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Al-Anbaa Friday 16th July 2010 - No 12329يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 4 من شعبان 1431 ـ 16 يوليو 2010 الـــعـدد:

السديراوي: مبالغ الصندوق المالي في حسابات المدارس بالبنوك قبل بدء الدراسة

»األمل« في العريش.. ومتضامنوها يرفضون دخول غزة برًا

مريم بندق
كشفت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي عن ان 
توزيع وجبات التغذية لتالميذ املرحلة االبتدائية سيتم 
اعتبارا م���ن اكتوبر املقبل جلميع امل���دارس في املناطق 
التعليمية الست. وقالت الوكيلة السديراوي ل� »األنباء« 
دعوت الى اجتماع مجلس الوكالء االثنني املقبل للبت في 
توصيات اللجنة املختصة لضمان جودة وانضباطية عمليات 
التوزيع على املدارس. وكشفت السديراوي ايضا عن قرار 
قريب ينص على زيادة املبالغ املخصصة للصندوق املالي 

للمدارس االبتدائية فقط تعويضا عن قرار متوقع بإغالق 
املقاصف املدرسية، مشيرة الى ان مبالغ الصندوق املالي 
ملدارس جميع املراحل ورياض االطفال جاهزة وس���يتم 
حتويلها الى حس���ابات املدارس بالبنوك قبل بداية العام 
الدراسي لتتسنى االستفادة منها. واضافت: نأمل مناقشة 
وثيقتي التعليم للمرحلة املتوسطة واملعاهد الدينية في 
جلسة الوكالء. واستطردت وكيلة وزارة التربية متاضر 
السديراوي قائلة: حددنا 8 اغسطس املقبل العالن اسماء 
املش���مولني بترقيات الوظائف االشرافية لتمكني مديري 

املدارس من استكمال استعدادات االنتهاء من امليزانيات، 
مؤكدة االنتهاء من 80% من متطلبات العام الدراسي اجلديد 
ومش���يرة الى ان ميزانيات القوى البشرية وضعت بناء 
على نتائج املقابالت احمللية واخلارجية معربة عن االمل 
في ان يتمكن جميع املعلمني واملعلمات املتعاقد معهم من 
االنتظام في الدوام من اليوم الدراس���ي االول. وأضافت 
قائلة: طلبت من وكيلة التعليم العام منى اللوغاني التأكد 
من توافر االثاث املطلوب للمدارس اجلديدة بالتنسيق مع 

املناطق التعليمية.

عبدالهادي العجمي ـ هاني الظفيري
لم يطفئ نفي الس���فير العراقي 
ف���ي اجلامعة العربي���ة لتصريحه 
بخصوص ترسيم احلدود الغضب 
القضايا  إثارة هذه  الكويتي بشأن 
بني الفينة واالخرى، رغم حس���مها 

على مختلف الصعد.
رس���ميا أجرى نائ���ب رئيس 
مجلس ال���وزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصب���اح اتصاال 
هاتفيا مع وزي���ر خارجية العراق 
هوش���يار زيب���اري، ش���دد خالله 
الشيخ د.محمد الصباح على مقدار 
االستياء واالستغراب اللذين أثارهما 
تصريح العزاوي.  من جانبه، أكد 
وزير اخلارجية العراقي عدم صحة 
التصريح املنس���وب إلى الس���فير 
قيس العزاوي، مؤك���دا في الوقت 
ذاته التزام العراق الكامل بالقرارات 
األممية »وعلى رأسها تلك املتعلقة 
باحلدود بني البلدين وأنه ال رجعة 
االدارة  عن ذلك«. وميدانيا: رفعت 
العام���ة ألم���ن احلدود م���ن درجة 
استعدادها الى »القصوى« كما ارسلت 
عدة آليات من االدارة العامة للقوات 
اخلاصة )ادارة الدروع( الى احلدود 
الشمالية وحتديدا على مقربة من 
مركز جريشان ومركز البحرة ومركز 
الصمود ومزارع العبدلي اثر جتمع 
عدد من العراقيني يرجح ان يكونوا 
عسكريني على مقربة من االراضي 
الكويتي���ة اعتراضا عل���ى موقف 
العراقية  التصريحات  الكويت من 
بشأن احلدود واستدعاء اخلارجية 
للسفير العراقي. ووفق مصدر امني 
ف���إن ادارة امن احلدود الش���مالية 
رصدت في ساعة متأخرة من يوم 
امس االول جتمعا لعدد من العراقيني 
في ع���دة مواقع حي���ث مت اخطار 

ببوارجه���ا ومروحياته���ا، جنحت 
إس���رائيل في إجبار س���فينة »األمل« 
الليبية احململة باملساعدات على تغيير 
مسارها من غزة إلى العريش حيث أفرغت 
شحنتها. لكن مؤسسة القذافي اخليرية 
العاملية التي نظمت رحلة السفينة لكسر 
احلصار، اعلنت عن جناح حققته »األمل« 
في »انتزاع جملة من التنازالت لصالح 
الفلس���طينيني احملاصري���ن«. وقد أكد 
»ما ش���اء اهلل حامد عبدالرحمن« قائد 
مجموعة املتضامنني على سفينة »األمل« 
ان املتضامنني على السفينة رفضوا دخول 
غزة عن طريق البر عبر معبر رفح »حيث 
ان هدفه���م كان الدخول إلى القطاع عن 
طريق البحر«، مشيرا إلى أن مجموعة 
أخرى من مؤسسة القذافي ستصل الحقا 
ستتولى مرافقة املساعدات عبر ميناء 

رفح البري.

إعالن ترقيات »اإلشرافية« 8 أغسطس..  ووجبات تغذية »االبتدائي« في أكتوبر

مؤسسة القذافي تعلن »انتزاع« تنازالت من إسرائيل

بمراسم الدشة ورفع علم الكويت انطلقت صباح أمس أنشطة رحلة ذكرى الغوص الـ 22 التي تنظمها لجنة التراث البحري في النادي البحري الكويتي الرياضي خالل 
الفترة من 15 الى 24 الجاري بمشاركة ما ال يقل عن 190 شابا موزعين بين نواخذة ومجدمية وبحارة تحملهم 15 سفينة غوص، 5 منها سفن كبيرة الحجم مهداة من 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، و10 أخرى مهداة من األمير الراحل الشيخ جابر األحمد. )التفاصيل ص2(
سفينة املساعدات الليبية »األمل« لدى رسوها في ميناء العريش أمس             )أ.ف.پ(

»األنباء« على الحدود الشمالية.. األوضاع مستقرة والقوات الخاصة 
عادت إلى الثكنات بعد تفريق تجمع لعشرات العراقيين قرب العبدلي

محمد الصباح أبلغ زيباري استياء واستغراب الكويت من تصريحات العزاوي .. و»الداخلية« تنفي استشهاد عسكريين.. والجيش لم يصدر حجزاً جزئياً أو كلياً

)هاني الشمري(

)كرم دياب(

ي  »األنباء« رصدت حترك قواتنا اخلاصة في منفذ العبدلي مبواجهة التجمع العراقي احملتج على املوقف الكويتي الرافض لتصريحات العزاو

معصومة: ننتظر قرارًا من الحمود 
بمجانية التعليم العالي ألبناء الكويتيات 

مريم بندق
قال���ت النائبة د.معصومة املبارك انه���ا تنتظر قرارا من وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود مبس���اواة أبناء 
الكويتي���ة من أب غير كويتي أو »بدون« مع الكويتيني في مجانية 

التعليم العالي. 

كشفت صحيفة »الديار« اللبنان����ية في ع���ددها الصادر امس ان 
زيارة وزير الداخلية ال���شيخ ج���ابر اخل���الد الى بيروت ح�اليا تأتي 
في اطار مطالبة الس������لطات اللبنانية بتسليم القيادي في »القاعدة« 
محمد عبداهلل ناصر عبيد الدوسري امللقب ب� »ابو طلحة الكويتي«.

وبحسب ما نقلت الصحيفة فان وفدا امنيا رفيعا رافق اخلالد واطلع 
على س����ير التحقيقات مع الدوسري وحتديدا فيما يتعلق بالشبكات 
االرهابية التي كشفتها الداخلية الكويتية مؤخرا، وتأتي مطالبة الكويت 
بتس����لمه بعد طلبات من احلكومتني العراقية واملغربية بتسليم ابو 

طلحة الرتباط اسمه بعمليات للقاعدة في املغرب والعراق.
وكان ابو طلحة قد اعتقل في مطار بيروت اثناء دخوله الى لبنان قادما 

من اليونان واتهم بتنظيم شبكات للقاعدة في مخيم عني احللوة.

الدشة
التفاصيل ص28

رغم التبري���رات وتصريحات النفي العراقية يب���دو من الواضح ان ما 
ش���هدته الساعات االخيرة من رسائل س���لبية من العراق، وأبرزها اعتداء 
من وصفوا ب� »مجموع���ة من املزارعني« على حدودنا، هو مجرد محاوالت 
تكّس���ب رخيص ومتعمد هدفه تسجيل نقاط سياسية تظن األطراف التي 
تقف خلفه انها قابلة للصرف في سوق املزايدات الدائرة في العراق حاليا 
بشأن التشكيل احلكومي هناك، مع ان الكويت قد حرصت منذ اللحظة االولى 
على عدم التدخل في الش���أن الداخلي العراق���ي وعلى االنفتاح على جميع 
مكونات الش���عب العراقي الذي يدرك جيدا ما قدمته الكويت من تضحيات 
جتاهه ودورها في إنقاذه من طغي���ان نظامه البائد. ان التوضيحات التي 
تلت التصعيد في محاولة الحتوائ���ه وتطويقه من اجلهات العراقية التي 
ت���درك متاما وقبل غيرها خطورة عواقبه يجب اال تثنينا عن التوقف مليا 
امام ما جرى وما قد يتكرر مستقبال من محاوالت مكشوفة إلعادة األمور بني 

البلدين الى الوراء. والبد في هذا املجال من اإلش���ادة بجهود الديبلوماسية 
الكويتية وسرعة وفعالية تعاملها مع محاوالت االستفزاز، وهي باملناسبة 
ليست االولى من نوعها، والتزامها الكامل بثوابتنا فيما يخص حقوق بلدنا 

ضمن اإلطار القانوني والقنوات الرسمية احملددة. 
وقد جاء استدعاء وزارة اخلارجية للسفير العراقي وتوجيهها مذكرة احتجاج 
حازمة اللهجة على تصريحات مندوب العراق لدى اجلامعة العربية مبنزلة 
رس���الة واضحة لكل من يظن ان الكويت قد تنجر وراء احملاوالت اليائسة 
إلعادة مناقشة ما قد حسمه املجتمع الدولي ووافقت عليه حكومتا البلدين 
بشأن ترسيم احلدود وحقوق الكويت بعد كل ما قاسته من غدر وخسائر 

معنوية وإنسانية ومادية وبيئية على يد نظام الطاغية املقبور.
على بعد أسبوعني من الذكرى العشرين لالحتالل الصدامي الغاشم الذي 
جر الويالت على الكويت والعراق، نقول ملطلقي املهاترات من املس���ؤولني 

العراقي���ني: كفوا عن محاوالتكم العبثية لقل���ب احلقائق وتزوير التاريخ 
وااللتفاف على القرارات الدولية، واعلموا ان بالونات االختبار التي تلقون 
بها من وقت الى آخر لم ولن جتدي نفعا، فال صوت يعلو فوق صوت احلق، 

وحقنا يشهد عليه التاريخ والعالم بأسره.
الطريق الوحيد أمام العراق ليثبت للعالم وللكويت ما سبق ملسؤوليه 
وحكومته ان أعلنوه من التزام بفتح صفحة جديدة عنوانها حسن اجلوار 
هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية بحذافيرها، واالنحراف عن هذا الطريق 

هو لعب بالنار باهظ الكلفة على العراق والعراقيني.
ان ما أظهرته الكويت من حس���ن نية وانفتاح على العراق يقتضي من 
العراقيني معاملة باملثل أساسها االحترام املتبادل والوفاء بااللتزامات واخذ 

العبر من املاضي األليم.

التفاصيل ص4

وزير الداخلية طالب السلطات اللبنانية 
 بتسليم »أبو طلحة« الكويتي

ال صوت يعلو فوق صوت الحق ولنا رأي

الكندري نفى إنهاء خدمات من أمضوا 30 عامًا بالوزارات

»الشؤون« للمواطنين: أسرعوا بشراء
احتياجات رمضان تجنبًا للغالء

محمد الخالدي ـ حمد العنزي
أكد وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل محمد الكندري ان 
الوزارة على اتصال دائم مع احتاد اجلمعيات واجلهات احلكومية 
املعنية ملراقبة األسعار خالل شهر رمضان، الفتا الى ان عددا من 
اجلمعيات بدأت في إقامة مهرجانات تسويقية استعدادا للشهر 
الكرمي. وأهاب الكندري باملواطنني إلى سرعة شراء احتياجاتهم 
من الس����لع الرمضانية، وعدم االنتظار حتى دخول الشهر ألن 
التزاح����م يؤدي الى زيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الس����عر. من 
جهة اخرى نفى الكندري ان تكون »الشؤون« قد تسلمت قرارا 
أو توصية من ديوان اخلدمة املدنية بإنهاء خدمة من أمضى 30 
عاما في الوزارات واملؤسس����ات احلكومية، الفتا الى ان ما تردد 
بهذا اخلصوص ليس سوى مجرد أخبار على صفحات اجلرائد. 
وح����ول ما أثير عن من����ع جمعيات خيرية م����ن جمع تبرعات 
 عش����وائية وإرس����الها للخارج، جدد الكندري التأكيد على انه 
ال يجوز ألي كان مهما كانت صفته جمع تبرعات عشوائية دون 

التفاصيل ص2 و16اخلضوع للرقابة احمللية.

القضاء العراقي يقرّ بقاء طالباني رئيساً
بغداد � كونا: أقر القضاء العراقي أمس اس����تمرار مجلس الرئاسة 

احلالي في أداء مهامه حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وذكر بيان للرئاس����ة العراقية ان رئيس احملكمة االحتادية العليا 
مدحت احملمود بعث برسالة إلى الرئيس جالل طالباني تضمنت رد 
احملكمة على استفس����ار الرئيس حول موض����وع صالحيات مجلس 
الرئاسة وفقا للدستور. وأكد احملمود ان الفقرة الثانية من املادة )72( 
من الدستور قضت باستمرار رئيس اجلمهورية في ممارسة مهامه إلى 

ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب اجلديد واجتماعه.

»الصحة«: مديرون جدد 
لإلدارات المركزية

حنان عبدالمعبود
علمت »األنباء« من مصادر 
ان اجتماعا  صحية مطلع����ة 
طارئا ملجلس الوكالء بوزارة 
الصحة عقد امس، وأش����ارت 
املصادر الى ان املناقشات التي 
دارت باالجتم����اع كانت تدور 
حول موضوع واحد فقط وهو 
اختيار مديرين جدد لبعض 

اإلدارات املركزية بالوزارة.

وكيل وزارة الداخلية المن احلدود 
اللواء الش���يخ علي اليوسف الذي 
سارع الى التوجه الى موقع جتمع 
العراقيني واش���ار الى ان السلطات 
االمنية الكويتية اخطرت السلطات 
االمنية العراقية بالتجمع واقترابه 

من احل���دود. واضاف املصدر: بعد 
فترة من الوقت وحتديدا في الثانية 
صباحا انف���ض التجمهر العراقي، 
مشيرا الى ان استدعاء اللواء الشيخ 
علي اليوسف للقوات اخلاصة جاء 
كاجراء احترازي. ونفي املصدر صحة 

ما مت تداوله يوم امس من شائعات 
عن مصرع عسكريني كويتيني جراء 
اطالق نار من اجلانب العراقي. وحول 
املوقف التالي ملا حدث يوم امس االول 
قال املصدر االمني: بالنسبة لالوضاع 
على احلدود فهي اآلن مستقرة وال 

يوجد اي جتمع وان القوات اخلاصة 
عادت الى ثكناتها، الفتا الى ان االجراء 
الالحق ستقوم به على االرجح وزارة 
اخلارجية من خالل خطوات قانونية، 
دون ان يستبعد املصدر االمني ان 
تسجل الكويت ما حدث في مجلس 

االمن الدولي على اعتبار انه سابقة 
مرفوضة. على صعيد متصل نفي 
مصدر رفيع ف���ي وزارة الدفاع ان 
يكون اجليش قد صدرت اوامر اليه 

بأي حجز سواء جزئي او كلي.
التفاصيل ص 14

»التربية«: أسماء 947 معلمًا  ومحضر علوم مشمولين بالنقل   ص6 و 7

20 جهة لـ »المعاقين« ترشـح العيار لمنصب مدير هيئة ذوي اإلعاقة ص3

»التسليف« يؤجل القسط الشهري  ألصحاب 
القسائم الحكومية في »جابر األحمد«

وافق مجلس إدارة بنك التسليف واالدخار على تأجيل القسط 
الشهري ألصحاب القسائم احلكومية في منطقة جابر األحمد من 
املقترضني الذين حل عليهم القس���ط الشهري، وذلك ملدة عام أو 

حلني توصيل التيار الكهربائي لهذه القسائم أيهما أقرب.
وقال بي���ان صحافي صادر من املرك���ز اإلعالمي ملكتب نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان ورئيس مجلس إدارة بنك 
التسليف واالدخار الشيخ أحمد الفهد: إن هذه املبادرة جاءت بناء 
على توجيهات الشيخ أحمد الفهد بهدف التخفيف عن املواطنني 

وتقديرا للظروف التي ميرون بها. 
ودعا البيان أصحاب العالقة إلى مراجعة بنك التسليف واالدخار 

لالستفادة من هذا القرار.


