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Al-Anbaa Thursday 29th July 2010 - No 12342يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اخلميس 17 من شعبان 1431 ـ 29 يوليو 2010 الـــعـدد:

األنباء  االقتصادية

د.علي دشتي

رشيد النفيسي

إدارة  مجل�س  رئي�س 
دشتي  د.علي  »الرابطة« 
ل� »األنب�اء«:  أتوقع إلغاء 
العق�د وتقدي�م عروض 
الش�ركات  من  جديدة 
الم�تنافس�ة الث��اث 
الرس�مي�ة   الناط�قة 
 : وكس�لر  تريش  »أنهام«  ل� 
المح�اسب�ة  مكت��ب 
األمي�ركي�ة  للحكوم�ة 
الراب�طة اعتراض  رفض 

»أج�يلي�تي«:  ل�  بي�ان 
في  العام  المدع�ي  مكتب 
رفع  يطل�ب  أتانتا  والي�ة 
الموجه�ة  الته�م  الئح�ة 
الش�ركات  إح�دى  ض�د 
ال�ع�قد ح�ول  الت��ابعة 

ملي�ون   2.6 النفيس�ي: 
»المزاي�ا«  أرب�اح  دين�ار 
للرب�ع الثان�ي و58 مليونًا 
الش�ركة مديونية  إجمالي 

تحوي�ل  عملي�ة  إحب�اط 
ملكي�ة 5 مايين س�هم في 
»االتحاد للوساطة« وشركات 
إدارة  تطال�ب  الوس�اطة 
 sms البورصة بتوفير خدمة
الملكية  تحوي�ل  لعملي�ات 

ص 26

ص 24

ص30

صراع ثاثي يتجدد على عقد 
للجيش  الرئيس�ي  الم�ورد 
»الرابط�ة«  بي�ن  األميرك�ي 
و»أج�يليتي«: و»أن��هام« 

»الشعبي« للحكومة: تنفيذ قانون المعاقين أو االستجواب
لجنة ذوي االحتياجات الخاصة طلبت حضور النائب األول اجتماعها منتصف أغسطس للوقوف على أسباب التأخير

ن حتطم الطائرة وفي اإلطار دموع على الضحايا                    )رويترز( ألسنة اللهب تندلع من مكا

يوم أسود.. جوًا وبحرًا
من باكستان إلى كرباء و»هرمز«

عواصم ـ وكاالت: 
شــــهدت باكســــتان 
أمس واحدا من أسوأ 
حوادث الطيران بعد 
حتطم طائرة ركاب 
باكســــتانية ومقتل 
ركابها الـ 152 بحسب 
ما أعلن وزير الداخلية 
الباكستاني، وكانت 
الطائرة املنكوبة قادمة 
مــــن تركيا ووصلت 
أن  إلى كراتشي قبل 

تتوجه إلى إسالم اباد حيث حتطمت قبيل وصولها 
بعد أن فقدت االتصال ببرج مراقبة مطار اسالم 

اباد دون ان يعرف سبب احلادث.
وفي كربالء تســــبب ســــوء األحوال اجلوية 
أمس في سقوط طائرة مروحية ومقتل 5 جنود 

عراقيني كانوا على متنها.
وإلى مضيق هرمز حيث تســــببت موجة مد 

عارمــــة نتيجة هزة 
فــــي عودة  زلزالية 
ناقلة نفــــط يابانية 
إلى مينــــاء الفجيرة 

اإلماراتية.
وكــانــــت وزارة 
اليابانية قد  النقــــل 
أعلنت في وقت سابق 
أمس عن وقوع انفجار 
 بناقلة النفط اليابانية 
أثنــــاء  )م ســــتار( 
مرورهــــا مبضيــــق 
هرمز. وذكرت شبكة )ســـي.ان.ان( اإلخبارية 
األميركية ان شخصا اصيب في االنفجار الذي 
استهدف الناقلة، التي كانت محملة بـ 270 ألف 
طن من النفط اخلام باإلضافة إلى طاقمها الذي 
يحمـــل 16 فردا من بينهم فلبينـــي و15 هنديا 
وكانت متجهة من دولة اإلمارات العربية املتحدة 

إلى اليابان.

هل تسري معادلة ال� »س.س« على المحكمة الدولية؟
بيــــروت: بعد تأكيــــد مصادر حكوميــــة ونيابية 
لبنانية ما نشرته »األنباء« امس عن قيام الرئيس 
السوري د.بشار األسد وخادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز بزيارة بيروت معا غدا يأتي إعالن 
مصادر إعالمية عن لقاء يعقد بني رئيس احلكومة سعد 
احلريري وأمني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل 

برعاية األســـد ـ عبداهلل، ليؤكد االنطباع السائد بأن 
التفاهم السوريـ  السعودي الذي وصفه رئيس البرملان 
نبيـــه بري في معادلة الـ »س.س« وحكم الوضع في 
لبنان جنح في جتاوز الكثير من التحديات منذ اتفاق 
الدوحة، تسري مفاعيلها وأحكامها أيضا على احملكمة 

الدولية وتداعيات قرارها الظني.

ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ � فليح العازمي
واصل اعضاء جلنــــة ذوي االحتياجات اخلاصة 
تســــاؤالتهم حول مبررات التأخير في تنفيذ قانون 
»املعاقني« الذي اقره مجلس االمة في فبراير املاضي 
مؤكديــــن انــــه ال توجد مــــادة في القانــــون تعوق 

تنفيذه.
وفيمـــا اعلن عضو التكتل الشـــعبي النائب علي 
الدقباسي عن مساءلته احلكومة في حال عدم تنفيذ 
القانون، اكد مقرر اللجنة النائب ناجي العبدالهادي 
عقب االجتماع ان اللجنة تدارست اسباب عدم تنفيذ 
قانـــون ذوي االحتياجات اخلاصة بعد انتهاء الفترة 
القانونية الالزمة لتطبيقه، مشـــيرا الى انه ال توجد 
اي مادة تســـتدعي ان تكون ســـببا في عدم تنفيذه. 
واضاف العبدالهادي ان اللجنة ســـتوجه الدعوة الى 
النائـــب االول لرئيس مجلس الوزراء الشـــيخ جابر 
املبارك الجتماعها القادم في السابع عشر من اغسطس 
املقبـــل لتزويد اللجنة مببررات عدم تطبيق القانون 
والتأخير في انشاء الهيئة العامة للمعاقني. وعودة الى 
تصريحات الدقباسي فقد اكد ان احلكومة تؤزم العالقة 
مع املجلـــس بقضية املعاقني وجتر البلد نحو اجواء 
ال نرغب فيها، مشيرا الى ان التأخير في عدم تفعيل 
القانون يضع العديد من عالمات االستفهام، مخاطبا 
احلكومة بقوله: »كفاية عدم تعاون مع املجلس، وقد 

حان الوقت لرفع املعاناة عن املعاقني«.

مصادر ل� »األنباء«: الحريري ونصراهلل يجتمعان تحت مظلة خادم الحرمين � األسد

 »أريفا« الفرنسية تعرض حصة بقيمة 
3 مليارات يورو على الكويت وقطر

»الداخلية«: فتح باب قبول طلبات استخراج 
جوازات مادة 17 للحجاج »البدون«

ٍ سعودي يجيز »الزواج النهاري« مفت

الديوان األميري نعى بدرية سعود المحمد الصباح

كاتب ألماني يهودي يشهر إسامه
بعد حرب طويلة ضد اإلسام

باريس ـ رويترز: أبدت الهيئة العامة لالستثمار اهتمامها باملساهمة في 
شراء حصة في مجموعة الطاقة الفرنسية »اريفا« بجانب مستثمرين قطريني 
وشركة ميتسوبيشي اليابانية. جاء ذلك في تصريح لوزيرة االقتصاد الفرنسية 
كرســــتني الغارد التي قالت إن فرنسا منفتحة على بيع حصة في مجموعة 
الطاقة الفرنسية »اريفا« اململوكة للدولة إلى مستثمرين من الكويت أو قطر 
أو لشركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة. وتعتزم »اريفا« طرح 
حصة للبيع بقيمة 3 مليارات يورو ما يعادل 3.87 مليارات دوالر لشــــركاء 
استراتيجيني أجانب. وقالت الغارد: »عرض بيع حصة في »اريفا« سيكون 
مفتوحا أمام الشركاء املستعدين للشراء والذين عملنا معهم لفترة طويلة« 
في إشارة إلى ميتسوبيشي ومستثمرين من الكويت وقطر. وتسعى »اريفا« 
جلمع نحو 10 مليارات يورو بحلول 2012 لتمويل توسعها ونشاط البحث 

والتطوير لالنتقال إلى جيل جديد من محطات الكهرباء النووية.

محمد الدشيش
اعلن مصدر امنــــي ان االدارة 
العامة للجنسية ووثائق السفر 
امــــام غير محددي  الباب  فتحت 
اجلنسية للحصول على جوازات 
سفر مادة 17 الداء فريضة احلج، 
مؤكدا ضرورة ان يرفق مقدم الطلب 
صورة من البطاقة املدنية الصاحلة 
وشــــهادة ميالد وكتابًا من حملة 
احلج. وقال املصدر ان االدارة العامة 
للجنسية ستقبل ايضا كتبًا مماثلة 
من حمالت حج تثبــــت ان الفرد 
سيقوم باداء فريضة احلج معها، 

وقال ان مغاالة بعض حمالت احلج 
في كلفة سفر البدون للحج ال عالقة 
للداخلية بها. واكد ان اســــتخراج 
البدون   جوازات السفر لشريحة 
يســــتلزم اســــتيفاء االشتراطات 
البدون  الالزمة والتي اهمها عمر 
الراغب في احلــــج. واكد املصدر 
ان »اجلنسية ووثائق السفر« لم 
تتوقف عن استخراج جوازات مادة 
17 ولكن قامت بتقنني استصدارها 
خاصة بعد رصد اساءة استخدام 
بعض البدون هذه  اجلوازات حال 

سفرهم الى اخلارج.

الريــــاضـ  وكاالت: أجاز مفٍت ســــعودي ان تشــــترط املرأة في عقد 
الزواج على زوجها أال يأتيها إال في النهار وهو ما يعرف باسم »الزواج 
النهاري«. واعتبر د.احمد املعبي املأذون الشــــرعي في اململكة العربية 
السعودية الزواج بهذا الشرط شــــرعيا مادام قد توافرت فيه الشروط 

األربعة للزواج.

نعى الديوان االميري املغفور لها الشــــيخة بدرية ســــعود احملمد الصباح 
ارملة املغفور له الشيخ فهد السالم الصباح عن عمر يناهز 85 عاما وسيوارى 
جثمانها الثرى الســــاعة الثامنة والنصف من صبــــاح اليوم اخلميس، إنا هلل 

وإنا إليه راجعون.
عنوان العزاء: الرجال: ديوان الشيخ سعود احملمد الصباح – الساملية قطعة 4 - شارع 

سالم املبارك - منزل 82 – هاتف 25710631 – 25710280 )العزاء ملدة 3 أيام(.
النســــاء:  الســــاملية - قطعة 4 - شــــارع ســــالم املبارك - منــــزل 82 – هاتف 

.25710222

ـ وكاالت: بعد  برلني 
حرب طويلة ضد اإلسالم 
واملسلمني أطلقها الكاتب 
اليهودي األملاني هنريك 
برودر، أعلنهـــا مدوية 
وعلى املأل »لقد أسلمت.. 
لقد تخلصت من الضياع.. 

لقـــد أدركت احلقيقـــة«. وقد أدى 
الكاتب األملاني املخضرم في مجلة 
دير شبيغل األملانية، وصاحب أكثر 
الكتـــب مبيعا في أملانيا عام 2007 
بعنوان »هاي.. أوروبا تستسلم«، 
الشـــهادة أمام شـــاهدين وأصبح 
يدعى بهنـــري محمد برودر. وقال 
برودر رافع شعار »ال أريد ألوروبا 

أن تستسلم للمسلمني« 
معقبا على إســـالمه: أنا 
اآلن عضو في أمة تعدادها 
مليار وثالثمائة مليون 
إنسان في العالم معرضون 
لإلهانة باستمرار وتنجم 
عنهـــم ردود أفعال على 
تلك اإلهانات، وأنا سعيد بالعودة الى 
بيتي الذي ولدت فيه. وفيما رحب 
املسلمون باملسلم اجلديد استقبل 
مثقفون أملان إســـالمه مبرارة بعد 
حربه الطويلة على اإلسالم واعتبر 
بعضهم هذا مبنزلة صدمة لألملان 
الذين كانوا يقرأون بلهف ما ينشره 

بغزارة.

لجمع 10 مليارات يورو بحلول 2012 لتمويل توسعها

الكاتب هنريك برودر

»لولو هايبر ماركت« افتتح فرعاً جديداً في المنطقة التجارية بالقرين   ص22 و23

أ ستار(            )ا.پ( ناقلة النفط اليابانية )

التفاصيل ص38

التفاصيل ص33

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يسلم الرئيس التشيلي سبستيان بينيرا رسالة صاحب السمو األمير 

الكويت وتشيلي وقعتا 4 اتفاقيات للتعاون الثنائي 
واتفقتا على تعزيز التعاون الثنائي وزيادة حجم التبادل التجاري  ص3

التفاصيل ص39

الصحافة الكويتية تبحر غدًا با »رؤيتها«
يوم حزين آخر عاشـــته الصحافـــة الكويتية امس مع اإلعالن عـــن توقف الزميلة 
»الرؤية« عن الصدور اعتبارا من غد اجلمعة العتبارات اقتصادية، في تكرار ملشهدين 

سبق أن عاشهما شارع الصحافة مع الزميلتني »أوان« و»الصوت«.
يتوقف ركب »الرؤية« اليوم وقلوبنا يعتصرها احلزن معها ولها وعليها، واألسباب 
كثيرة أولها أن غياب »الرؤية« يعني احتجاب صوت إعالمي عنوانه االعتدال والرصانة 

والهدوء وعدم التشنج.
في 860 عددًا صدرت حتى يوم أمس بذل فريق عمل »الرؤية« وعلى رأسه الزميالن 
القديران شـــريدة املعوشرجي وسعود السبيعي جهودا جبارة ساهمت في تعزيز روح 
املنافسة بني الصحف احمللية، ولم يحد هذا الفريق عن نهجه الذي اتسم بااللتزام الوطني 

واملهني منذ البداية.
مثلما شـــكل انضمام »الرؤية« إلى األسرة الصحافية الكويتية إضافة، يشكل غيابها 

خسارة كنا نتمنى أال تكون.

بعد مسيرة تميزت باالعتدال والرصانة

»األنباء«

التفاصيل ص4


