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انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق 
..والشريعان: ال نملك عصاً سحرية

دارين العلي
انقطع التي����ار الكهربائي أمس 
عن عدة مناطق بينها بعض قطع 
منطقتي القادسية واجلهراء القدمية 
لس����اعات ما حدا عددا من النواب 
على مطالبة وزارة الكهرباء بسرعة 
التحرك ملعاجلة الوضع. جاء هذا 
بعد أن خالف املؤشر الكهربائي أمس 
كل التوقعات اذ بلغ احلمل األقصى 
10820 ميغ����اواط متجاوزا املنطقة 
احلمراء.  وقال وزير الكهرباء واملاء 
د.بدر الش����ريعان عقب اجتماعات 
مكثفة له أمس مع قياديي الوزارة 
ان 98% من انتاج البالد مت استهالكها 
أمس في ظل ارتفاع درجة احلرارة 
الى 49 مئوية ولم يتبق سوى %2 
فقط من القدرة اإلنتاجية، معتبرا 
ان القطع املبرمج رهن باالستهالك 
السليم، اذ ان الوزارة قامت مبا عليها 
وهي ال متتلك عصا سحرية وعلى 

املستهلكني حمل األمانة. 

صورة زنكوغرافية للعقد 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي

صفحات خاصة بمونديال 2010 )ص31 ـ 39 و59(

»الرياضة« عند »العود«
صاحب السمو تسّلم من الخرافي والمبارك والعفاسي ورقة حل وسط.. و»العمل الوطني« تجتمع اليوم التخاذ قرارها بشأن االستجواب.. ومعلومات عن رغبة إلعادة األندية المنحلة

الزمانان لـ »األنباء«: بدء إصدار
عقود الزواج من »بدون« اليوم

أسامة أبو السعود
اليوم اس���تقبال  يبدأ صب���اح 
الكويتيني الراغبني في اس���تخراج 
عقود زواج من إن���اث من البدون 
وفقا لقرار مجلس الوزراء القاضي 
بتسمية الزوجة من املقيمني بصورة 
غير قانونية واملتزوجة من كويتي 
»غير كويتية« وذلك في مجمع محاكم 
الرقعي ومحكمة اجلهراء ومحكمة 
مبارك الكبير ومحكمة األحمدي في 
الفترة الصباحية، وفي برج التحرير 
على فترتني صباحية ومس���ائية. 
وكشف وكيل وزارة العدل املساعد 
 للشؤون القانونية د.بدر الزمانان 
ل� »األنباء« عن تشكيل فريق عمل 
من إدارة التوثيقات الشرعية سيعمل 
على اجناز جميع الترتيبات الالزمة 
لتسهيل عمل املراجعني وفق قرار 
مجلس ال���وزراء. ولفت الى انه مت 
تعديل النظم اآللية اخلاصة بالزواج 
كي تتواكب مع القرار اجلديد، على 
أن يدون في خانة اجلنسية للزوجة 
»غير كويتية«. وطالب د.الزمانان 

املواطنني املتزوج���ني من مقيمات 
بصورة غير قانونية بإحضار احلكم 
األصلي مذيال بالصيغة التنفيذية 
وشهادة بعدم حصول استئناف، 
املدنية للزوج والبطاقة  والبطاقة 
األمني���ة لزوجته، عل���ى أن تكون 
سارية املفعول، مع حضور الزوج 
والزوجة أو الوكيل مبوجب وكالة 

رسمية.

مدير عام قوى األمن 
الداخلي اللبناني

أشرف ريفي لـ »األنباء«:

نسـتعد لصيف 
كويتي وخليجي 
حاشد وسنتعامل 
مـع »الصرعـات 
بمرونة  الشبابية« 
وحـــزم   ص56

مدير عام قوى االمن الداخلي 
اللبناني اللواء اشرف ريفي

القناعي: توزيع 8468 قسيمة على المخططات 
بمدينتي جابر األحمد وصباح األحمد في سبتمبر

في حديث خاص مع أول رئيسة دولة
 في تاريخ أفريقيا بمناسبة زيارتها للبالد 

رئيسـة ليبيريا إيلين جونسون سيرليف لـ »األنباء«: فوجئنا بمنح 
الحكومات السابقة جوازات سفر لـ »البدون« ونحاول فهم هذا األمر 
بشكل أفضل يتوافق مع القوانين األساسية في بالدنا وأي شخص 
يحمل الجنسية الليبيرية عليه احترام قوانين البلد وأال  يسيء لصورته
ليـس صحيحـًا أن المسـلمين فـي ليبـيريـا  يتعرضـون 
للتمييز وجميـع مواطنينا متسـاوون بالحقـوق والواجبات

 أزور الكويت بدعوة كريمة من صاحب السمو األمير وبتوصية من سمو 
رئيس الوزراء وأتطلع إلعادة عالقات البلدين لما كانت عليه  بالماضي 

مناخ االسـتثمار في ليبيريا جيد جدًا خاصة في مجاالت البنية التحتية 
والمعادن ونعمل باسـتمرار عـلى تطويــر قوانيننـا     ص16

حمد العنزي
أكد مدير ادارة التوزيع في املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية ابراهيم القناعي 
أن املؤسسة ستجري صباح اليوم القرعة 
على البيوت احلكومية ملشروع مدينة 
سعد العبداهلل في القطعة 8 والتي تشتمل 

على 170 بيتا مبساحة 400 متر مربع.
وكش���ف القناعي النق���اب عن عزم 
املؤسسة توزيع 8468 قسيمة سكنية 
على املخططات واخلرائط لكل من مدينتي 
جابر االحمد وصباح االحمد السكنيتني 

في سبتمبر املقبل.

القرعة على 170 بيتًا حكوميًا بمدينة سعدالعبداهلل اليوم

»لن ينام مواطن كويتي دون أن يحصل على حقه«

محمد الصباح للخارجية األميركية 
عن الجاسم: ال نقبل التدخل 

في شؤوننا الداخلية
بيان عاكوم

رد نائ���ب رئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح على وزارة 
اخلارجية األميركية التي عبرت عن قلقها إزاء 
حبس محمد عبدالقادر اجلاسم بالقول »ال نقبل 
إطالقا التدخل في شؤونا الداخلية، الكويت لها 
س���يادتها وأنظمتها وسلطاتها«. وأكد الشيخ 
د.محمد الصباح، ردا على س���ؤال ل� »األنباء« 
قبيل توجهه الى لوكس���مبورغ للمشاركة في 
االجتماع الوزاري اخلليج���ي � األوروبي، ان 
هذا األمر خاص بالقضاء الكويتي املشهود له 

باحلياد والعدالة.
 وق���ال: لدينا كامل الثق���ة أال ينام مواطن 
كويتي دون ان يحصل على حقه في العدالة، 
مشيرا الى ان أي تدخل سيسيء الى أي قضية 

تنظر أمام القضاء.

حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ

بات ملف األزمة الرياضية بكامله 
عند صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بعد أن استقبل سموه 
جميع األطراف ذات الصلة بالقضية 
إثر الوس���اطة التي قام بها رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي على 

مدى األيام املاضية. 
وكان صاحب السمو قد استقبل 
صباح أم���س رئيس مجلس األمة 
النائب  جاس���م اخلرافي بحضور 
األول لرئيس الوزراء وزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك ووزير الشؤون 
د. محمد العفاسي حيث تسلم سموه 
ورقة من الثالثة حتمل في طياتها 
مقترحا وسطا حلل األزمة. بعد ذلك 
استقبل صاحب السمو نائب رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد 
والوزير العفاسي والنائب مرزوق 
الغامن والش���يخ طالل الفهد حيث 
جرى استكمال بحث املوضوع بناء 

على الورقة املقدمة مسبقا. 
وبعد فض االجتماع استدعى 
صاح����ب الس����مو م����رة أخ����رى 
النائب الغامن الس����تيضاح بعض 
الرياضة  املتعلقة بقوانني  األمور 
وتطبيقه����ا. وقد متخض عن تلك 
اجلهود تضييق شقة اخلالف في 
نقطة واحدة تتمثل في آلية عودة 
األندية املنحلة، وعلمت »األنباء« أنه 
هناك رغبة بإعادة األندية املنحلة 

وإبالغ الوزير املختص بذلك.
 الرئيس اخلرافي قال في تصريح 
صحافي قبيل خروجه من املجلس 
وبعد انتهاء اجتماعه بالعفاس���ي 
وانضمام الغامن لهم مجددا: انه حتى 
اآلن ال جدي���د حول مبادرة إصالح 
األزم���ة الرياضي���ة، واالجتهادات 
س���تتواصل للوصول الى نتيجة. 
من جهته، قال الوزير العفاسي انه 
ابلغ كتلة العمل الوطني رسالة من 
صاحب السمو األمير »وان كل طرف 

قدم تنازالت وبقيت نقطة خالفية 
واح���دة نتمنى حلها وستحس���م 
قريبا«، مش���ددا على ان توجيهات 
صاحب السمو األمير هي أوامر غير 
قابلة لبدائل أخرى وس���موه مهتم 

بحل القضية.
النائب الغامن أوضح ان النقطة 
اخلالفية الباقية هي آلية عودة األندية 
املنحلة بعد امتام تطبيق القانون، 
مشيرا الى ان »احلديث عن انشقاق 
في كتلة العمل الوطني موجود فقط 

في النفوس املريضة« وزاد: ستعقد 
الكتلة اجتماعا حاسما اليوم التخاذ 

قرار بشأن االستجواب. 
وبع���د ه���ذا احل���راك أصدرت 
الكتل���ة بيانا على لس���ان النائب 
عبدالرحم���ن العنجري قالت فيه: 
ان الورقة التي قدمت لصاحب السمو 
أصبحت اس���تحقاقا على مجلس 
الوزراء ملمارس���ة مسؤولياته في 
تطبي���ق القانون واحترام األحكام 

القضائية.

رئيسة ليبيريا إيلني جونسون سيرليف مستقبلة مدير التحرير الزميل محمد احلسيني والزميلة 
)هاني الشمري(بشرى الزين في مقر إقامتها بقصر بيان أمس

التفاصيل ص4

التفاصيل ص9

التفاصيل ص 11

»األنباء« تنفرد بنشر أسماء 
الجامعات المصرية والبريطانية 

المعترف بها   ص11 التفاصيل ص7

مهاجم أملانيا كاكاو يسجل الهدف الرابع في مرمى أستراليا       )ا.پ(

ألمانيا تكتسح أستراليا برباعية.. وغانا تفوز 
على صربيا.. وخسارة مرير ة للجزائر أمام سلوڤينيا


