمانية مسقط بعد األمطار الغزيرة التي سببها إعصار »فيت«         )أ.ف.پ(

Al-Anbaa Saturday 5th June 2010 - No 12288يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 22 جمادى اآلخرة 1431 ـ 5 يونيو 2010 الـــعـدد:

الحكومة تصّعد ضد اإلضرابات واالعتصامات 
أكدت أنها ستطّبق قانون الجزاء و»الخدمة المدنية« بحق كل من يعّطل دوام الموظفين ويمنع دخول المراجعين إلى الوزارات والجهات الحكومية 

من الماضيصفحات خاصة بمونديال 2010 في »األنباء« الرياضية )21 ـ 28(

داود العريعر: عشقت الموسيقى 
العود  أخفي  وكنت  الصغر  منذ 
تحت السـرير.. وبـدأت جمع 
التحف عام 1969  ص12و13

ُعمان: »فيت« يتراجع من إعصار إلى عاصفة مدارية
سوء األحوال الجوية يوقف إنتاج النفط والغاز دون أضرار في المنشآت

مسقطـ  كوناـ  أ.ف.پـ  رويترز: فيما أعلنت 
إدارة الدفاع املدني في سلطنة ُعمان امس، تراجع 
قوة اإلعصار »فيت« وحتوله إلى عاصفة مدارية، 
وانه قد أعيد تصنيفه من الفئة الثالثة إلى الفئة 
األولى على مقياس من خمس فئات، مبينة أن 
من شـــأن ذلك التقليل من اخلطورة التي كان 
من املتوقع أن يســـببها، قال متحدثان باســـم 

شـــركة تنمية نفط عمان وشركة عمان للغاز 
الطبيعي املسال أمس إن سلطنة عمان أوقفت 
إنتاج النفط والغاز بسبب سوء األحوال اجلوية 
التي سببها »فيت«، مشددين على أنه لم تلحق 
أي أضرار باملنشآت. في غضون ذلك، أكد سفيرنا 
لدى السلطنة شمالن عبدالعزيز الرومي أن كل 
املواطنني الكويتيني في السلطنة بخير، مشيرا إلى 

أنه أبلغ الكويتيني املقيمني بالسلطنة بضرورة 
توخي احليطة واحلذر وأن يتابعوا كل األوضاع 

عن طريق الدفاع املدني بسلطنة عمان.
وأضاف أن السفارة الكويتية على استعداد 
تام لتقدمي أي مساعدة يحتاجها الكويتيون في 
أي وقت ومكان، مؤكدا أن ذلك من صميم عمله 

خلدمة الشعب الكويتي.

سفيرنا في مسقط: كل الكويتيين في السلطنة بخير

البابا: المسلمون
 إخوة لنا

تركيا تتجه لتقليص عالقاتها 
بإسرائيل لـ »الحد األدنى«

منع مهدي كروبي 
من زيارة ضريح الخميني

فــــي  ـ رويتــــرز:  قبــــرص 
أول زيارة فــــي التاريخ لرأس 
الــــى  الكنيســــة الكاثوليكيــــة 
إلى  قبرص املعروفة بانتمائها 
الكنيسة االرثوذكسية، أكد البابا 
بنديكتوس السادس  عشر أمس 
أنه ال يتعني أن يسمح حلادث قتل 
أسقف كاثوليكي بارز في تركيا 
بأن يضر باحلوار مع اإلسالم أو 
أن يشوه صورة تركيا وشعبها، 
قائال: »على الرغم من االختالفات 
فاملســــلمون إخوة لنا وعلينا 
أن نشــــجع على رؤية مشتركة 
للحوار معهــــم...«. وعبر البابا 
في مستهل زيارة تستغرق ثالثة 
أيام عن »حزنه العميق« جتاه 
مقتل األسقف اإليطالي لويجي 

بادوفيس. 

عواصــــم ـ وكاالت: فيمــــا 
اجتاحت التظاهرات الشــــعبية 
أمس العديد من العواصم العربية 
واإلســــالمية والعاملية تنديدا 
باالعتداء اإلسرائيلي على أسطول 
احلرية، قال نائب رئيس الوزراء 
التركي بولنت أرينج ان تركيا 
قد حتد من عالقتها بإســــرائيل 
»الى أدنى حد«، مضيفا أنه سيتم 
تخفيض التعــــاون االقتصادي 
والعسكري مع إسرائيل كما ستتم 
مراجعــــة كل االتفاقات املوقعة 
بــــني البلديــــن. وأوضح أرينج 
»نحن جادون في هذه اخلطوة، 
لن يكون هناك أي تعاون جديد 

مع إسرائيل«.

طهرانـ  أ.ف.پ: تعرض مهدي 
كروبي أحد قادة املعارضة اإليرانية 
لهجوم من آالف األشخاص التابعني 
للنظام  خالل محاولته الوصول 
أمــــس األول إلــــى ضريح اإلمام 
اخلميني مبناسبة إحياء الذكرى 
الـ 21 لوفاة مؤسس اجلمهورية 
إلى عدم  اإلسالمية مما اضطره 
املكان  زيارة الضريح ومغادرة 
حتت حماية حراسه الشخصيني. 
واتهم كروبــــي القادة اإليرانيني 
احلاليني مبصـــادرة إرث اإلمام 
اخلميني قائال: »إنهم )املسؤولني 
اإليرانيني( يتحدثون وكأن اإلمام 

اخلميني ملكهم وحدهم«.
وزير الطاقة اللبناني يقطع الكهرباء عن  منازل

 100 من السياسيين لعدم تسديدهم الفواتير

»الكهرباء«: لن نلجأ للقطع المبرمج
والفارق بين اإلنتاج واالستهالك »صمام األمان«

»الديوان« يفوض الجهات الحكومية بتشكيل فرق العمل
شرط أال تزيد مكافآتها على 5 آالف دينار شهريًا

بيروتـ  أ.ف.پ: هل تصدق أن يعيش 
عدد من النــــواب والوزراء والفعاليات 
السياسية اللبنانية في الظلمة؟! اجلواب 
ببساطة.. نعم، فوزير الطاقة اللبناني 
جبران باسيل قرر أن يقطع الكهرباء عن 
منازل عدد من السياسيني ورجال الدولة 
الفواتير الضخمة  حتى يسددوا قيمة 
املستحقة عليهم والتي تقدر بنحو ثمانية 
ماليني دوالر. باســــيل الوزير العوني 

والذي خاض اســــتحقاقات حتت عنوان »التغيير 
واإلصالح واجتثاث الفســــاد« أكد امس في حديث 
لوكالة »فرانس برس« »راجعنا الفواتير )املستحقة 
الدفع( التي يتخطى كل منها خمســــة ماليني ليرة 
لبنانية، ووجدنا أن مجموع هذه الفواتير يبلغ أكثر 
من 12 مليار ليرة )نحو 8 ماليني دوالر(«. وأوضح 
باســــيل أن الفواتير تعود إلى »وزراء ونواب وما 
يسمى فعاليات سياسية، مثل وزير سابق وغيره«، 
مضيفا »منحنا هؤالء في الشهر املاضي مهلة شهر 
لدفع الفواتير حتت طائلة قطع التيار عن منازلهم«. 
وأشار الى انه مت »بالفعل قطع الكهرباء عن منازل 
بعض الشخصيات النافذة«، الفتا الى ان عدد الفعاليات 

التي لم تسدد مستحقاتها ملؤسسة كهرباء 
لبنان يبلــــغ 200 بينهم »اقل من مائة 
من الشــــخصيات املعروفة جدا، وزراء 
أو نواب حاليون«. وبحســــب الوزير، 
فان 25% من السياســــيني واملسؤولني 
ورجال األعمال جتاوبوا مع اإلنذار الذي 
وجهته إليهم مؤسسة الكهرباء التابعة 
للدولة، وسددوا قيمة الفواتير، مؤكدا أن 
»البعض مازالوا يجادلون حول املبالغ، 
وهناك أيضا بعض الذين يشعرون، لسبب ما، بأنهم 

ليسوا مرغمني على الدفع«.
وقال باسيل إن »اكبر نسبة في املوازنة وتوازي 
تقريبا 15% مخصصة للكهرباء«، علما ان موازنة 2010 
لم تقر بعد. وأكد باســــيل أن مالحقة املتهربني من 
دفع الفواتير »هي اخلطوة األولى فقط على طريق 
اإلصالح«، مضيفا »مــــن غير املقبول بعد اليوم ان 
يتمكن لبنانيون من السرقة على حساب غيرهم«.

وأضاف »ال ميكن ان اطلب من الفقير واملواطن 
الكادح ان يدفع كل الفواتير املســــتحقة عليه بينما 
ال يدفــــع املســــؤولون الكبار والشــــركات الكبرى 

فواتيرهم«.

دارين العلي
أكد الوكيل املســـاعد للتخطيط والتدريب في 
وزارة الكهرباء واملاء د.مشعان العتيبي ان جميع 
الوحدات في مختلف احملطـــات الكهربائية تعمل 
بكامـــل قدرتها ما عدا وحدتي رقـــم 1 في الصبية 
التي تدخل اخلدمة في منتصف أغســـطس املقبل 
ورقم 7 في الدوحة الغربية التي تدخل اخلدمة في 

منتصف الشهر املقبل.
وقال العتيبي ان القدرة اإلنتاجية للبالد بالوحدات 
العاملة حاليا تبلغ حوالي 11100 ميغاواط، مشيرا 

الى ان ارتفاع االســـتهالك من عدمـــه يعتمد على 
ارتفاع درجات احلـــرارة أو انخفاضها. ولفت الى 
ان الفـــارق بني اإلنتاج واالســـتهالك حاليا يخلق 
مســـاحة من األمان، إذ ان االســـتهالك األقصى قد 
بلغ األسبوع املاضي 9750 ميغاواط، ما يشير الى 
ان األمور تسير في وضعها الطبيعي اآلمن. وأكد 
العتيبـــي ان الوزارة وفي ظل األوضاع القائمة لن 
تلجأ الى القطع املبرمج، مطمئنا املســـتهلكني بأن 
الوضع الكهربائي احلالـــي ال يدعو الى ذلك مادام 

هناك فارق بني اإلنتاج واالستهالك.

مريم بندق
أصدر رئيــــس ديوان اخلدمة املدنية عبدالعزيز 
الزبن قــــرارا يقضي بتفويــــض اجلهات احلكومية 
بتشــــكيل فرق العمل لديها شــــرط ان يكون املبلغ 
اإلجمالي جلميع مكافآت فرق العمل والتي تشكلها 
اجلهة احلكومية، ســــواء مــــن موظفيها أو غيرهم، 
فــــي حدود 5000 دينار شــــهريا كحد أقصى أي 60 

ألف دينار سنويا. واشترط القرار أيضا أال يتجاوز 
عدد املشاركني بفريق العمل 5 أشخاص كحد أقصى 
وأال تزيد املكافأة املقترحة للشــــخص الواحد على 
300 دينار شــــهريا، وأال تزيد مدة فريق العمل على 
شــــهرين، ونص القرار على أال يتقاضى املشاركون 
بدل حضور جلسات جلان أو بدل عمل إضافي عن 

عمل الفريق ذاته أو الفترة ذاتها.

5 أشخاص للفريق الواحد وبحد أقصى 300 دينار لكل منهم

وحدة 7 في »الدوحة« تدخل الخدمة منتصف يوليو ووحدة 1 بـ »الصبية« منتصف أغسطس

وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل

»األنباء« تنفرد بنشـر أسـماء 940 من العاملين في »التربية« المستحقين لمكافآت االمتحانات   ص 4 و 5

مجلس الوزراء  يطلب استعجال تعديالت »المعسرين«

الغانم والمال والصرعاوي يقدمون
 استجواب »الرياضة« نهاية األسبوع

مريم بندق ـ حسين الرمضان
مع إعالن النائب صالح املال اعتزامه تقدمي استجواب 
»رياضي« لســـمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
أكدت مصادر لـ »األنباء« ان االستجواب سيوقعه النواب 
صالح املال ومرزوق الغامن وعـــادل الصرعاوي، وأنهم 
يعدون حاليا مســـودته، على ان يقدم نهاية األسبوع. 
في هـــذا اإلطـــار، قال وزيـــر الدولة لشـــؤون مجلس 

 الـــوزراء ووزير اخلارجية باإلنابـــة روضان الروضان 
لـ »األنباء« ان احلكومة ستتعامل مع االستجوابات وفق 
األطر الدستورية، سواء في استجواب واحد أو استجوابني. 
هذا وأكدت مصادر نيابية ان نحو 300 ديوانية في الدائرة 
وقعت على بيان بعنوان »ديوانيتنا تتعذرك«، وفيه تأكيد 
على عدم استقبال أي نائب في الدائرة يعارض استجواب 

الطاحوس أو يوافق على سرية مناقشته.

مريم بندق
فيما يحفل جدول أعمال جلســـة مجلس الوزراء 
املقررة مساء األحد برئاسة سمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء بقضايا وتقارير مختلفة، كشفت 
مصادر وزارية رفيعة لـ »األنباء« أن احلكومة ستطلب 
من مجلس األمة استعجال عدد من مشاريع القوانني 
يأتي على رأسها تعديالت قانون املعسرين إلجنازه 
قبل نهاية دور االنعقاد احلالي على أن تتولى احلكومة 
االنتهـــاء من إصدار الالئحة الداخلية للصندوق في 
وقت مناسب متهيدا لفتح الباب الستقبال الطلبات 
مجددا بعد نشـــر التعديالت في اجلريدة الرسمية 
)الكويت اليوم(. وقالت املصادر إن احلكومة لديها 

أيضا مشاريع قوانني الرياضة واجلمعيات التعاونية 
وحماية البيئة والتعديالت على قانون املناقصات إلى 
جانب قانون احلضانات اخلاصة. وتوقعت املصادر 
أن يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه الكيفية التي 
سيعرضها على مجلس األمة لتمويل مشاريع خطة 
التنمية سواء بإنشاء محفظة مالية من خالل البنك 
الصناعي أو الشركات االستثمارية. هذا ويوجد على 
طاولة االجتماع تقرير من النائب األول لرئيس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك  حول نتائج اجلولة 
التي قام بها األسبوع املاضي على مصانع أم الهيمان 
والتوصيات التي يقترحها في هذا املجال حفاظا على 

صحة أهالي املنطقة.

مريم بندق
في مواجهة تصاعد لغة التهديد 
من قبل النقابات واالحتادات العمالية 
بتنفيذ اضرابات واعتصامات إلقرار 
زيـــادات وكوادر، اكـــدت مصادر 
حكومية لـ »األنباء« ان احلكومة 
قررت مواجهة مثل هذه اإلضرابات 
بتطبيق قانون اجلزاء بجانب قانون 

اخلدمة املدنية.
وأوضحت املصادر: سيتم تطبيق 
قانون اجلزاء بشأن من يعطل دوام 
املوظفني ومن مينع دخول املراجعني 
الى أي وزارة او جهة حكومية او من 
يعتدي بالقول او بالفعل على اي 
موظف او مراجع. وأضافت: سيتم 
تطبيق قانون اخلدمة املدنية بشأن 
أي موظف يتسبب بشكل أو بآخر 
في تعطيل سير العمل بالوزارات 
او اجلهـــات احلكومية وايضا كل 
من ال يلتزم مبواعيد الدوام سواء 
كان ذلك على شكل تأخير أو غياب 
عن العمل. يأتي ذلك في ظل اعتزام 
نقابة العاملني في »الشؤون« تنظيم 
اعتصام داخل دور مجمع الرعاية 
االجتماعية االثنني احتجاجا على 
عـــدم اقرار كادر للعاملني في هذه 
الدور إلى جانب اعتزام نقابة البلدية 
تنفيذ إضراب 9 اجلاري للمطالبة 
بتحقيق مطالب عـــدد من الفئات 
العاملة في البلدية وإقرار زيادات 

مستحقة من وجهة نظرهم.

300 ديوانية وّقعت بيان »ديوانيتنا تتعذرك«.. والروضان لـ »األنباء«: سنتعامل مع أي استجواب وفق األطر الدستورية
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لتحقيق 
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عجب
زيغيتش 
دبابة صربيا 
وعمودها 
الفقري 

ميسي: الفوز بكأس العالم ال يقارن بشيء
قميص روني 
األكثر مبيعًا.. 
وميسي 
الخامس
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