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

ف��ر���س��ة ا���س��ت��ث��م��اري��ة راب��ح��ة

لل�سركات اأو الأفراد

تعلن جمموعة مبارك �سالح با�سمري التجارية

لأ�سباغ ال�سيارات وم�ستلزماتها

عن بيع وكالتها العاملية داخل الكويت

وهي عبارة عن:

وم�ستلزماتها( �سيارات  )اأ�سباغ  هولندية   DEBEER ماركة 

وم�ستلزماتها( �سيارات  )اأ�سباغ  امريكية   VALSPAR ماركة 

ماركة HOUSE OF COLOR اجنليزية )اأ�سباغ خا�سة لل�سيارات(

الأ�����س����ب����اغ( ر������ش  )م����ع����دات  اأمل����ان����ي����ة   SATA م����ارك����ة 

لال�ستف�سار واملراجعة : 66875664

زيادات مالية جديدة للكويتيين
مصادر وزارية: ستشمل جميع الفئات الوظيفية.. والراتب األساسي محل دراسة

ميروسالف كلوزه مير أمام بوستر لالعبي منتخب أملانيا في طريقه إلى املؤمتر الصحافي             )ا.ف.پ(

وجوه في الضوء

علي الشمالن.. 
عطاء العالِم

ص37

»التربية« تعطل الطلبة المتفوقين 
عن التسجيل الفوري بالجامعة

مريم بندق
علمت »األنباء« أن بعض الطلبة احلاصلني على نسبة أكثر من %95 
لم يتمكنوا من التسجيل الفوري في جامعة الكويت أمس ولن يتمكنوا 
بس����بب أن اجلامعة لن تفتح الباب للتسجيل الفوري مجددا. وأوعزت 
مصادر تربوية مسؤولة إلى أن السبب في ذلك يعود إلى أن بعض املناطق 
التعليمية مثل حولي لم تقم بتسليم الشهادات إلى طالب مدارسها بسبب 
وجود أخطاء في قاعدة البيانات اخلاصة باملنطقة. وأوضحت املصادر أن 
مركز املعلومات بوزارة التربية هو املسؤول مباشرة عن هذه األخطاء. 
وفي املركز دافعت إحدى املس����ؤوالت موضحة أن »العمل ضخم للغاية 
وال نس����تطيع االنتهاء من إرسال بيانات الناجحني الذين يفوق عددهم 
أكثر من 22 ألف طالب خالل 24 س����اعة« مضيفة أن األمر يتطلب إعادة 

النظر في نظام الكنترول املركزي.

السهلي: ال ڤيروس يصيب 
العيون  وال وباء في الكويت

حنان عبدالمعبود
نفى مدير منطقة الصباح الطبية 
التخصصية د.عبداللطيف السهلي ما 
تردد عن ارتفاع عدد املصابني بقسم 
احلوادث في مستشفى البحر ألمراض 
العيون نتيجة لوجود ڤيروس يصيب 
العيون، مؤكدا ان نس���بة اإلصابة 
بالڤي���روس ف���ي ح���وادث العيون 
لم تختلف عن األش���هر والسنوات 
املاضي���ة، وال توج���د اي زيادة في 
االلتهابات الڤيروس���ية للعيون عن 
املعدل الطبيعي، وقال الس���هلي: لم 
يس���تقبل املركز 100 حالة في اليوم 
كم���ا تردد، بل يس���تقبل من 15 الى 
20 حالة يوميا، كما نفى السهلي ان 
يكون املرض خطيرا ومنتشرا انتشارا 

وبائيا في الكويت.

الحكومة تطلب االستعجال 
بافتتاح مكتب إنجاز معامالت النواب

موسى أبوطفرة
كشفت مصادر مطلعة ان احلكومة تسعى لالستعجال بفتح مكتب 
اس����تقبال واجناز معامالت النواب في مبنى مجلس األمة، وذلك بعد 
تلقي العديد من املالحظات من قبل وكالء الوزارات في الدولة والوكالء 
املساعدين بسبب تلقيهم املعامالت والعمل على اجنازها، موضحة ان 
الوكالء في الوزارات احلكومية يضيعون اجلهود في هذا األمر والذي 
يعد من خارج صميم عملهم. وأشارت املصادر إلى ان هذا االستعجال 
من ش����أنه ان يوجه جهود الوكالء والوكالء املساعدين في الوزارات 
احلكومية إلى العمل والتركيز على اجناز خطة التنمية للدولة، السيما 
ان احلكومة ملزمة بتقدمي تقرير نصف س����نوي، والذي من املتوقع 
تقدميه في أولى جلس����ات مجلس األمة في دور االنعقاد املقبل بشهر 
أكتوبر، حيث علمت »األنباء« ان الوكالء والوكالء املس����اعدين طلبوا 
التفرغ الجن����از خطط التنمية للوزارات خالل هذا الصيف بعيدا عن 

معامالت النواب ومتابعتها وتردد املراجعني.

حتى يتفرغ الوكالء للعمل على خطة التنمية خالل الصيف

المجلس األعلى للبترول يحدد سياسة 
اإلنتاج بما يضمن حقوق األجيال القادمة

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
اعتمدت اللجنة املالية واالقتصادية البرملانية 
أمس االقت���راح بقانون املقدم م���ن النائب أحمد 
السعدون في شأن إعادة تشكيل املجلس األعلى 

للبترول مع إجراء بعض التعديالت عليه.
القانون بتش���كيل مجلس  وجاءت نصوص 
أعلى للبترول برئاسة سمو رئيس الوزراء أو من 
يفوضه وعضوية عدد من الوزراء وذوي الكفاءة 
واخلبرة، يصدر بتعيينهم وحتديد مدة عضويتهم 
مرس���وم، على أن يتولى املجلس رسم السياسة 
العام���ة للثروة البترولية مبا في ذلك سياس���ة 

اإلنتاج للمحافظة عليها وحس���ن استغاللها مبا 
يضمن حقوق األجيال القادمة وتنمية الصناعات 

املرتبطة بها.
وحدد القانون اجتماعات املجلس ب� 6 مرات على 
األق���ل في كل عام، كما يجتمع كلما دعت احلاجة 
إلى ذلك بدعوة من رئيس���ه، كما يجوز للمجلس 
أن يشكل جلانا استش���ارية دائمة أو مؤقتة من 
أعضائه أو من غيرهم من املهنيني ذوي االختصاص 
ممن ليست لهم عالقات تعاقدية مباشرة أو غير 
مباشرة سواء مع وزارة النفط أو املؤسسة أو مع 

شركاتها التابعة.

»األنباء« تواصل نشـر لقاءاتهـا مع متفوقي 
ومتفوقات الثانوية:  عازمون على المشاركة 
فـي حمـل رايـة التقـدم ألمتنـا العربية 

 إيران تعـرض مقايضة وقف تخصيب اليورانيـوم باتفاق تبادل الوقود  
إسرائيل تخطط لتحويل  جنوب األقصى إلى منتزه وملهى ليلي 

ص46

ص12 ـ 15

»سـيتي بنـك« يمنـح »بيتـك« جائـزة الريــادة 
في خدمات الدفــع اإللكتروني لـ 2009   ص39

سّيد االعتدال والحكمة.. في ذمة اهلل
فقد لبن����ان والعاملان 
العربي واإلسالمي أمس 
العالمة  املرجع الشيعي 
الس���يد آية اهلل العظمى 
محمد حسني فضل اهلل 
عن عمر يناهز 75 عاما، 
بعد معان���اة طويلة مع 
امل���رض، حي���ث يوارى 
الفقيد الثرى ظهر غد في 
مسجد احلسنني بضاحية 

بيروت اجلنوبية.
والعالم���ة الراحل لم 
يك���ن ضليعا ف���ي الفقه 
واالجتهاد فحسب، وإمنا 
كان أيض���ا رجال معتدال 
وحكيم���ا، وم���ن رجال 

الثقافة الواس���عة والفكر 
العميق في شتى املجاالت، اضافة لكونه مرجعا 
من مراجع املوقف السياسي. كان سماحة السيد 
محمد حسني فضل اهلل رحمه اهلل لبنانيا مخلصا 
في تفكيره وتوجهه، ووطنيا ملتزما في إحاطته 
واهتمامه، وعربيا في انتمائه وتطلعاته، ومسلما في 
سلوكه وإميانه وفور ورود النبأ اندفعت اجلماهير 
املفجوعة بفقدان رجل التنوير والفكر املعتدل الى 
املستشفى الذي سجي فيه الراحل الكبير وتوالت 

التي عبرت  الفعل  ردود 
عن ه���ول الفاجعة التي 
غيبت »املرش���د احلكيم 
ومعلم أصول احلوار مع 
اآلخر«، حس���بما وصفه 
بيان ألمني عام حزب اهلل 
السيد حس���ن نصراهلل 
الذي أعلن احلداد ثالثة 
الفقيد.  أيام عل���ى روح 
ونعى لبنان بكل قياداته 
والشعبية  السياس���ية 
العالم���ة الراحل، وتقدم 
الرئيس  الوفود املعزية 
اللبناني ميشال سليمان. 
وفيم���ا أعل���ن النج���ف 
األش���رف احل���داد ثالثة 
أيام، عبرت ش���خصيات 
دينية وسياسية كويتية عن عميق حزنها بوفاة 
العالمة السيد فضل اهلل وأشادت مبناقبه ودعواته 
الدائمة للوحدة اإلسالمية ونبذ الطائفية واملذهبية 
البغيضة. وبهذه املناسبة األليمة تتقدم »األنباء« 
وجميع العامل���ني فيها، بأحر التع���ازي لعائلة 
الفقي���د أوال وللعاملني العربي واإلس���المي ثانيا 
بهذه اخلس���ارة الكبيرة، للفقيد الرحمة وألهله 

الصبر والسلوان.

الخرافي: استمرار المجلس وابتعاد شبح الحل خيّبا آمال البعض 
أكد أن استجوابات رئيس الحكومة أرهقت البرلمان ولم تتحقق الطموحات التي تمنيناها 

 أسامة دياب
أك����د رئي����س مجلس األم����ة جاس����م اخلرافي أن 
االستجوابات التي قدمت لسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد أرهقت مجلس األمة األمر الذي 
حال دون حتقيق الطموح����ات. وقال اخلرافي خالل 
ندوة التجمع الكويتي املستقل التي أقيمت مساء أمس 
في منطقة الشويخ إن تعاون احلكومة ليس كما هو 
مطلوب وتفاعلها مع القضايا املثارة عبارة عن ردود 
أفعال وليست سياسة، ومنذ إقرار اخلطة التنموية 
لم ير املواطن أي حترك، مطالبا إياها بعدم اخلشية 
من االستجوابات أو التهديد بها. وحتدث اخلرافي عن 
األجهزة اإلعالمية قائال: كثر اهلل خير اإلعالم الكويتي 
ولكن هذه املؤسس����ات مثل املجلس لديها س����لبيات 
وإيجابيات، موجها حديثه لإلعالميني »أرجوكم أرجوكم 
ديروا بالكم على ما تكتبون« ويجب أن تكون هناك 
مس����ؤولية أكبر عما يكتب. وشدد الرئيس اخلرافي 
على أن اس����تمرار مجلس األمة وابتعاد ش����بح احلل 
خيبا آمال البعض، مشيرا إلى أن النقاشات واإلثارات 
التي تأتي قبل وبعد االستجوابات شلت عمل املجلس 

لفترة ليست بقصيرة.

مريم بندق
كش����فت مص����ادر وزاري����ة في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« عن 
ان احلكومة ستعتمد قريبا زيادات 
الكويتيني  مالية جديدة للموظفني 
في الوزارات واملؤسسات احلكومية. 
وقالت املصادر: س����نعتمد شمول 
بالزيادات  الوظيفية  الفئات  جميع 
املالية التي مت إقرارها لبعض الفئات، 
موضحا »س����يتم تعميم الزيادات 
املالية التي مت إقرارها لفئة وظيفية 
معينة في وزارة معينة على جميع 
الفئات الوظيفي����ة املماثلة لها في 
الدولة.  جميع وزارات ومؤسسات 
وأضافت املصادر ان القرار لن يخص 
فئة وظيفية معين����ة او تخصصا 
معينا، بل سيش����مل جميع الفئات 
والتخصصات التي أقرت لها زيادات 
مالية وس����ينص أيضا على إعطاء 
اجلميع املكافآت والبدالت نفس����ها 
»بشرط ان يكونوا حاملني للشهادة 
العلمية نفسها، الى جانب سنوات 
اخلبرة وغيرها من الضوابط«. وردا 
على سؤال حول الراتب األساسي، 
أكدت املصادر ان ذلك محل دراسة 
أيضا ولكن ستكون اخلطوة األولى 

هي إقرار الزيادات املالية.

األلمان في الطريق 
للتتويج بالنجمة الرابعة

جنوب  وّدع  ميسي 
مثل  خائبًا  أفريقيـا 
وروني وكاكا  رونالدو 

دل بوسكي ال يخشى 
وكاسياس  ألمانيا 
غـيـر  مقـتـنـع 
»الماتـادور« بـأداء 

التفاصيل ص7

استمرار تدهور البورصة
هل ينذر بأزمة مديونية ثانية؟

هشام أبوشادي
واصلت أس����عار األسهم في س����وق الكويت لألوراق املالية 
تدهورها دون أي بوادر لتدخل حكومي، فقد تراجع مؤشرا السوق 
الى مس����توى متدن قياسا بأدنى مستوى وصال اليه في بدايات 
األزمة العاملية في أواخر عام 2008، األمر الذي يش����كل ضغوطا 
قوية على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها املالية ما يهدد 
بوجود أزمة مديونية ثانية تلوح في األفق والتي ستكون أسوأ 
من أزمة املديونية األولى. فقد انخفض املؤشر العام 111.1 نقطة 
 ليغل����ق على 6320.6 نقطة مع توقعات بأن يتراجع دون حاجز 
ال� 6000 نقطة، كما انخفض املؤش����ر الوزني 9.60 نقاط ليغلق 
على 380.80 نقطة، متراجعا بنسبة 2.46 نقطة، وذلك بفعل تزايد 
وتيرة الهبوط ألس����هم الشركات القيادية الكبيرة وفي مقدمتها 

أسهم البنوك التي تُعد آخر خط دفاع في السوق.
إجازة اإلسراء والمعراج األحد

أصدر ديوان اخلدم����ة املدنية تعميمًا 
ينص على ان يوم األحد املقبل س����يكون 
اجازة رسمية مبناس����بة ذكرى اإلسراء 

واملعراج.

الراحل آية اهلل العظمى السيد محمد حسني فضل اهلل

التفاصيل ص48 و 49

التفاصيل ص43

التفاصيل الكاملة للندوة غدا 

مؤمن المصري
قررت دائرة اجلنح املستأنفة نظر استئناف أمني عام التحالف الوطني 
الدميوقراطي خالد الفضالة في الدعوى املرفوعة ضده من قبل سمو رئيس 
الوزراء، وذلك اس���تجابة لطلب دفاع الفضالة املتمثل في احملامي حس���ني 
الغري���ب حيث حددت جلس���ة اليوم )االثنني( لنظر االس���تئناف. وعلمت 
»األنباء« ان الغريب س���يطالب احملكمة بإخالء سبيل الفضالة بأي ضمان. 
إلى ذلك، اس���تنكرت جمعية احملامني ما أس���مته ب� »احلملة الشعواء« التي 
يتعرض لها القضاء، مؤكدة ان التش���كيك في أهم ركن من أركان احلكم هو 
مبنزل���ة االنقضاض على أمن الوطن. وعليه ال ميك���ن القبول بألفاظ مثل 

التفاصيل ص5»القمع« و»املالحقة السياسية«.

»المحامين«: نرفض التشكيك في القضاء وال يمكن
القبول بألفاظ مثل »القمع« و»المالحقة السياسية«

قضية الفضالة أمام االستئناف اليوم

)قاسم باشا(رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي خالل حديثه في ندوة التجمع الكويتي املستقل


