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قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

الشرطة النسائية تقّرب الخالد من االستجواب الثالث
هايف ال يستبعد مساءلته: يخالف الشريعة وسيتحمل المسؤولية  ..والطبطبائي ينصحه: ما هكذا تورد اإلبل يا معالي الوزير

حادث مروري في »الحفر« يحصد
أرواح 9 مواطنين وإندونيسيتين

هاني الظفيري
في حادث مروري مروع في منطقة قريبة من حفر الباطن 
في السعودية لقي 9 مواطنني من أسرة واحدة وخادمتان 
إندونيس����يتان مصرعهم، إثر إنقالب سيارتهم بينهم رب 
األسرة وسبع سيدات وطفل )6 سنوات(، فيما جنت طفلة 
في الثالثة من عمرها بعد اصابتها بكسور، وكانت األسرة في 
طريقها إلى أداء  العمرة. وتبني من التحقيقات التي أجراها 

رجال املرور في السعودية ان احلادث جنم عن انفجار أحد 
إطارات املركبة، وأبلغت مصادر »األنباء« ان عشرة أشخاص 
توفوا على الفور في احلادث، فيما قضى س����ائق السيارة 
)رب األس����رة( متأثرا بإصابته الحقا في املستشفى. وأكد 
مصدر ديبلوماس����ي ل� »األنباء« ان سفيرنا في السعودية 
الش����يخ حمد جابر العلي، ومحمد العتيبي وفهد العجمي 

من السفارة قاموا مبتابعة احلادث أوال بأول.

الناجية الوحيدة عمرها 3 أعوام

املجلس على احلكومة لتطبيق 
القوان���ني إذ إن من ضمن بنود 
اخلطة أن تقدم احلكومة تقريرا 
كل 6 أشهر مبا أجنزته، مؤكدا ان 
ما يتضمنه هذا التقرير سيكون 
مؤشرا على طبيعة العالقة بني 
الدورة  املجلس واحلكومة في 
القادمة. من جهته، أكد النائب 
د.علي العمير أن على احلكومة 
حتمل مسؤولياتها جتاه املجلس 
في حال لم تنفذ ما تقدمت به في 
اخلطة، مطالبا احلكومة بتنفيذ 
جميع القوانني في العطلة كقانون 
املعاقني وصندوق املعس���رين 
الى   وكس���ر االحتكار، الفت���ا 
الك���رة اآلن ف���ي ملع���ب  أن 

احلكومة.

الى ان »اللي م���و عاجبه فليمنع 
بناته من العمل في هذه املجاالت« 
رافضة وصايته���م على املجتمع. 
ودخل على خط املس���اءلة النائب 
د.وليد الطبطبائ���ي الذي قال إن 
وزير الداخلية لم يوفق في موضوع 
الشرطة النسائية رافضا التوسع 
فيه وتوزيع النساء على املجمعات 

مخاطبا الوزير »ما هكذا تورد اإلبل 
يا معالي الوزير«. من جانب آخر، 
اعتبر غير نائب أن العطلة البرملانية 
فرصة لتنفيذ ما مت االتفاق عليه 
في مجلس األمة مبوافقة احلكومة 
من مشاريع تنموية أقرها املجلس. 
وفي هذا السياق، قال النائب عدنان 
عبدالصمد ل� »األنباء«: يجب على 

احلكومة ان يك���ون لديها عنصر 
املبادرة في تنفيذ جزء من خطتها 
التنموي���ة وإال س���تعطي النواب 
مبررا للمواجهة وبداية عهد توتر 
جديد، رافضا ان تتحجج احلكومة 

بضغوطات سياسية. 
أنه البد  وأضاف عبدالصم���د 
من وجود ضغط سياسي من قبل 

موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ � فليح العازمي

لم يستبعد النائب محمد هايف 
مساءلة وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد سياسيا على خلفية توجه 
وزارته الى تكثيف الدورات النسائية 
التدريبية والتي تضمنت تدريبات 
باألس���لحة وتدريب���ات حلماية 
الشخصيات واصفا ذلك بأنه مخالف 
ملبادئ الشريعة التي حرصت على 
صيانة املرأة وع���دم الزج بها في 
مواقف ال تناس���ب طبيعتها. من 
النائبة د.معصومة  جهتها، أكدت 
املبارك ان بعض النواب لديهم مرض 
يس���مى »معاداة املرأة« ومحاربة 
دخولها مجاالت عمل جديدة ومن 
النسائية، مشيرة  بينها الشرطة 

ن عبدالصمد عدنا د.علي العميرد.معصومة املبارك محمد هايف د.وليد الطبطبائي

األخطبوط المعجزة  »بول« 
حصل على الكأس واعتزل دولياً

بحصول إسبانيا على كأس العالم أكد  االخطبوط 
»بول« االجنليزي األص����ل واألملاني الهوية حاليا 
وعمره 3 سنوات انه ال يخطئ في املونديال املنتهي 
ألنه توقع فوز اس����بانيا بطل أوروبا باللقب األول 
في تاريخها. وبعد املجه����ود اخلارق في توقعاته 
اضطر القائمون على تربيته الى إحالته إلى التقاعد 
بعد ان مأل الدنيا وشغل الناس بتوقعاته الصائبة 
مما افقد توازن الكثير من الرياضيني والساس����ة 
الكبار في العالم ومنهم من طالب ب� »ش����يه« لكن 
االس����بان رفضوا ذلك ومتنوا شراءه إال ان مصير 
جنم املونديال انتهى باالعتزال »دوليا« حيث قالت 
املتحدثة باسم حوض األحياء املائية »ان بول سيحال 
الى التقاعد وقال للعالم: شكرا كانت بطولة رائعة« 
لكن قبل ذلك حصل بول على نسخة طبق األصل 

من كأس العالم .

م الدنيا ولم يقعدها إال بفوز اسبانيا ل« مقا االخطبوط »بو

البورصة »خضراء« وسيولتها 
باتجاه ال� 40 مليونًا

عمر راشد
احلكومية  الش��فافية  ق��ادت 
ف��ي التعامل مع أزم��ة البورصة 
إلى استقرارها في أولى جلسات 
التداول األس��بوعي عل��ى اللون 
املؤش��ر  أغلق  ففيما  األخض��ر، 
السعري على ارتفاع قدره 65.6 
نقطة مستقرا عند 6496.5 نقطة، 
أغلق املؤشر الوزني فوق ال� 400 
نقط��ة ألول مرة منذ 6 جلس��ات 
نقط��ة   402.3 عن��د  مس��تقرا 
رابحا 6.13 نقاط بفضل الش��راء 
االنتقائي على األسهم القيادية مع 
تعزيز أدائها عبر دخول احملفظة 

الوطنية في الشراء عليها.
املتداولون  يترق��ب  وبينم��ا 
نتائ��ج البن��وك والش��ركات عن 
األول، توقعت مصادر  النص��ف 
س��يولة  تتج��ه  أن  اس��تثمارية 
الس��وق ملس��توى ال� 40 مليون 
دينار إذا عززت احلكومة تدخلها 

في السوق.

»االستئناف« تخلي سبيل الفضالة
وتبرئ الجاسم في دعوى رئيس الوزراء

مؤمن المصري � محمد الدشيش
أصدرت دائرة اجلنح املستأنفة أمس برئاسة املستشار محمد اخللف 
حكمني متتاليني، األول قضت فيه ببراءة احملامي والكاتب محمد عبدالقادر 
اجلاسم من تهمة سب وقذف سمو رئيس مجلس الوزراء، والثاني عدلت 
فيه حكم سجن أمني عام التحالف الوطني خالد الفضالة من 3 أشهر إلى 
10 أيام وإطالق سراحه بانقضاء املدة )أمس( في الدعوى املرفوعة ضده 
ايضا من س����مو رئيس مجلس الوزراء مع إحالة الدعوى الى احملكمة 
املدنية.  وفي وقت متأخر من مس����اء أمس ُأخلي سبيل خالد الفضالة 
من مبنى اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام بالفروانية بعد أن نقل إليها من 
السجن العمومي، وكان في استقباله العشرات من بينهم أفراد عائلته 
الذين هتفوا كثيرا مبجرد وصوله قبل أن تنتهى إجراءات اإلفراج عنه. 
هذا وكش����فت مصادر ل� »األنباء« ان احملامي محمد عبدالقادر اجلاسم 
وبعد حصوله على البراءة يعكف حاليا على دراس����ة رفع قضية ضد 
س����مو رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بتعويض أدبي ومادي جراء ما 

حلقه من القضية خاصة انه سجن بسببها 12 يوما.

صفحات خاصة بمونديال 2010 في »األنباء« الرياضية )ص 27 � 32 و48(

مدري�د فتح�ت ذراعيه�ا واحتضنت أبط�ال العالم
ملك إسبانيا خوان كارلوس استقبل أبطال العالم بحضور امللكة صوفيا          )ا.ف.پ(

دل بوس�كي: الف�وز بالمونديال جاء م�ن كأس أوروبا
قتيالن وأكثر من 100 جريح في االحتفاالت بإس�بانيا
م�درب هولندا يحّم�ل الحكم مس�ؤولية الخس�ارة
القذافي يطالب باستضافة إسبانيا كأس العالم المقبلة

التفاصيل ص39

التفاصيل ص31

عميد القبول والتسجيل في 
»التطبيقي«  د.أحمد األنصاري 

ضيف ديوانية »األنباء«:

 27 الجاري آخر موعد 
نتائج  وإعالن  للتسجيل.. 
س�بتمبر  3 المقبولين 

ع�دد المتقدمين حتى 
طال�ب  آالف  اآلن 10 
وطالب�ة ولدين�ا لوائح 
القبول  ش�روط  تحدد 
الجنسية محددي  لغير 

اس�تحداث  نعت�زم 
بكالوريوس الهندس�ة 
وقبول  قريبًا  الكيميائية 
م�ن  الكويتيي�ن  غي�ر 
بشروط متاح  الوافدين 

ص8 و9

ي د.محمد األنصار

م )قاسم باشا(خالد الفضالة حلظة اإلفراج عنه مسال ممس من مبنى إدراة تنفيذ األحكا

التفاصيل ص6

التفاصيل ص4

الروضان ل� »األنباء«: التعاقد مع المعلمين الوافدين
الناجحين في المقابالت المحلية قريبًا جدًا

مريم بندق
انتهت وزارة التربية م���ن اعتماد قرارات حركة 
النقل للمعلمني واملعلمات الكويتيني والوافدين للعام 
الدراس���ي اجلديد 2011/2010. وقالت مصادر تربوية 
مس���ؤولة ل� »األنباء« ان القرارات تشمل 1000 معلم 
ومعلمة تقريبا للمراحل التعليمية االبتدائي واملتوسط 
والثانوي حتقيقا لرغبات املتقدمني واستعدادا للعام 
الدراس���ي اجلديد 2011/2010. وأوضحت املصادر ان 
تعميم هذه القرارات على وسائل اإلعالم سيتم خالل 
الفترة القريبة املقبلة. على صعيد متصل، كشفت وكيلة 
الوزارة املساعدة للقطاع اإلداري عائشة الروضان ان 
التعاقد مع املعلمني الوافدين الناجحني في املقابالت 

احمللية سيتم مبجرد مخاطبة ديوان اخلدمة املدنية 
لوزارة التربية بالدرجات التي اعتمدها مجلس الوزراء، 
متوقعة ان يتم ذلك قريبا جدا. وكانت »األنباء« قد 
انفردت بنشر اعتماد مجلس الوزراء 13 مليونا و19 ألفا 
و400 دينار السبت املاضي لتعيني الوافدين بالتربية. 
وأعلنت الوكيلة الروضان ف���ي تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« ان مباش���رة العمل للمعلمني الكويتيني 
والوافدين من التعاقدات احمللية واخلارجية حتسب 
من 13 سبتمبر املقبل وهو تاريخ بدء الدورة التدريبية. 
واستطردت قائلة: أما بدء توزيع املعلمني الكويتيني 
على املناطق فسيكون اعتبارا من 8 أغسطس املقبل 

وللوافدين من 15 منه.

»التربية« تعلن أسماء 1000 معلم مشمولين بحركة النقل خالل أيام

الش�ريعان وضع خطة إستراتيجية لتوفير 1300 ميغاواط من إجمالي إنتاج الشبكة الحالي  ص3

س في منفذ الرجعي بسبب تكدُّ
 انقطاع الكهرباء  وتعطل الكمبيوتر

عبدالهادي العجمي
فوجئ املئات من املسافرين من الكويت إلى السعودية مساء أمس 
بانقطاع التيار الكهربائي مبنفذ جوازات الرجعي في اململكة العربية 
السعودية، ما تس���بب بازدحام شديد في املغادرة والدخول بسبب 
تعطل الكمبيوتر، وكشف مصدر أمني سعودي ل� »األنباء« ان موظفي 
املنفذ جلأوا إلى االستعالم اليدوي بواسطة الكشوفات ملعرفة إذا كان 
هناك ممنوعون من السفر أو من الدخول، مضيفا انه جرت اتصاالت 

مع منفذ جوازات اخلفجي للمساعدة بواسطة الكمبيوتر.


