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يتقدمون  باأحر �لتعازي �لقلبية و�ملو��ساة �إىل

�سائلني �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيدة بو��سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم �أهلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن

لــوفـــاة �ملغفـــور لــهــا بــــاإذن �للـــه تـــعالـــــى

و�لـدتــــهــــم

حرم املرحوم عبدالرحمن الب�شر

ال�شيد/ بــ�شـــــر عــبــدالرحمن البــ�شــر

ال�شيد/ مـحـمــد عــبــدالرحمن البــ�شــر

ال�شيد/ عبداملح�شن عبدالرحمن الب�شر

�شــركــة اعتمــادكــو لل�شيـرفـــة
اإحدى جمموعة �شركات الب�شر والكاظمي

املــديـــــر الــعـــام وجمــيـــع العاملـــني بال�شركة

زيادات »الفتوى« و»البلدية« و»التحقيقات« و»الخبراء« تعود إلى الديوان
لصياغتها في قرار واضح بحسب الدرجات وسنوات الخبرة والتخصصات والمسميات الوظيفية

راسموسن: سندعو سفراء دول »مبادرة إسطنبول« 
وبينهم الكويت لمناقشة إستراتيجية الـ 2020

بروكسل ـ محمد الحسيني
أكد األمني العام حللف الناتو اندرسن فوغ 
راسموسن أن االستراتيجية في أفغانستان 
لن تتغير بتغير القائد العسكري، في إشارة 
إلى إقالة قائد قوات التحالف اجلنرال ستانلي 
التي  الدول اإلسالمية  ماكريس���تال، داعيا 
جتمعها ش���راكة مع النات���و إلى لعب دور 

أكبر وبخاصة في مجال التعاون العسكري وتدريب 
القوات األفغانية، معتبرا أن العامل االجتماعي والدين 
اللذين يربطان هذه الدول بأفغانستان قد تكون لهما 

نتائج إيجابية. 
وأعلن راسموسن خالل لقائه مع »األنباء« وعدد 
من ممثلي الصحف العربية أن قوات الناتو لن تبقى 

في أفغانس���تان إلى األبد ولكنها يجب أن 
تتأكد أن حركة طالبان لن تعود إلى السلطة 
مجددا. وردا على سؤال عن موقف احللف 
من قضية االعتداء اإلسرائيلي على أسطول 
التركية  احلرية وحتديدا سفينة »مرمرة« 
خاص���ة أن تركيا دول���ة عضو في احللف، 
قال: لقد أصدرنا إدانة لهذا العمل الذي أدى 
إلى خس���ارة في األرواح ودعونا إلى حتقيق دولي 
محايد ونحن متمس���كون مبوقفنا. من جهة أخرى 
وخالل األيام القليلة املقبلة س���تتم دعوة س���فراء 
دول مبادرة اس���طنبول وبينهم الكويت وس���فراء 
دول احلوار املتوسطي ملناقشة استراتيجية 2020 

اخلاصة باحللف معهم.

»الناتو« متمسك بتحقيق دولي حول االعتداء اإلسرائيلي على أسطول الحرية وندعو الدول اإلسالمية للعب دور أكبر في أفغانستان

500 ـ 600م مساحة قسائم المدن الجديدة
ولجنة لزيادة نسبة البناء التجاري بالعاصمة إلى ٪400

بداح العنزي
اجللس����ة االخيرة للمجلس البلدي امس اس����تمرت نحو 7 ساعات اس����تحوذ على اجلزء االكبر 
 منها مش����روع تخصيص الش����ارع االعالمي في منطقة العارضية، والذي استمر النقاش فيه نحو

3 س����اعات. وشهدت اجللسة اعتماد اقتراح بزيادة مساحة قسائم السكن اخلاص في املدن اجلديدة 
الى ما بني 500 � 600 متر مربع.

كما وافق املجلس على تش����كيل جلنة لدراس����ة موضوع زيادة نسبة البناء التجاري بالعاصمة 
الى %400.

كما مدد املجلس املدة احملددة لتنفيذ املش����اريع احلكومية الى 3 س����نوات تبدأ من تاريخ تسلم 
املوقع، كما اس����تخدم املادة 14 لرفض اعتراض وزير الدولة لش����ؤون البلدية د. فاضل صفر بشأن 

استمالك القطعة 10 مبنطقة ابرق خيطان.
وحدد املجلس عطلته الصيفية التي تبدأ من 11 يوليو حتى 13 س����بتمبر على ان تكون اجللسة 

االولى 20 سبتمبر.

»البلدي« استخدم المادة 14 إلقرار استمالك ق 10 في خيطان ومناقشة شارع العارضية

اإلمارات تجمد 41 رصيدًا إيرانيًا تشملها العقوبات 
ونجاد يكشف شروط استئناف المفاوضات النووية

تدوير »الداخلية«: جابر لـ »البحوث«  والعتيبي 
لـ »أمن المنشآت« والدواس لـ »أمن الحدود«

عواصم � وكاالت: في وق���ت أمر فيه البنك املركزي 
اإلماراتي بتجميد 41 رصيدا مصرفيا تشملها العقوبات 
الدولية املفروضة على إيران بحسب قرار مجلس األمن 
الدولي األخير، كش���ف الرئيس اإليراني محمود احمدي 
جناد أمس عن شروط إيران الستئناف املباحثات النووية 
مع القوى الكب���رى ردا على العقوبات الدولية املتتالية 
على بالده. وإذ أكد جناد رفض بالده استئناف احملادثات 
بش���أن امللف النووي قبل نهاية أغسطس، شدد على ان 
التأخير جاء »بسبب سلوكهم السيئ وتبني قرار جديد« 
وهذا هو »الغرامة التي يتوجب عليهم دفعها لتعلم اللياقة 
وأسلوب مخاطبة األمم األخرى« بحسب جناد. كما اشترط 
جناد توسيع احملادثات بني إيران ودول »مجموعة ڤيينا« 

)أميركا وروسيا وفرنسا برعاية الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية( حول تبادل الوقود النووي لتشمل البرازيل وتركيا. 
وطرح احمدي جناد ش���رطا آخر الس���تئناف احملادثات 
النووية مؤكدا أن على القوى العظمى ان تعطي »موقفها 
بكل وضوح بشأن األسلحة النووية التي ميتلكها النظام 
الصهيوني« ورفض احمدي جناد أيضا اتهامات رئيس 
وكالة االستخبارات املركزية األميركية ليون بانيتا بأن 
إيران قد متتلك أس���لحة نووية اعتبارا من 2012، مؤكدا 
من جديد أن طهران ال تسعى القتناء مثل هذه األسلحة 
و»تؤيد بقوة نزع األسلحة«. وأضاف »اننا قلنا بوضوح 
ان السالح النووي جيد بالنسبة للدول املتخلفة سياسيا 

والتي تفتقر الى املنطق«.

أمير زكي
أصدر وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد تدويرا محدودا مت 
مبوجبه نقل اللواء يحيى جابر 
من منصب مدي���ر عام اإلدارة 
العامة ألمن املنشآت الى منصب 
مدير عام اإلدارة العامة للبحوث 
والتخطيط، وحل مكان اللواء 
جابر في أمن املنش���آت اللواء 

عايض العتيبي.
كما أصدر الوزير قرارا آخر 
بتعيني اللواء جمال الدواس في 

منصب مدير عام اإلدارة العامة 
ألمن احلدود البرية بديال عن 
اللواء عبداهلل املهنا الذي صدر 
قرار وزاري آخر بتعيينه وكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
أمن املنافذ، حيث صدر مؤخرا 
مرسوم بتعيني اللواء عبداهلل 

املهنا كوكيل مساعد.
ان  »األنب���اء«  وعلم���ت 
هناك تدويرا وش���يكا آخر في 
»الداخلية« سيتم في غضون 

األسابيع القليلة املقبلة.

صفحات خاصة بالمونديال 2010 في »األنباء« الرياضية )ص27 ـ 34 و51(

مريم بندق
كش���فت مصادر وزاري���ة مطلعة 
ان مجلس الوزراء س���يحيل توصية 
املج�لس االعلى للدفاع بزيادة رواتب 
العسكريني الى مجلس االمة في دور 
االنع��قاد املقبل وذلك بصفة االستعجال 
إلصدارها بقانون. وقالت املصادر ان 
املجلس احال الى ديوان اخلدمة املدنية 
الزيادات املالية املقترحة للعاملني في 
ادارة الفتوى والتشريع والقانونيني 
في البلدية واالدارة العامة للتحقيقات 
لصياغته���ا في قرار واضح بحس���ب 

الدرجات وسنوات اخلبرة والتخصصات 
واملسميات الوظيفية على ان يرفع الى 

املجلس لالعتماد. 
واكدت ان الزي���ادات املالية متت 
بالتوافق مع العاملني في هذه اجلهات 

وبعد لقاءات متكررة معهم. 
وردا على سؤال حول الزيادات املالية 
للعاملني في ادارة اخلبراء اكدت املصادر 
انها ُرفعت ايض���ا الى ديوان اخلدمة 
املدنية لصياغتها بقرار يراعي الضوابط 
الالزم���ة من التخصصات وس���نوات 

اخلبرة واملسميات الوظيفية.

مجلس الوزراء سـيحيل رفع رواتب العسـكريين 
إلى مجلس األمة في دور االنعقاد المقبل بصفة االستعجال
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اندرسن راسموسن

البرازيلي لويس فابيانو يراوغ حارس تشيلي قبل تسجيل الهدف الثاني لـ »السيليساو«  )ا.پ(
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پاراغواي اليابان
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»السامبا« البرازيلية تعود بقوة أمام تشيلي 
.. و»طواحيـن« هولنـدا تطيح بسـلوڤاكيا 

»الماتادور« و »برازيل أوروبـا«  في صراع 
مثيـر .. واليابـان تتحــدى پاراغـواي

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي

»الجنايـات« تخلي سـبيل الجاسـم بكفالـة 2000 دينار
وتؤجـل قضيتـه لجلسـة 20 سـبتمبر المقبـل  ص10
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