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»التربية«:  50.4% نسبة النجاح في المعهد الديني وتوزيع الشهادات السبت   )ص4 و5(

Al-Anbaa Friday 2nd July 2010 - No 12315يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 20 من رجب 1431 ـ 2 يوليو 2010 الـــعـدد:

عقود »الدفاع« تهّدد بصيف ملتهب سياسيًا
مجلس األمة يعود لالنعقاد 26 أكتوبر المقبل.. والخرافي طالب الحكومة بتحسين أدائها.. والمحمد أكد مسؤولية السلطتين في إنجاز ما يخدم المصلحة العامة

النواب عدنان املطوع ومرزوق الغامن وخالد الطاحوس أثناء تبرعهم بالدم في حملة »قلوب طيبة« التي نظمتها رابطة الثالسيميا بالتعاون 
مع املستشفى األميري في مجلس األمة أمس سمو رئيس الوزراء مالطفا أطفال حملة »قلوب طيبة« للتبرع بالدم

النواب مسلم البراك وعلي الدقباسي ود. جمعان احلربش مع خالد الفضالة وعدد من احلضور في مقر التحالف الوطني في النزهة

)متين غوزال(
رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والنائب األول ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك والشيخ جابر 

اخلالد وروضان الروضان ومبارك اخلرينج ود.علي العمير وعسكر العنزي بعد فض دور االنعقاد

مصادر لـ »األنباء«: شبكة تجسس 
جديدة ستزلزل لبنان

السعودية تعلن إحباط
 أكثر من 220 عملية إرهابية

رئيس الوزراء يبدأ جولة اقتصادية 
على 9 دول في أميركا الجنوبية 11 الجاري

العفاسي عّين عادل األنصاري إلدارة »تعاونية الصباحية«

نتنياهو مستعد لإلفراج 
بشروط عن 1000 أسير 
فلسطيني مقابل شاليط 

بيروت: لم يكد لبنان يس����تفيق من صدمته مما 
ع����رف بعميل ال����� »األلفا« أو العمي����ل الكبير كما 
سماه البعض نظرا للمعلومات التي ميلكها حلساسية 
 موقعه في شركة االتصاالت، حتى أكدت مصادر مطلعة 
ل� »األنباء« ان ثمة ش����بكة جتس����س جديدة حلساب 
املوساد، يقودها موظف غير مدني وضعت حتت الضوء 
ومن املتوقع ان يحدث اإلعالن عنها ضجة وزلزاال، وفق 
املصادر، مؤكدة ان كبار املسؤولني اللبنانيني وضعوا 

في األجواء متهيدا خلطوات الحقة.

الرياض � وكاالت: كشف وزير الداخلية السعودي 
األمي���ر نايف بن عبدالعزي���ز أن األعمال اإلرهابية 
التي أحبطت في اململكة جتاوزت 220 عملية وكانت 
تس���تهدف مواقع بينها احدى املمثليات االجنبية، 
وتستهدف أشخاصا مسؤولني. واذ أكد النائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء االمير نايف انه مت القبض 
عل���ى كل املنفذين وإحالتهم ال���ى القضاء، قال إن 
»احلكومة صرفت عشرات املاليني ألسر املعتقلني.. 
ولألس���ف خالل الس���نوات الثالث املاضية ظهرت 
لنا مجموعات من املؤهلني تأهيال علميا من حملة 
الش���هادات فضال عن وجود ممول���ني باملال أي أن 

هناك فكرا وماال«. 

محمد البدري
علمت »األنباء« أن سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد سيبدأ جولة 
رسمية تشمل تسعا من دول أميركا اجلنوبية 
في 11 من يوليو اجلاري، حيث من املقرر أن 
تستمر اجلولة نحو ثالثة أسابيع، بحيث 
متتد حتى مطلع أغسطس املقبل. وقالت 
املصادر ان جولة سمو رئيس مجلس الوزراء 
ستكون ذات طابع اقتصادي، حيث سيرافق 
س���موه عدد من الوزراء املعنيني بالشأن 
االقتصادي مبا في ذلك وزير املالية، ووزير 

التجارة والصناعة.
ولفتت إلى أنه س���يرافق سمو رئيس 
مجلس الوزراء أيضا في جولته االقتصادية 
إلى أميركا اجلنوبية، وفد من غرفة جتارة 

وصناعة الكوي���ت، وتوقعت املصادر أن 
تشهد هذه اجلولة توقيع عدد من اتفاقيات 
وبروتوكوالت التعاون االقتصادي والتجاري 
بني الكويت والدول التي س���وف تشملها 

اجلولة.
اجلدير بالذكر ان هذه اجلولة التاريخية 
لس���مو رئيس مجلس الوزراء إلى أميركا 
اجلنوبية ستكون األولى لسموه إلى هذه 
الدول، حيث سبق أن قام سموه بعدة جوالت 
الطابع االقتصادي،  رس���مية غلب عليها 
شملت: ثالث جوالت إلى أوروبا )سبتمبر 
2006، وديس���مبر 2007، وأكتوبر 2009(، 
وجولتني إلى آس���يا )مايو 2007، ويوليو 
2008(، وجولة واحدة إلى أفريقيا )يوليو 

.)2009

بشرى شعبان
أصدر وزير الشؤون د.محمد العفاسي 
ق���رارا وزاريا يقضي بح���ل مجلس إدارة 
جمعية الصباحية التعاونية وتعيني عادل 
اسماعيل األنصاري مديرا مؤقتا للجمعية 
ملدة س���نة اعتبارا من تاريخ 2010/6/30 
تاريخ صدور الق���رار. ويؤكد القرار على 

مجلس اإلدارة املنحل تسليم جميع األوراق 
واملستندات واألختام اخلاصة باجلمعية 
الى املدي���ر املعني خالل 3 أيام على األكثر 
من تاريخ صدور القرار. وكش���ف مصدر 
مسؤول في الوزارة ان تأخير صدور القرار 
يعود لعدم موافقة عدد من موظفي الوزارة 

على القبول بإدارة اجلمعية.

عواصم � يو.بي.آي: أعرب 
الوزراء اإلسرائيلي  رئيس 
بنيامني نتنياهو عن استعداد 
إس����رائيل لإلفراج عن ألف 
س����جني فلس����طيني مقابل 
إطالق اجلندي األسير لدى 
»حماس« جلعاد شاليط إال 
أنه وضع ش����روطا لقبول 
عرض الوسيط األملاني في 

الصفقة. 
وقال ف����ي كلمة متلفزة 
حول موق����ف احلكومة من 
الصفقة »نحن على استعداد 
لإلف����راج عن ألف س����جني 
حلم����اس ولك����ن ليس من 
دون شروط«. وحدد شرطني 
لذلك أولهما عدم الس����ماح 
»لإلرهابيني« بدخول الضفة 
الغربية والثاني هو أنه لن 
يطلق س����راح من وصفهم 
ب�»اإلرهابيني األكثر خطورة«، 
وقال »ميكنهم أن يعودوا إلى 
غزة لكنهم ال يستطيعون 
الذهاب إلى الضفة الغربية 
حيث ميكنهم أن يهاجمونا 

مرة أخرى«.

الفضالة: لن أتنازل.. والحكم بحبسي لن يغير مواقفي
دانيا شومان

موقف تضامني الفت مع أمني 
عام التحالف الوطني خالد الفضالة 
جّس����ده االمتداد الشعبي ما بني 
منطقتي األندلس حيث املهرجان 
اخلطابي مبناسبة إطالق سراح 
محمد عبدالقادر اجلاسم في ديوان 
النزهة  إلى  البراك  النائب مسلم 
حيث املهرجان اخلطابي في مقر 
الوطن����ي« للتضامن  »التحالف 
مع الفضالة. وحت����ّول املهرجان 
إلى  اخلطابي احتفاء باجلاس����م 
مهرجان تضامن����ي مع الفضالة 
في النزهة والذي حضر متأخرا 
ليتزام����ن وجوده م����ع وصول 
املسيرة التي شارك فيها حضور 
ديوان البراك. الفضالة وّجه كلمة 

للمتضامن����ني قال فيه����ا: »أعتز 
بالقضية املرفوعة ضدي كونها 
وحدت الكويتيني وعززت تآلفهم 
ومن يعتقد أن هذا اليوم هو يوم 
حزين فه����و مخطئ، ومن يعتقد 
أني هزمت فهو مخطئ«، وتابع: 
»لم أهرب من احلكم، فلس����ت أنا 
من يهرب أو يتراجع، ولست أنا 
من يتنازل، واحلكم بحبس����ي ال 
ميكن أن يغير مواقفي أو مواقف 
شباب الكويت، ومن يعتقد غير 
ذلك فهو واهم، وأقسم باهلل اني 
مرتاح إلى درجة ال يشعر بها أحد، 
رأسي مرفوع وشعوري ال يوصف، 
فالسجن املركزي ليس أقسى وال 
أمّر من سجن بال جدران يعيش 

فيه اإلنسان«. 

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
 ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

هل تتحول العطلة البرملانية التي ستمتد 
حتى 26 أكتوبر املقبل بعد فض دور االنعقاد 
العادي الثاني من الفصل التش���ريعي ال� 13 
ملجلس األمة أمس إلى »صيف ملتهب« سياسيا 
بعد تلويح كتلتي »العمل الشعبي« و»التنمية 
واإلصالح« باستخدام »أقصى ما يسمح به 
الدس���تور من إجراءات« ض���د احلكومة في 
ح���ال أقدمت وزارة الدف���اع على جتاهل ما 
ورد في تقرير ديوان احملاسبة من مالحظات 
على العقود العسكرية؟ وقالت الكتلتان في 
بيان مش���ترك أصدرتاه أمس انهما تتابعان 
كل ما أثير بش���أن وزارة الدفاع واألس���ئلة 
التي قدم���ت وخاصة ما يتعلق بعقد صفقة 
طائرات »الرافال« وعدم اإلجابة عنها وطائرات 
الشحن العسكرية »J C130« ومصنع الذخيرة 
وطائرتي ش���حن بوينغ وم���ا جاء حولهما 

وأعرب عن األمل في أن تكون إجازة مجلس 
األمة »فرص���ة للمراجعة والتقييم والتأهب 
النطالقة جديدة«. من جانبه أكد سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في كلمة احلكومة 
مسؤولية السلطتني التشريعية والتنفيذية 
في بذل املزيد من اجلهد البناء إلجناز كل ما 
من شأنه خدمة املصلحة العامة. وأشار احملمد 
إلى ما قامت به احلكومة من متابعة ألعمالها 
في تنفيذ برامجه���ا التنموية على مختلف 
األصعدة واملشروعات بقوانني التي تقدمت 
بها إلى املجلس إلقرارها. وأوضح أن احلكومة 
حرصت على االستماع بكل تقدير واحترام إلى 
مالحظات أعضاء املجلس »استجابة لكل ما 
يخدم املصلحة العامة وإميانا منها بضرورة 
التعاون اإليجابي مبا يع���زز ثوابت العمل 
املشترك سبيال لتحقيق املرجو من األهداف 
التنموية التي تصب ثمارها في خدمة الوطن 

واملواطنني«.

االنعقاد الفائت. وأضاف أن »علينا أن نراجع 
ما كان يجب علينا القيام به واغفلناه وما قمنا 
 به ولكن دون املستوى املطلوب« مبينا ان ذلك 
»ال يخص املجلس وحده بل احلكومة كذلك«. 
وأوضح أنه يتعني على احلكومة حتسني أدائها 
وتنفيذ برنامج عمله���ا بالفاعلية واجلدية 
املطلوبة وااللتزام بتطبيق القانون والتفاعل 
اإليجابي م���ع املتطلبات الرقابية للمجلس. 

من مالحظ���ات لديوان احملاس���بة »التزاما 
مبس���ؤولياتنا الدستورية وبقسم األعضاء 
ودفاعا عن امل���ال العام وحقوق املواطنني«. 
وأمس طوى مجلس األمة صفحة دور انعقاده 
بكلمة للرئيس جاسم اخلرافي أكد فيها ضرورة 
قبول الدميوقراطية »بحلوها ومرها« واحلاجة 
املاسة لنقد الذات والوقفة الصادقة مع النفس 
ومراجعة ما أجنزته الس���لطتان خالل دور 

مهرجان االحتفاء بالجاسم عند البراك تحّول إلى مهرجان خطابي تأييدًا للفضالة في النزهة

غانا أوروغواي
9 : 30
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هولندا البرازيل
5

الجزيرة الرياضية 9 +

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي

نتائج »الثاني عشر« 7  مساء اليوم 
وستظهر على الموقع

 اإللكتروني بمجرد إعالنها
مريم بندق

أعل���ن وكيل وزارة التربية املس���اعد للتعليم 
النوعي محمد الكندري أن نتائج الصف الثاني عشر 
املوحد ستعلنها وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود في السابعة والنصف من 
مساء اليوم، كما أنها ستظهر على املوقع اإللكتروني 

مبجرد إعالنها.
وقال الكندري إن نسبة النجاح في الصف الرابع 
الثانوي للمعهد الديني بلغت 50.4% موضحا أن 
نسبة النجاح للطالب الكويتيني في جميع املناطق 
بلغت 69.7%، ونسبة جناح غير الكويتيني بلغت 
50.3%. وأش���ار إلى أن هذه النسبة سترتفع بعد 
أداء الطالب الدور الثاني الختباراتهم والذين بلغ 
عددهم 342 طالبا وطالبة، مبينا أن توزيع الشهادات 
سيبدأ غدا الس���بت في مقر إدارة التعليم الديني 

في العديلية.

البرازيلي كاكا يتقدم الالعبني في التدريب اس��تعدادا للموقعة مع هولندا    )أ.پ(

سحر »السامبا« في مواجهة واقعية »الطواحين« الهولندية

غانا تحمـل أمل أفريقيا في تحٍد تاريخـي أمام أوروغواي

نجوم تجاوزت أسعارهم 300 مليون يورو والحصيلة هدف يتيم

بيكام يرغب في تدريب »األسود الثالثة« ولكن ليس اآلن

شڤاينشتايغر يفتح النار على األرجنتين ومارادونا يعتبره متوترًا

صفحات خاصة بمونديال 2010 في »األنباء الرياضية« )ص 23 ـ 29(
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التفاصيل ص ( 22 )

)كرم دياب(

البورصة تواصل االنهيار
هشام ابو شادي

انهارت أسعار األسهم في البورصة 
أمس ليفقد املؤشر 111.5 نقطة، ويغلق 
على 6431.7 نقط����ة متراجعا دون 
املستوى الذي بلغه في بدايات األزمة 
العاملي����ة، )6443 نقطة( األمر الذي 
ينذر بكارثة حقيقية في البالد ما لم 
تتدخل اجلهات احلكومية املسؤولة 
لوقف انهيار األسعار الذي سيؤثر 
بشدة على قطاع البنوك جراء تراجع 
قيم األسهم املرهونة لديها، باإلضافة 
إلى دفع العديد من الشركات للدخول 

في دائرة اإلفالس.
التفاصيل ص 6 ـ 8
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التفاصيل ص37

مشادة جديدة  بين أبورمية والصرعاوي
مشادة جديدة ش���هدها مجلس األمة أمس في جلسة فض دور االنعقاد بني 
النائبني د. ضيف اهلل أبورمية ومرزوق الغامن على خلفية ما حصل بينهما في 
جلسة أمس األول. واشترك النائب عادل الصرعاوي، في املشادة التي تضمنت 

ألفاظا جارحة مما اضطر النواب للتدخل ومحاولة حل اخلالف. 
و»األنباء« جريا على نهجها املتمثل في عدم اإلثارة وتوسيع اخلالف متتنع 

عن نشر تفاصيل املشادة.


