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صفحات خاصة بمونديال 2010 في »األنباء« الرياضية )ص 31 ـ 39 و60(

Al-Anbaa Sunday 20th June 2010 - No 12303يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 8 من رجب 1431 ـ 20 يونيو 2010 الـــعـدد:

منح »المحاسبة« حق التفتيش على الحسابات السرية واإلحالة إلى النيابة
نواب أعدوا اقتراحات الستعجال نظر قوانين مكافحة الفساد في جلسة الغد وتفعيل دور »الديوان« في الرقابة على مؤسسات الدولة

لجنة مؤقتة محايدة إلدارة اتحاد الكرة  برئاسـة الشـيخ أحمد الفهد تدعو إلى جمعية 
عمومية تصادق على النظام األساسـي المتوافق مع القوانين المحلية ثم تدعو إلى االنتخابات

يـــتــقـــدمـــــون

بـجــزيــــل ال�شــكــر وعظــيــــم االمتـنــــان

اإىل كـل مـن تفـ�شــل مبوا�شاتهـم فـي وفــاة

فقيدهم الغايل املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

عي�سى �سيد عبداملح�سن �سيد عي�سى الرفاعي
�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو االت�شال هاتفيًا اأو برقيًا اأو الن�شر فـي ال�شحف

�شائلني املوىل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

اآل الـــرفـــاعــــي

مريم بندق ـ حسين الرمضان 
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 

سامح عبدالحفيظ
أنهت الكتل النيابية استعداداتها 
جللس����ة مجلس األم����ة اخلاصة 
املقررة غدا ملناقشة قانون مكافحة 

الفساد.
مصادر نيابية قالت ل� »األنباء« 
ان نوابا من ع����دة كتل انتهوا من 
صوغ اقتراحات تتعلق باستعجال 
التقارير املتعلقة  مناقشة وإقرار 
بقوانني ذات صل����ة بتفعيل دور 
ديوان احملاسبة. وأشارت املصادر 
الى ان اللجن����ة املعنية لم تتمكن 
خ����ال الفترة الس����ابقة من إنهاء 
تقاريرها بس����بب طلب احلكومة 

تأجيل املوضوع.
وأكدت املصادر ذاتها ان النواب 

سيقومون باستعجال قوانني إعطاء 
ديوان احملاسبة حق التفتيش على 
احلسابات السرية واخلاصة املتعلقة 
باجلهات احلكومية، باالضافة الى 
منح الديوان حق اإلحالة إلى النيابة 
العامة في حال وجود شبهة جناية 

أو تعٍد على املال العام.
من جانب آخر، توقعت مصادر 
وزارية ان يتمكن مجلس الوزراء في 
جلسته االعتيادية مساء اليوم من 
إصدار بعض القرارات التي تشكل 
حا جذريا للمل����ف الرياضي في 
الباد. وكشفت املصادر انه سيتم 
اعتماد قرار بتشكيل جلنة مؤقتة 
محاي����دة إلدارة االحتاد برئاس����ة 
الش����يخ أحمد الفهد على ان تدعو 
اللجنة الى جمعية عمومية تصادق 
على النظام األساسي املتوافق مع 

القوان����ني احمللية ث����م تدعو الى 
االنتخابات.

وأضافت املص����ادر: بعد هاتني 
اخلطوتني ستتم دعوة اجلمعيات 
العمومي����ة لألندي����ة املنحلة الى 
إدارات جديدة  انتخاب مجال����س 
وفقا للوائح التي مت تعديلها والتي 
توافق على ترشيح وانتخاب أعضاء 

األندية املنحلة.
وفي هذا السياق طالب النائب 
صالح املا الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بعدم االعتراف باحتاد 

الكرة غير الشرعي.
كم����ا ثم����ن املا ف����ي تصريح 
صحافي ما أعلنه وزير الش����ؤون 
د.محمد العفاسي من خطوات تتمثل 
في إخاء احتاد الكرة وتس����ليمه 

للهيئة.

الكويت وّدعت فقيدها الشيخ باسل سالم الصباح
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ مشعل األحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد يتقدمون املصلني على جثمان 

فقيد الكويت الشيخ باسل سالم الصباح

هاني الظفيري ـ عادل الشنان
الكويت صباح  ش���يعت 
امس فقيدها الش���يخ باس���ل 
س���الم الصباح في أجواء من 
احلزن والتأثر، وتقدم املشيعني 
من رجاالت األس���رة والدولة 
والوزراء والن���واب وجموع 
املواطنني س���مو ول���ي العهد 
الشيخ نواف األحمد والشيخ 
مشعل األحمد. وأكد عدد من 
املشيعني أن الفقيد الراحل كانت 
له بصم���ات كبيرة خصوصا 
في املجال الرياضي، وأنه كان 
يتمتع مبكانة متميزة، مشددين 
على أن وفاته تشكل فاجعة 

)كرم دياب(الشيخ د. محمد الصباح مشاركا في حمل نعش الفقيد إلى مثواه األخيرللكويت وأهلها.

)سعود سالم(

املهاج��م الفرنس��ي نيكوال أنيلكا اس��تخدم ألف��اظ بذيئة جدا بحق  
املدرب رميون دومينيك أدت إلى طرده من املنتخب                )أ.ف.پ(

»التربية«: نتائج تصحيح الفيزياء والفلسفة »ممتازة«

لجنة لتعزيز الصحة برئاسة الساير

مريم بندق
أعلن مس����ؤول تربوي رفيع في تصريحات خاصة ل����� »األنباء« أن نتائج 
عمليات تصحيح مادتي الفيزياء للقسم العلمي والفلسفة للقسم األدبي تبشر 
مبؤشرات جناح ممتازة. وقال املسؤول: عمليات التصحيح تؤكد أن مؤشرات 
النجاح ستأتي بحسب التوقعات الطبيعية وفي معدالتها املتوقعة. وردا على 
سؤال حول نس����بة النجاح في هاتني املادتني أوضح املسؤول: لم يتم االنتهاء 
حتى مساء امس من جميع العمليات املطلوبة من املراجعات الرأسية واألفقية 

التي تؤثر في النسبة العامة النهائية للنجاح في أي مادة.

حنان عبدالمعبود
علمت »األنباء« من مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة تنوي تشكيل 
جلنة يطلق عليها »اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة« سيرأس����ها وزير الصحة 
د.هال الس����اير وستضم في عضويتها مسؤولني من جميع الوزارات بالدولة. 

وسيكون مقرر اللجنة الوكيل املساعد لشؤون ضبط اجلودة د.وليد الفاح.

األنباء  المحلية

»المعلمـيـن«: أسـمـاء 331 
معلمًا ومعلمة مشـمولين بتكريم 
»شـكرًا معلمي« السابع   ص12

المسـلم: السـلطتان مسؤولتان 
عن أزمة الكهرباء.. والعليم طالب 
بإنشاء محطة جديدة ولم يُسمع له  ص8

»جلوبل«: أداء الصناديق المحلية المستثمرة في الشركات المدرجة 
تراوح بين 13.47% أرباحًا  و 18.41% خسائر منذ بداية 2010  ص52

األنباء  االقتصادية

دوالر  مليـار   1.63 »الشـال«: 
خسـارة الكويت من استثمارها 
فـي »بريتش بتروليـوم«  ص49

األوروبيـة:  المفوضيـة  رئيـس 
اليـورو ال يمكـن أن يمـوت ألنه 
من أقوى العمالت بالعالم     ص54

التفاصيل ص4 و5

طرد أنيلكا من منتخب فرنسـا 
بعد أن شتم المدرب دومينيك 

كابيللو: أتمنى رؤية المنتخب 
أعرفـه الـذي  اإلنجليـزي 

»السـامبا« تبحث عن اإليقاع 
بمـواجـهـة »األفــيـال«

الجامعة األميركية احتفلت بتخريج  350 من طلبتها لعام 2010  ص20و21

التفاصيل ص10


