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ى اجتماعهم مع »الشعبي«  ي وصالح املال لد نواب »العمل الوطني« مرزوق الغامن وعبدالرحمن العنجر
ن أمس  ن ومسلم البراك في مكتب السعدو )متين غوزال(ممثال في النائبني أحمد السعدو

Al-Anbaa Tuesday 15th June 2010 - No 12298يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 3 من رجب 1431 ـ 15 يونيو 2010 الـــعـدد:

تحركات األمس »الرياضية«

أميركا: الكويت تتاجر بالبشر.. والحكومة تردّ: ال ننتظر مالحظات أحد
تقرير الخارجية األميركية العاشر وضع البالد ضمن »القائمة األسوأ«.. ومسؤول في الشؤون يؤكد تحقيق خطوات كبيرة في الملفات اإلنسانية

الساير أحال مسؤواًل 
في »الصحة« إلى النيابة 

بعد ثبوت تجاوزات بحقه

إلغاء تحويل زيادات »الفتوى« 
إلى »الدستورية« وإعادتها من 

جديد إلى مجلس الخدمة

حنان عبدالمعبود
بعدم����ا أثبتت التحقيقات 
الداخلية ف����ي وزارة الصحة 
وجود جتاوزات ارتكبها أحد 
رؤساء األقسام الطبية، أعلن 
الوزير د.هالل الساير إحالته 
إل����ى النيابة العامة للتحقيق 
معه بخصوص جتاوزات في 
تقارير تخص جلانا طبية كان 
يترأسها. وأوضح د.الساير ان 
الوزارة لن تتردد في محاسبة 
أي موظف أو مسؤول يتورط 

في مثل هذه األمور.

مريم بندق
أكدت مص���ادر مطلعة في 
مجلس الوزراء ل� »األنباء« أنه 
مت إلغ���اء فكرة حتويل قضية 
الزيادات املالية املقترحة لكادر 
أعضاء الفتوى والتشريع الى 
احملكمة الدستورية. وأوضحت 
املصادر أنه سيتم رفع القضية 
مج���ددا الى مجل���س اخلدمة 
املدنية، مش���يرة إل���ى أنه مت 
الشأن  اتخاذ قرار بهذا  إرجاء 

الى األسبوع املقبل.

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
الكويت ـ بشرى شعبان

م���ن جديد اتهم تقري���ر وزارة 
اخلارجية األميركية الكويت بأنها »ال 
تلتزم بشكل كامل باحلد األدنى من 
املعايير املعتبرة ملنع االجتار بالبشر، 
كما انها ال تبذل جهودا كافية في هذا 
املجال«.  التقرير العاشر للخارجية 
األميركية الذي صدر أمس اعتبر ان 
أغلبية ضحايا االجتار بالبشر تأتي 
ضمن نحو 550 ألف امرأة يجندن 
للعمل املنزلي في الكويت، وان بعض 
العمل  العمال يتعرضون لظروف 
القس���ري من قبل الكفالء ووكالء 
العمل ال���ى جانب امتناع احلكومة 
ع���ن مقاضاة املواطن���ني املخالفني 

ملعايي���ر االجتار بالبش���ر. مصدر 
مسؤول في وزارة الشؤون أكد ان 
الكويت ال تنتظر مالحظات من أحد 
امللفات اإلنسانية، مؤكدا  ملعاجلة 
ان الكويت تقوم باستمرار باتخاذ 
اخلطوات العملية ملعاجلة أي قضية 
إنسانية مستدال بإقرار قانون العمل 
الذي من����ح العمالة الوافدة الكثير 
من االمتيازات، الى جانب السماح 
بتحويل اإلقامة دون موافقة الكفيل 
وإلزام الش����ركات بضمانات مالية 
لص����رف الرواتب ف����ي حال تعثر 
الشركة والسماح للعمالة املنزلية 
بالعمل في القطاع اخلاص وحتديد 
ح����د أدنى لألجور يعاد النظر فيه 

كل 5 سنوات. 

»العمل الوطني« تبحث عن العب »شعبي« وآخر من »التنمية واإلصالح« في حال اضطرت  لالستجواب

»الرياضة«.. باتجاه الحسم بالورقة الرباعية

 استقبل صاحب السمو األمير نواب كتلة العمل الوطني.
 توجه نواب »الوطني« بعد انتهاء اللقاء ملكتب نائب الرئيس عبداهلل 

الرومي واجتمعوا هناك.
 توجلله النائبان مرزوق الغامن وصالح املللال لالجتماع بأعضاء كتلة التنمية

واإلصالح مبكتب النائب د.وليد الطبطبائي.
 بع����د ذلك قام النائب صالح املال بزيارة النائب أحمد الس����عدون في 
مكتبه ثم حلق به النائبان مرزوق الغامن وعبدالرحمن العنجري ثم انضم 

إليهم النائب مسلم البراك بعد ان مت استدعاؤه حلضور االجتماع.
 ثم اسللتقبل صاحب السللمو 7 نواب هم: خلف دميثيللر ودليهي الهاجري 
وصالح عاشللور وسللعدون حماد وعسللكر العنزي وسللعد اخلنفور ومبارك 
اخلرينج. وحتدث النواب الل 7 عن أنفسللهم ونيابة عن زمالئهم حسللن مزيد 
ومخلللد العازمي ود.محمد احلويلة وسللعد زنيفر وغامن امليع وسللالم النمالن، 
مطالبن بضرورة عودة األندية املنحلة كونها تشللكل قواعد انتخابية بالنسللبة 
لهم، خصوصا في ظل عدم صدور حكم قضائي بحل األندية وإمنا كان اإلجراء 
من خالل قرار من هيئة الشللباب والرياضة، »أما الشيخ طالل الفهد فهو ابنكم 

وأنتم تتخذون ما ترونه في حقه«.

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

في الوقت الذي أكدت فيه مصادر 
أن قضية الرياضة باجتاه احلسم من 
خالل 4 بنود هي: استقالة الشيخ طالل 
الفهد من احتاد الكرة، وتشكيل جلنة 
مؤقتة، مع إعادة األندية املنحلة خالل 
انتخابات  ش����هرين، والدعوة إلجراء 
جديدة لالحتاد تقر ال� 14 عضوا، شهدت 
أروقة مجلس األمة أمس حراكا الفتا على 
أكثر من صعيد بدأ بعد انتهاء برنامج 
االستقباالت الرسمية لصاحب السمو 

األمير لعدد من النواب. 
وكانت أطراف تلك التحركات كتل 
»العمل الوطني« و»التنمية واإلصالح« 
و»الشعبي«، حيث عقدت الكتل الثالث 
سلس����لة اجتماعات عرض����ت خاللها 
العمل الوطني لسمو  مادة استجواب 
رئيس الوزراء بحال عدم حل القضية 
توافقيا. مصادر مطلعة أبلغت »األنباء« 
ان النواب املجتمعني تدارس����وا جميع 
االحتم����االت، وأبرزها اهتمام صاحب 
السمو األمير بحل القضية، ثم انتقلوا 
ملناقش����ة امل����دى األبعد ف����ي حتريك 
املساءلة السياسية. وأضافت املصادر 
ان »الش����عبي« و»التنمية واإلصالح« 
حتفظتا على بعض التفاصيل املصاحبة 
لعملية االستجواب، في حني ان »العمل 
الوطني« طرحت فكرة مشاركة نواب 
من »الشعبي« و»التنمية واالصالح« 
كالعبني باالستجواب. وأوضحت املصادر 
ان كتلة العمل الوطني ستقدم استجوابها 
األحد املقبل في حال لم يتم حل القضية 

خالل األسبوع اجلاري.

صفحات خاصة بمونديال 2010   )31 ـ 37 و59(

�سرح املحامي/ و�سمي خالد الو�سمي اأنه يف يوم الأحد املوافق 2010/6/13 

قــد قـــام باإر�ســـــال ردًا  مكتـــــوبًا علــــى ما نــ�ســــر بجـــريـــــــدة ال�ساهد بحـــق موكلـــه 

ال�ساهد ويف خمالفة  اأن جريدة  اإل  ال�سباح  ال�سيخ/ نا�سر �سباح الأحمد 

�سريحة للأعراف املهنية ال�سحفية ولقانون املطبوعات والن�سر قد امتنعت 

عن ن�سر الرد وفيما يلي ن�ص الرد:

ال�صيخ/ �صباح حممد �صباح �صعود ال�صباح           املوقر

رئي�س حترير جريدة ال�صاهد

حتية طيبة وبعد،،،

ال�سادر   773 رقم  بالعـــدد  الأوىل  �سفحتها  وعلى  ال�ساهد  بجريـــدة  ن�ســرتـــم 

موكـــلي  بـــاأن  القول  فيـــها  جاء  ومما  افتتاحية  مقــالة   2010/6/13 بتاريخ 

ال�سيخ/ نا�سر �سباح الأحمد ال�سباح اأبلغكم �سخ�سيًا منذ �سنتني )اأنه يلتقي 

مبالغ  له  يدفع  واأنه  ال�سليبية  مزرعة  اأ�سبوع يف  كل  الرباك  م�سلم  بالنائب 

مالية ليدفعها للمحتاجني وال�سعفاء من اأهل الكويت يف منطقته واأن هذا 

املال لي�ص جليب م�سلم الرباك بل للمحتاجني(.

لذلك وب�سفتي وكيًل عن ال�سيخ/ نا�سر �سباح الأحمد ال�سباح فاإنني اأوؤكد 

للجميع اأن ما ن�سر عن موكلي من عبارات ما هي اإل اتهامات كاذبة وادعاءات 

زائفة وعارية عن ال�سحة جملًة وتف�سيًل.

كما اأن موكلي ال�سيخ/ نا�سر �سباح الأحمد ال�سباح يحتفظ بكافة حقوقه 

القانونية اجتاه ما ن�سر بحقه حيث �سوف يتقدم ب�سكوى ق�سائية اأمام اجلهات 

الد�ستورية  املوؤ�س�سات  بدولة  اميانه  من  وانطلقًا  وذلك  قانونًا  املخت�سة 

والقانونية وعليك حينها اأن تثبت ذلك اأمام الق�ساء الكويتي العادل.

لذا ناأمل التكرم بن�سر هذا الرد يف اأول عدد من جريدة ال�ساهد وعلى �سدر 

ال�سفحة الأوىل وبذات احلروف وامل�سافة ا�ستنادًا اإىل املادة رقم )2/17( من 

قانون املطبوعات والن�سر واميانًا بحرية الراأي والتعبري املكفولة د�ستوريًا.

بــيـــان مــن مـحــامــي

ال�صيخ/ نا�صر �صباح الأحمد ال�صباح

التفاصيل ص8

النـار تلتهـم »الصوابـر«   ص13
 الفهد يأمر بـ 3 آالف دينار لكل رب أسرة متضررة كبديل سكن

النار تلتهم إحدى بنايات مجمع الصوابر والدخان يتصاعد بكثافة أمس.. والضحايا بالعشرات

فرحة دي روسي بهدف التعادل إليطاليا في مرمى پاراغواي       )رويترز(

»األنباء« تنفرد بنشر أسماء المستحقين لمكافآت »الكبار« و»محو األمية«  

التفاصيل ص14

التفاصيل ص7

مجلس الوزراء: تعيين د.رضا الخيـاط مديرًا لمركز تطوير 
التعليم بدرجة وزير وخالد الرشيد وكياًل مساعدًا بـ »التربية« 
فريـدة العلـي أمينًا عامـًا مسـاعدًا بمجلـس الجامعات 
الخاصة ومسـاعد ذياب أميناً عاماً مسـاعداً بالجامعة  ص5

تعادل إيطاليا مع پاراغواي.. وفوز هولندا واليابان على الدنمارك والكاميرون

»البلدي«: إطالق اسم »مدينة صباح األحمد البحرية« 
على مشروع مدينة »لؤلؤة الخيران السكنية«

بداح العنزي
وافق املجلس البلدي في جلس���ته أمس على 
إطالق اسم »مدينة صباح األحمد البحرية« على 
مش���روع مدينة »لؤلؤة اخليران السكنية«. وأقر 
املجلس إيقاف اإلجراءات التنفيذية للشارع اإلعالمي 
املقرر إقامته في العارضية وأحال تظلم أصحاب 

القس���ائم إلى اإلدارة لرفع تقرير مع إلغاء املوقع 
احلالي وإيجاد آخر بديل بعد كشف أحد األعضاء 
تالعبا مبس���احات املخطط���ات. واعتمد املجلس 
حتويل تخصيص منفذ العبدلي واملنطقة اجلمركية 
واملستودعات إلى الهيئة العامة لالستثمار بدال من 

وزارة التجارة والصناعة.

أوقف إجراءات تخصيص الشارع اإلعالمي في منطقة العارضية

التفاصيل ص18

ص10

دعـم  يقايـض  المالكي 
واشنطن لترؤسه  الحكومة 
بعقـود النفـط  ص 54

مؤشر »الكهرباء« حطم 
رقمًا قياسيًا ببلوغه 
10872 ميغاواط

دارين العلي
سجل املؤشر الكهربائي أمس 
معدال قياسيا جديدا بفارق 52 
ميغاواط، حيث وصل الى 10872 
ميغاواط عند الثانية والنصف 
ظهرا وس���ط درجة حرارة 53 
مئوية، وتساوى أمس معدل 
اإلنت���اج الكهربائي مع معدل 
االستهالك، ولوال االنقطاعات 
املتعددة التي حدثت في مناطق 
متفرقة من البالد بسبب أعطال 
فنية أصابت احملوالت والكيبالت 
التي تغذيها للجأت الوزارة الى 

القطع املبرمج حتما.
التفاصيل ص4


