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الشريعان: وضع الكهرباء في رمضان.. مطمئن
وزير الكهرباء والماء أعلن عن دخول وحدتين كهربائيتين إلى الخدمة خالل األسبوعين المقبلين

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لدى وصوله إلى برازيليا وفي استقباله قائد حرس الشرف ومدير إدارة املراسم بوزارة اخلارجية جورج براتو

رئيس الوزراء يبحث اليوم مع الرئيس البرازيلي 
العالقات الثنائية والقضايا ذات االهتمام المشترك  ص3

أسامة دياب والوكاالت
طم���أن وزي���ر 
الكهرب���اء وامل���اء 
الش���ريعان  د.بدر 
املواطنني واملقيمني 
بأن وضع الكهرباء 
في ش���هر رمضان 
س���يكون مطمئنا. 

وقال د.الشريعان � خالل مشاركته في 
االحتفال بالعي���د القومي ال� 58 ملصر 
مساء أمس األول � ان وحدتني ستدخالن 
اخلدمة خالل األسبوعني املقبلني بطاقة 
تبلغ 600 ميغاواط، مش���يرا إلى انه 
حتى مطلع أغس���طس املقبل الوضع 
سيكون مطمئنا من خالل توفير 600 
ميغاواط، وأكد ان الوضع سيكون في 

شهر رمضان أفضل حاال.
من جانب آخر، أعلنت مصادر فنية 
مطلعة بوزارة الكهرباء انه مت االنتهاء 
البخارية  الغالية  من عمليات إصالح 
رقم )7( مبحطة الدوحة الغربية خالل 
فترة قياسية بلغت 3 أشهر، حيث كانت 
عمليات إصالح وتوريد وتركيب الغالية 
مع نهاية أبري���ل املاضي ومت اجنازها 
بالكامل خالل األس���بوع املاضي ومن 
املنتظر ان تدخل اخلدمة بداية األسبوع 

املقبل.
وأشارت املصادر الى ان دخول هذه 
الغالية إلى اخلدمة سيكون له أثر بالغ 
في دعم القدرة اإلنتاجية لتوليد الكهرباء 

وتقطير املياه في البالد.

السعدون يحّذر الشمالي ومحافظ »المركزي« 
من إدخال فئات جديدة لالستفادة من قانون »المعسرين«

الحمود: طالب التعليم العام بمراحله الثالث 
ليسوا بالنضج الكافي لفهم االختالفات العقائدية

تخفيض أسعار 400 سلعة في التعاونيات بنسبة %55
أعلن احتاد اجلمعيات التعاونية عن انه 
يعمل على تخفيض أسعار ما يقارب 400 
سلعة غذائية وغير غذائية بنسبة تصل 
الى 55% من خالل املهرجانات التي تقيمها 
اجلمعيات التعاونية مس���اهمة منه في 

تخفيف العبء عن املواطنني واملقيمني.
وقال رئيس االحتاد حسني الدويهيس 
في تصريحات صحافية امس ان االحتاد 

يولي اهتماما كبيرا لتوفير السلع بأسعار 
مناسبة في ش���هر رمضان حتى ال تزيد 
األعباء املالية على املواطنني، مضيفا ان 
عمل االحتاد ال يقتصر على رمضان فقط 
وامنا يعمل على مدار السنة لتوفير مختلف 

السلع بأسعار مناسبة للجميع.
وأوضح الدويهيس ان االحتاد خفض 
أخيرا أسعار ما يقارب 100 سلعة بنسبة 

تراوحت بني 5.5 و 26% معظمها من السلع 
الغذائية كاألرز واحلبوب واملواد الغذائية 
املجمدة اضافة الى أنواع اخرى من السلع 

كاملنظفات.
وبني ان عودة جلنة األسعار في االحتاد 
للعمل منذ نحو 3 اشهر ساهمت في توحيد 
أس���عار ما يزيد على 3 آالف س���لعة في 

اجلمعيات التعاونية.

وأك���د الدويهيس ان االحت���اد يعمل 
مبختلف الطرق على توفير السلع بأسعار 
مناسبة تكون في متناول اجلميع مساهمة 
منه في احل���د من ارتفاعه���ا مضيفا ان 
أسعار السلع في الفترات املقبلة ستكون 
»مناسبة« بفضل تنسيق العمل بني االحتاد 
واجلمعيات إلقامة املهرجانات التي تقام 

فيها.

سامح عبدالحفيظ
حّذر النائ���ب أحمد الس���عدون وزير 
املالية ومحافظ البنك املركزي الشيخ سالم 
العبدالعزيز واحلكومة من محاوالت إدخال 
فئات جديدة لالستفادة من قانون صندوق 
املعس���رين الذي أقره مجلس األمة أخيرا. 
واعتبر السعدون في تصريح صحافي أمس 
ان اي محاولة للخروج عن التعريف اخلاص 

باملتعثر وفقا ملا نص عليه القانون هي مبنزلة محاولة 
متعمدة لتسهيل االستيالء على املال العام، مشيرا الى 
ان هناك محاولة واضحة لتوسيع قاعدة املستفيدين 
م���ن القانون بهدف إدخال فئ���ات وعناصر جديدة ال 
تدخل ضمن التعريف اخلاص بالشرائح املستفيدة، 
السيما ان اللجنة املالية اطلعت على التسويات التي 

متت وف���ق القانون الس���ابق ورأت حجم 
التطبيق السيئ. 

ودعا السعدون البنك املركزي الى حتمل 
املسؤولية في تطبيق القانون وإعداد منوذج 
التعريف احملدد عن  التس���وية ليتضمن 
القروض الت���ي يتضمنها القانون حتى ال 
تدخل قروض أخرى مثل قروض االستصناع 
وغيرها وحتى يكون عمل جلان التسوية 

واضحا ومحددا. 
وقال السعدون انه اذا كان احلديث عن إدخال فئات 
جديدة على القانون هو بالون اختبار »فهذا البالون 
راح نفّشه، وإال فسنقول للحكومة استعدي للمواجهة«، 
رافضا قبول اي محاوالت لتسهيل االستيالء على املال 

العام لصالح أطراف معينة.

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
علم����ت »األنب����اء« أن وزيرة 
التربي����ة ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود أكدت ان املتعلم 
في مراحل التعليم العام بوزارة 
التربية ليس بالنضج الكافي بحيث 
العقائدية  يستوعب االختالفات 
والفقهية ب����ني املذاهب املختلفة، 

الفتة إلى ضرورة ترك ذلك إلى مرحلة الدراسات العليا 
واملتخصصة. وأضاف����ت الوزيرة في ردها على مقترح 
للنائب فيصل الدويسان بضرورة تضمني مناهج التربية 
اإلسالمية سيرة اإلمام جعفر الصادق إمام املذهب اجلعفري 
وبعضا من أف����كاره، ان وزارة التربية حريصة على أن 
يتولى إعداد مناهج التربية اإلسالمية نخبة من املختصني 
في مجال التربية اإلسالمية وأصول الفقه، من خالل انتهاج 

االعتدال والشمولية دون التعمق 
املبالغ فيه أو التوسع في املذاهب 
اإلس����المية املختلفة، كي يتغذى 
النشء بصورة متس����اوية حتقق 
التوازن الفكري لديهم. وأش����ارت 
إلى أن رسالة التعليم في مراحل 
التعليم الع����ام تتمثل في حتقيق 
الشامل للتربية مبساعدة  الهدف 
املتعلم على النمو الشامل واملتكامل والتوازن روحيا في 
إطار مبادئ اإلس����الم والتراث العربي وطبيعة املجتمع 
الكويت����ي، مع التأكيد على غرس روح املواطنة والوالء 
للوطن واألمير. وأكدت أن تعدد دراسة املذاهب وإدخال 
التناقض في األحكام واملعتقدات في إطار املنهج الدراسي 
سيشتت هذا الهدف، ويخلق لنا انفصاما فكريا وعلميا 

في هوية املتعلم، مبا يخالف أهداف التعليم العام.

اعتبر هذه المحاوالت متعمدة لتسهيل االستيالء على المال العام

ردًا على مقترح للدويسان بتضمين المناهج سيرة اإلمام جعفر الصادق

ن أحمد السعدو

د.موضي احلمود

المبارك شهد حفل تخريج كوكبة جديدة من الضباط: الداخلية هي حصن الكويت الحصين  ص2
)كرم دياب(رئيس مجلس الوزراء باإلنابة الشيخ جابر املبارك والفريق غازي العمر والفريق سليمان الفهد واللواء فهد الشرقاوي واللواء سيف السيف في صورة جماعية مع اخلريجني

»فيس بوك« ثالث أكبر بلد في العالم بنصف مليار  نسمة
لندن - إيالف: أعلن موقع فيس بوك االجتماعي الذي أنشئ 
قبل 6 س����نوات في احد األقس����ام الداخلية بجامعة هارفرد، ان 
عدد أعضائه بلغ اآلن نصف مليار. ولو كانت شبكة فيس بوك 

االجتماعية بلدا ألصبحت ثالث أكبر بلدان العالم سكانا.
ويرى مراقبون ان هذا الرقم يبني النمو اخلاطف الذي حققته 
الشركة مبضاعفة حجمها خالل عام واحد فقط تاركة منافسيها 

يلهثون وراءها.
وقالت ش����ركة فيس بوك ان 

اعضاء ش����بكتها يتبادلون 
كل شهر اكثر من 30 مليار 
صورة ورابط الى مواقع 
الكترونية ومواد إخبارية، 

وان أعضاءها يقضون زهاء 
700 مليار دقيقة في املوقع.

وقال رئيس فيس بوك التنفيذي 
البالغ من العمر 26 عاما مارك زوكربيرغ في مدونة 

على فيس بوك »ان هذه محطة مهمة جلميع الذين ساهموا في 
نشر فيس بوك حول العالم«.

وعملت شعبية فيس بوك على حتفيز املنافسة من شركات مثل 
غوغل التي ترى في مليارات الروابط والساعات التي تنفق على 

املوقع كل شهر تهديدا لنشاطها. ولكن منو فيس بوك املذهل لم يكن 
من دون معوقات. إذ كانت الشركة موضع تدقيق بعد التغييرات 
التي أجرتها في املوقع مش����جعة األعضاء على وضع مزيد من 
املعلومات الشخصية في متناول اآلخرين من مستخدمي االنترنت. 
وأثار هذا انتقادات واسعة من ناشطي حماية اخلصوصية. كما اظهر 
استطالع أجرته مؤخرا منظمة تراقب موقف الزبائن األميركيني 
من الشركات التي يتعاملون معها ان رضا 
املستخدمني على فيس بوك منحها 
64 درج����ة من مجموع 100 
ليضعها ضمن ال� 5% التي 
جاءت في املرتبة األخيرة 
بني الش����ركات املشمولة 
باالستطالع. ولكن صحيفة 
نيوي����ورك تامي����ز تنقل عن 
احمللل راي فالدي����س قوله ان منو 
فيس بوك بوتيرة مط����ردة يؤكد صواب املقاربة 
التي اعتمدتها الش����ركة رغم كل االنتكاسات. ويقدر فالديس ان 
فيس بوك تضيف 50 مليون عضو جديد الى موقعها كل ش����هر 
وهو يعزو هذا النمو املتس����ارع الى جهود الش����ركة املتواصلة 

لتغيير اخلدمة وحتسينها.
هولندي مولود في ألبانيا يلّوح بعلمي كوسوڤو وألبانيا أمس أمام محكمة العدل الدولية في 
الهاي تأييدا الستقالل كوسوڤو                    )رويترز(

محكمة العدل الدولية: 
استقالل كوسوڤو »قانوني«

طهران: أميري جاسوس مزدوج
إنتاج فيلم سينمائي عن قصة العالم اإليراني قريباً

المرأة العربية تغزو عالم اإلنترنت:
اللبنانية أواًل والكويتية ثالثًا

عواص���م � وكاالت: فيما يعد 
انتكاسة كبيرة لصربيا، أعلنت 
محكمة العدل الدولية في قرار غير 
ملزم أمس ان استقالل كوسوڤو 
عن صربيا »قانوني.. ولم ينتهك 

القانون الدولي العام«.
وقد خرج قرار محكمة العدل 
الدولي���ة التي اجتمعت امس في 
اله���اي بناء على طل���ب صربيا 
وزعمها ان استقالل »كوسوڤو« 
في 17 فبراير 2008 انتهك القوانني 
الدولية التي حتمي سيادتها، بتأييد 
عشرة من القضاة واعتراض أربعة 

آخرين.
في املقابل، أعلن وزير اخلارجية 
الصربي فوك يرمييتش في أعقاب 
صدور الرأي االستشاري حملكمة 
العدل الدولية بش���ان اس���تقالل 
كوسوڤو، ان صربيا »لن تعترف 
أب���دا وحتت أي ظرف« بانفصال 
اإلقلي���م الذي أعلن م���ن جانب 

واحد.
من جانبها أعلنت روسيا أن 
قرار احملكمة ال يوفر أساسا قانونيا 

الستقالل كوسوڤو.
وقبي���ل الق���رار اتصل نائب 
الرئيس األميركي جو بايدن هاتفيا 
بالرئيس الصربي بوريس تاديش 
وأكد له دعم واشنطن الكامل لدولة 
كوس���وڤو دميوقراطية متعددة 

األعراق والطوائف.
وقال البيت األبيض ان بايدن 
ش���دد على موقف ب���الده الداعم 
الستقالل وسيادة كوسوڤو، داعيا 
بلغراد الى العمل بشكل بناء حلل 

املشاكل القائمة مع كوسوڤو.
ق���وة حفظ  ق���ال قائد  وكما 
الس���الم التابعة حللف االطلسي 
في كوسوڤو: ان القوة املكونة من 
10 آالف عنصر، مستعدة ملواجهة 
أي موجات عنف قد يتسبب فيها 

القرار. 
وكانت 69 دولة بينها الواليات 
املتحدة و22 م���ن أصل 27 دولة 
عضوا ف���ي االحت���اد األوروبي 
اعترفت باستقالل إقليم كوسوڤو 
الذي يضم مليوني نسمة، %90 

منهم من األلبان حتى اآلن.
وقال اجلنرال األملاني ماركوس 
بن���تل���ر قائ���د ق�����وة حم��اية 
كوس���وڤو )كيفور(: »ميدانيا لم 
 نالح���ظ وجود مؤشرات على توتر 

او اي تهديدات متوقعة«.
وكانت الق���وات الصربية قد 
أجبرت على اخلروج من كوسوڤو 
ف���ي عام 1999 عقب حملة قصف 
جوي مكث���ف اس����تهدفت وقف 
القم���ع الذي تعرض له س���كان 
املنطقة من الكوسوڤيني من أصول 

ألبانية.

دب���ي � وكاالت: أعلنت طهران أمس أن العالم 
النووي شهرام أميري العائد من الواليات املتحدة 
بعد اختفائه في ظروف غامضة كان جاسوس���ا 
مزدوجا، وعاد بعد أكثر من عام من واش���نطن 
يحمل معلومات مصنفة حصل عليها من جهاز 
االستخبارات املركزية األميركية. من ناحية أخرى، 
يبدو أن طه���ران تنوي حتويل أميري إلى بطل 
قومي، ومن املتوقع إنتاج فيلم سينمائي يتخذ 

من القصة التي تبنتها األوس���اط الرس���مية اإليرانية سيناريو له. 
وتفيد أوساط إعالمية إيرانية بأن مصير ش���هرام أم����يري ال يزال 
مجهوال م���نذ عودته قبل أس���بوع للب�الد، وال توجد أي معلومات 
عن مكانه بالرغم من ان واشنطن لم مت���نعه من اخلروج من البالد، 

وخي���رته بني البق��اء في أميركا أو العودة إلى إيران.

أبوظبي � أ.ش.أ: كشفت دراسة 
حديثة أن امل����رأة العربية تتمتع 
مبهارة عالية في استخدام اإلنترنت، 
إذ تبني أن 71% من النساء اللواتي 
شملهن االستطالع منتسبات إلى 
الشبكات االجتماعية على  إحدى 
اإلنترن����ت، وتتواصل 66% منهن 
يوميا مع صديقاتهن، بينما متتلك 
إنترنت في منازلهن،  83% خدمة 
وتقضي 34% منهن ما ال يقل عن 
10 ساعات أسبوعيا في استخدام 

شبكة اإلنترنت.
النتائ����ج بعد  وجاءت ه����ذه 
دراس����ة بادر بها موقع »أنا زهرة 
دوت ك����وم«، البوابة اإللكترونية 

اجلديدة املخصصة للمرأة العربية 
املعاصرة.

ش����ملت الدراس����ة 1251 امرأة 
مثلت عينات لنساء العالم العربي 
واحتلت لبنان مركز الصدارة، حيث 
خلصت الدراسة إلى أن 68% من 
النساء اللواتي شملهن االستطالع 
يقضني أكثر من 7 ساعات أسبوعيا 
عل����ى اإلنترنت، تليه����ا اإلمارات 
بنس����بة 55%، والكوي����ت %53، 
ومصر 50%، وقطر 47%، واململكة 
العربية السعودية واألردن %44، 
والبحرين 42%، وس����ورية %34، 
وجاءت سلطنة عمان في املرتبة 

األخيرة بنسبة %30.

صربيا: لن نعترف أبداً بانفصال  »اإلقليم«.. وروسيا: ال أساس له

فليتوقف أهل 
القلم .. 

عن مطاردة 
أهل السياسة

ص35

قيلولة

بقلم: صالح الشايجي

ن د.بدر الشريعا

التفاصيل ص 30

ي أ أمير شهرا

التفاصيل ص13

التفاصيل ص5

التفاصيل ص4

التفاصيل ص 30

ن فيصل الدويسا


