
املنامة ـ كونا ـ ايالف: 
مبوجب أربعة مراســــيم 
ملكيــــة، فصــــل عاهــــل 
البحرين امللــــك حمد بن 
عيســــى آل خليفة وزارة 
الثقافة عن اإلعالم بعد أن 
كانتا وزارة واحدة تتوالها 
الوزيرة الشيخة مي بنت 
محمد آل خليفة، لتصبح 

الثقافة وزارة مستقلة، وحتويل »اإلعالم« الى »هيئة 
شؤون اإلعالم« وتعيني الشيخ فواز بن محمد آل خليفة 
رئيسا لها بدرجة وزير. وجاء في املرسوم امللكي انه 
يعدل مســــمى وزارة الثقافة واإلعالم ليصبح وزارة 

الثقافــــة ويعدل مســــمى 
وزيــــر الثقافــــة واإلعالم 
ليصبــــح وزيــــر الثقافة 
ويعدل مسمى وكيل وزارة 
الثقافة واإلعالم ليصبح 
وكيل وزارة الثقافة. ونص 
املرسوم على إنشاء هيئة 
تسمى هيئة شؤون اإلعالم 
ويصدر بتسمية رئيسها 
مرسوم ويشار اليها فيما بعد بالهيئة وان تباشر جميع 
االختصاصات املتعلقة بشؤون اإلعالم املنصوص عليها 
بالقوانني واللوائح والقرارات واألنظمة املعمول بها في 

اململكة ومبا ال يتعارض معها.
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13 مليون دينار لتعيين 2411 وافدًا في »التربية«
1571 للمعلمين و840 لإلخصائيين والقانونيين والمحاسبين والمهندسين والعالج الطبيعي والوظائف المساندة بالمختبرات

رئيس مجلس األمة دعا الحكومة 
إلى تنفيذ خطة التنمية والمشاريع التنموية

الخرافي: المجلس الحالي سيكمل مدته  ولن ُيحل 
والدستور ليس قرآناً منزالً بل قابل للتعديل

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي

ي الى مستشفى بيشاور امس           )أ.ف.پ( ن احد املصابني جراء التفجير االنتحار مجموعة من املتطوعني الباكستانيني يحملو

صفحات خاصة بمونديال 2010 في »األنباء« الرياضية )ص19- 24(

السيد نصراهلل يهدد بـ 70  )7 أيار(
إذا اتُهم حزب اهلل باغتيال الحريري 

أجواء الحرب الباردة تعود مجددًا:
روسيا وأميركا تتبادالن 14 جاسوسًا

بيروت: نشــــرت صحيفة »األخبار« اللبنانية امس األول حوارا 
ســــابقا بني رئيس احلكومة سعد احلريري وأمني عام حزب اهلل 
السيد حســــن نصراهلل حول قرار احملكمة الدولية املرتقب، ونقلت 
»األخبار« عن احلريري في اللقاء الذي مت في 25 يونيو املاضي قوله 
ان التقرير رمبا يراد منه التعبير عن اجتاه يرمي الى حتميل بعض 
مســــؤولي حزب اهلل مسؤولية املشــــاركة في اغتيال الشهيد رفيق 
احلريري، غير ان السيد نصراهلل سأله: »مثل من؟« فقال احلريري: 
»قد يقال انهم نفذوا االغتيال دون علم قيادة حزب اهلل«، فرد السيد 
نصراهلل: »طرح املوضوع على هذا النحو يؤدي الى سبعني »7 آيار«، 
ولن أسمح مبس سمعة احلزب وأخالقياته، فنحن مقاومة لم يربط 

تاريخها باالغتيال السياسي«.

عواصمـ  وكاالت: جرى أكبر تبادل للجواسيس منذ احلرب الباردة 
بني الواليات املتحدة وروسيا امس عندما وصل 10 جواسيس روس 
رحلوا من الواليات املتحدة مبوجب صفقة تبادل مع روسيا إلى مطار 
»دوموديدوفو« الدولي في موسكو. وذكرت وكالة أنباء »نوفوستي« 
الروســــية أن اجلواسيس العشرة وصلوا على منت طائرة تابعة إلى 
وزارة الطوارئ الروسية. وكان املتهمون العشرة بالتجسس قد أقروا 
بذنبهم أمام محكمة أميركية وقالوا إنهم عمالء حلكومة أجنبية وقد 
مت ترحيلهم من الواليات املتحدة في صفقة تبادل مع روســــيا أخلي 
مبوجبها سبيل 4 جواســــيس أميركيني عفا عنهم الرئيس الروسي 

دميتري مدڤيديڤ.

»األخبار« نشرت تفاصيل حوار رئيس الحكومة وأمين عام الحزب :

المالكي: ال أمانع في ترؤس عالوي الحكومة الجديدة   ص30

باكستان: انتحاري يقتل ويصيب أكثر من 150 في »مهمند«
إسالم آبادـ  أ.ف.پ: في إقليم »مهمند« 
أحد معاقل طالبان باكســـتان ومقاتلي 
القاعدة األجانب،  قتل 55 شخصا على 
األقل وأصيب 104 آخرون في اعتداء نفذه 
انتحاري يقود دراجة نارية اســـتهدف 
مقر اإلدارة احمللية في سوق مكتظ في 

قرية ياكاغوند.
النارية  واقتحم االنتحاري بدراجته 
البوابـــة احلديدية ملنـــزل يضم مكاتب 
اإلدارة احمللية في الوقت الذي كانت فيه، 
بحسب املســـــــؤولني احملليني، جمهرة 
من املواطنـــني تنتظر دورها امام خيمة 
كبيـــرة أقيمت في املكان للحصول على 
معونات تتضمن مواد غذائية وكراسي 

نقالة للمقعدين.
وقال رئيس اإلدارة احمللية رسول خان 
»كنت انا الهدف، أرادوا قتلي لكن حلسن 

احلظ لم اكن في املكتب«.

مريم بندق
وافق مجلس الوزراء في جلسته 
أمس األول على اســــتحداث 2411 
درجة وظيفية خصما من االعتماد 
التكميلي الثاني بتكلفة 13.019.400 
الوافدين بوزارة  دينار لتعيــــني 
التربية اعتبارا من العام الدراسي 
2011/2010. وعلمــــت »األنباء« ان 
الدرجات ســــيخصص منها 1571 
لوظائف املعلمني و840 لالخصائيني 
االجتماعيني والنفسيني والقانونيني 
واحملاسبني واملهندسني والعالج 
الوظائف  الى جانــــب  الطبيعي، 
املســــاندة ملختبرات العلوم غير 
املتوافرة مــــن الكويتيني. وطبقا 
لذلك تبدأ الوزارة إجراءات التعاقد 

التخصصات  احمللي مع أصحاب 
العربية  اللغتان  املطلوبة وهــــي 
واإلجنليزية والعلــــوم بفروعها 
والرياضيات للمعلمني واملعلمات، 
فضال عن التربية البدنية للمعلمات 
فقط، اضافة الى اجراءات التعاقد 
مع أعضاء الهيئة التعليمية الذين 
جنحوا في مقابالت جلان التعاقدات 
اخلارجية في مصر وسورية واألردن 
وتونس. هــــذا، وتبلغ احتياجات 
الوزارة اإلجماليــــة 10117 وظيفة 
تستكملها من اخلريجني الكويتيني 
من كليتي التربية بجامعة الكويت 
والتربية األساسية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب بواقع 

7706 وظائف.

»الداخلية«: قضية دهس المواطن البذالي في عهدة النيابة    ص36

البحرين: »الثقافة« وزارة مستقلةاإليرانيون يتصدرون الجنسيات المتسللة للكويت
وتحويل »اإلعالم« إلى »هيئة شؤون اإلعالم« كونا: أكدت دراســـة كويتية 

أعدها خبير األمانة العامة ملجلس 
وزراء الداخلية العرب مقدم بحري 
العنصر  طالل املونس ان نقص 
البشري ووجود مناطق سكنية 
على الساحل مباشرة وعدم مواكبة 
التطـــور في تدعيـــم جهاز خفر 
السواحل من أبرز املعوقات التي 
حتد من جهود األمن في عمليات 

التسلل عبر البحر.
وأضاف ان عدم وجود عقوبات 

رادعة من األســـباب املهمة التي 
تدعو الى التسلل للكويت معتبرا 
النقديـــة اخلارجية  التحويالت 
للمتســـللني من بني أهـــم اآلثار 
الســـلبية التي تنجـــم عن تلك 

الظاهرة.
وقال ان البيانات اإلحصائية 
توضح ان اجلنســـية اإليرانية 
احتلـــت املركـــز األول من حيث 
اجلنسيات التي تتسلل الى الكويت 
مع انخفاض ملحـــوظ في أعداد 

املتســـللني خالل األعـــوام 2007 
و2008 و2009 عمـــا كانت عليه 

في عامي 2005 و2006.
وتابع أن من األسباب اجلغرافية 
في احلالة الكويتية عدم عمق مياه 
البحر  العربي وهـــدوء  اخلليج 
السكان  ووجود جزر خالية من 
وقرب مناطق التجمع الســـكاني 
على الساحل مباشرة مع مالءمة 
الطقس للتسلل باستثناء فترات 

هبوب الرياح.

تعيين الشيخ فواز بن محمد آل خليفة رئيسًا للهيئةدراسة كويتية أكدت أن عدم وجود عقوبات رادعة يزيد من أعدادهم

إبراهيم الغامن

ء خليفة الشيخة مي بنت محمد آ ء خليفة الشيخ فواز بن محمد آ

الشيخ صباي جابر العلي

سجال بين عاشور وهايف 
حول قرار إنشاء مركز للقرآن

البراك ينتظر الفرج 
بانتخابات مبكرة

على خلفية قرار مجلس الوزراء بإنشاء 
مركز يعنى بشؤون القرآن الكرمي، دار سجال 
صحافي بني النائبني صالح عاشور ومحمد 
هايف. ففيما دعا عاشور الى ان يشمل املركز 
جميع اآلراء الفقهية جلميع املذاهب »حتى 
ال تتم السيطرة عليه من بعض التوجهات 
الدينية أحادية األفق والنظرة لعلوم القرآن 
الذي يعتبر مدرسة جامعة شاملة«، أشاد 
هايف بقرار مجلس الوزراء لكنه أكد على 
وجوب ان يتضمن املركز السنة وعلومها، 
خاصة ان هناك قانونا متكامال في الطريق 

لتصويت مجلس األمة عليه.

آالء خليفة
اعتبر النائب مسلم البراك 
ان اســـتمرار مجلس األمة 
لثالث سنوات مقبلة »سيكون 
كارثة على البلد«، متمنيا »ان 
تكون هناك عودة لألمة من 

خالل انتخابات جديدة«. 
وقـــال البراك انه ينتظر 
الفـــــرج بانـتخابات مبكرة 
تعيد لهـــذه األمـــة توازنها 
وتعيـــد لهـــا تلـــك اإلرادة 

املخطوفة.

مجلس الوزراء يجدد للغانم وصباح جابر العلي

جدد مجلس الوزراء تعيني كل من املدير العام للهيئة 
العامة للجمارك إبراهيم الغامن ومدير عام املؤسسة  

العامة للموانئ الشيخ صباح جابر العلي.

ألمانيا وأوروغواي في يوم الترضية 
بالتر: باستطاعة أفريقيا أن تفخر بنجاح المونديال
األخطبوط »بول« أصدر حكمه: إسبانيا بطلة العالم

إحصائيـة »األنبـاء« عـن التـداوالت العقاريـة: 4018 عقـدا 
ووكالـة بقيمة 1.08 مليـار دينار في النصـف األول و»الخاص« 
و»االستثماري« يسـتحوذان على 93.8% من إجمالي القيمة  ص26

»دبي القابضة« تمدد أجل قرض بقيمة 555 مليون دوالر لمدة عام   ص27

المشـكلة الرياضية »بأيٍد أمينة« وعلينا أن نعطي العفاسـي 
الفرصـة لتطبيـق القوانين ولّم الشـمل الرياضي ص3

عدم التنسـيق بين العضـوات األربع نقطـة ضعفهن لقلة 
خبرتهن و لعدم وجود تنظيم سياسـي يجمع فيما بينهن

العالقة بين السلطتين في دور االنعقاد الماضي كانت »مرتبكة« 
ومرت بفترة حرجة ولكن اسـتطعنا أن نمر منها بسـالم

العلنية هي األصل في عقد الجلسات وأتمنى أن تتم مناقشة كل 
ما يتعلق بموضوع االسـتجوابات أو طرح الثقة في جلسة سرية

التفاصيل ص8

التفاصيل ص31

التفاصيل ص30

التفاصيل ص6

التفاصيل ص30

األنباء  االقتصادية


