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Al-Anbaa Friday 6th August 2010 - No 12350يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 25 من شعبان 1431 ـ 6 أغسطس 2010 الـــعـدد:

كاسياس يقود 3000 شخصية في أسطول الحرية 2 إلى غزة السماح لـ »بي پي« ببدء عمليات ضخ األسمنت بالبئر المعطوبة 
وافق حارس ريال مدريد اإلسباني إيكر كاسياس، املتوج 
ب��كأس العالم مع منتخب بالده في مونديال جنوب أفريقيا 
األخير، على قيادة أسطول احلرية 2 إلى قطاع غزة احملاصر 
م��ن قبل القوات اإلس��رائيلية في األراضي الفلس��طينية، 

بحسب ما نقلته صحيفة »الشروق« اجلزائرية.
ووفق��ا مل��ا قاله املنس��ق اإلعالمي ل� »احلرك��ة العاملية 
ملناهضة العوملة والهيمنة األميركية - الصهيونية« محمود 
جاب��ر للصحيفة، فإن كاس��ياس وافق عل��ى التواجد في 
أس��طول احلرية، ليكون برفقة أكثر من 3 آالف شخصية 
عاملي��ة ينتمون ل��� 300 جمعية من مختل��ف أنحاء العالم، 
وسيكون موعد انطالق الرحلة بعد عيد الفطر املبارك، كما 
يحتوي األس��طول على أكثر من 50 س��فينة من مختلف 
قارات العالم بهدف كس��ر احلص��ار املفروض على القطاع 

منذ عام 2006.
وإذ أوضح املنسق اإلعالمي أن األسطول الذي سيرعاه 
الرئيس نيلسون مانديال سيكون حربا إعالمية متزامنا مع 
العدوان على غزة، رفض الكش��ف عن قائمة الشخصيات 
التي ستكون على منت األس��طول، تفاديا ملنعها من السفر 
أو تعطيل جوازات سفرها أو وضع عراقيل لها، مضيفا أن 
الفنان املصري محمد صبحي كشف مؤخرا عن مشاركته 

بأي ثمن.

واش��نطن � أ.ش.أ: من��ح األدمي��رال املتقاعد تاد ألني 
املش��رف على عملية احت��واء التس��رب النفطي بخليج 
املكس��يك الض��وء األخضر لش��ركة النف��ط البريطانية 
العمالق��ة »بريت��ش بترولي��م« بالبدء ف��ي عمليات ضخ 

األسمنت بالبئر املعطوبة.
وذكرت ش��بكة »س��ي إن إن« األميركية أمس أن هذه 
اخلط��وة تأتي في أعقاب قيام الش��ركة البريطانية بضخ 
كمي��ات كبيرة من الط��ني الثقيل بالبئر ف��ي إطار عملية 

»القتل الساكن« التي تنفذها الشركة حاليا.
وكانت »بي پي« قد قامت قبل نحو اس��بوعني بتركيب 
غطاء مؤقت ملنع تسرب النفط من البئر إلى مياه اخلليج، 
كما تعه��دت مبواصلة عمليات تنظيف ش��واطئ اخلليج 

التي تضررت بشدة بسبب التسرب.
يشار إلى أن »بريتش بتروليم« كانت تعهدت بدفع 20 
مليار دوالر كتعويضات للمتضررين من التس��رب الذي 
أدى إلى انخفاض س��عر سهم الشركة بنحو النصف منذ 
الكارثة التي بدأت في 20 أبريل املاضي. وكانت الشركة قد 
أعلنت عن تكبدها خس��ائر تبلغ قيمتها نحو 32.2 مليار 
دوالر منذ وقوع كارثة التس��رب بخليج املكسيك، إضافة 
إلى إعالنها عن خس��ائر قياس��ية بلغت 17.3 مليار دوالر 

حارس ريال مدريد اإلسباني إيكر كاسياسخالل الربع الثاني من العام احلالي.

واشنطن: خطر العمليات اإلرهابية في الكويت مازال مرتفعًا
الخارجية األميركية أكدت في تقريرها السنوي عن اإلرهاب أن الكويت حققت تقدمًا محدودًا في مجال مكافحته رغم النقص التشريعي

العمر: ال نية لوقف خدمة »البالك بيري« في الكويت
والحظر يبدأ في المملكة العربية السعودية اليوم

عواصم - وكاالت: فيما يدخل حظر خدمة »البالك 
بيري« حيز التنفيذ في اململكة العربية السعودية 
اليوم اجلمعة، أكد الرئيس التنفيذي في شركة زين 
خالد العمر انه ال ني����ة إليقاف اخلدمة في الكويت 
حتى اآلن، وأعرب العمر عن ثقته بأن القرارات التي 
اتخذتها الس����عودية واإلمارات لن يكون لها تأثير 
على الكويت، موضحا انه ال خوف مطلقا على حرية 
األفراد في الكويت فهي أشياء يحكمها القانون. من 
جهتها حذرت اجلمعية الكويتية حلقوق اإلنس����ان 
من محاول����ة تقييد خدمات الب����الك بيري، واصفة 
أي فع����ل من هذا النوع بأن����ه تقييد حلرية الناس. 

وتباينت ردود أفعال الشارع السعودي حول قرار 
هيئة االتصاالت السعودية بحظر خدمة البالك بيري، 
ففي الوقت الذي رحب فيه بعض أولياء األمور به، 
اعتبر الشباب السعودي ان األمر تعسفي وغير مبرر، 
وبحسب تقرير ل� »العربية« فان سعر جهاز البالك 
بيري وصل أمس ال����ى 500 ريال بعد ان كان يباع 
ب� 2400 ريال.  هذا واجتمع مس����ؤولون من شركة 
»ريسيرش إن موشن« )آر.آي.إم( الكندية املنتجة 
لهواتف البالك بيري مع مسؤولني سعوديني امس 
للتوصل إلى تس����وية لتفادي احلظر على خدمات 

البالك بيري.

جمعية حقوق اإلنسان الكويتية حذرت من تقييد الخدمة

سعوديتان تتحدثان على هاتفيهما البالك بيري في الرياض قبل سريان حظر خدماته اليوم             )ا.پ(

الحكومة تكلف لجانها بإعداد دراسة 
حول إمكانية زيادة الرواتب بما فيها »العسكريين«

ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
كلف مجلس الوزراء جلانه املختصة بعمل دراسة حول رواتب موظفي الدولة بشكل عام مبختلف 
الوظائف لوضع تصور نهائي حول امكانية زيادة رواتب املوظفني بعد املطالبات النيابية الكثيرة 
بهذا اخلصوص. وكش���فت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان املطالبات النيابية بزيادة الرواتب واقرار 
الكوادر والزيادات اخلاصة بالقطاع العسكري جعلت مجلس الوزراء يكلف جلانه بوضع التصور 
النهائي ملعرفة الكلفة املالية في حال اقرار الزيادة ملختلف الوظائف، مشيرة الى ان احلكومة تدرس 
وبشكل جاد زيادة الرواتب جلميع العاملني في مختلف الوظائف احلكومية والقطاع اخلاص بدال من 
اقرار بعض الكوادر في بعض اجلهات احلكومية ليسود مبدأ العدل واملساواة وللحد من املطالبات 

النيابية بزيادة الرواتب ملوظفي الدولة. 
وأضافت املصادر ان موافقة احلكومة تتوقف على الدراس���ة التي ستقدمها لها جلانها املختصة 
بالتنس���يق مع ديوان اخلدمة املدنية وجهات االختص���اص احلكومية. وتوقعت املصادر ان تنهي 
اللجان تلك الدراس���ات خالل ش���هر رمضان املبارك ليناقشها مجلس الوزراء ويبت رأيه قبل دور 

االنعقاد املقبل ملجلس االمة.

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
أك����دت وزارة اخلارجي����ة 
األميركي����ة ان الكويت التزال 
معرضة خلطر اإلرهاب، الفتة 
الى انها حققت تقدما محدودا 

في مجال مكافحته.
وحذرت الوزارة في التقرير 
الذي أصدرته عن  الس����نوي 
اإلرهاب لعام 2009 من ان »خطر 
حدوث عملي����ات إرهابية في 
الكويت يظل مرتفعا«، مشيرة 
الى إلقاء القبض على املتهمني 
الس����تة في قضية التخطيط 
ملهاجمة معس����كر عريفجان 

ومقر األمن الكويتي.
كم����ا أش����ار التقري����ر الى 
الكويت  افتتحته  الذي  املركز 
العائدين من  إلعادة تأهي����ل 
غوانتانامو، وأش����ار التقرير 
الى مناورات القوات املسلحة 
الكويتي����ة بالتعاون مع دول 
مجلس التعاون ودول أخرى 

بهدف رفع كفاءة الرد على أي 
عمليات إرهابية.

كما أشار الى جهود الكويت 
في مجال مكافحة متويل اإلرهاب 
وإلى عدم وجود تشريع شامل 
في الكويت لتحقيق هذا الهدف 
وإلى إقرار قانون برفع الكفاءة 
التشريعية في هذا املجال في 

ديسمبر املاضي. 
وحتدث التقرير عن »جهود 
وزارة الش����ؤون ف����ي مراقبة 
املنظمات اخليرية مبا في ذلك 
منع جم����ع التبرعات النقدية 
إال في ش����هر رمضان املبارك 
ومتابع����ة أنش����طة جماعات 
خيرية ومش����روعات أجنبية 
متوله����ا التبرع����ات اخليرية 
الكويتية وتدقيق حس����ابات 
تلك املشروعات للتأكد من عدم 
أموال  وجود شبهة بتسريب 

إلى منظمات إرهابية«.

تنهي دراستها في رمضان لتحسم أمرها قبل بداية دور االنعقاد المقبل

األنباء  االقتصادية

»الپنتاغـون« بناء على مسـتندات 
جديدة قدمتها في القضية: أسعار 
ص22 ومقبولة   عادلـة  »أجيليتي« 

 »موديز« ترفع نظرتها المسـتقبلية 
لـ »الوطني« إلى مستقر وتثبت تصنيفه 
للمـدى الطويل عنـد AA2   ص23

»زيـن« تتسـلم 295.4 مليـون دوالر من 
»بهارتي« بخصوص صفقـة »زين ـ أفريقيا« 
وباقي الـ 100 مليون  خالل 10 أشهر  ص22

قيلولة

صــدام حسـين نـزع 
العروبة من صدور كثيرة 
بقلم: صالح الشايجيكانت تتنفس بها   ص35

الحكومة: 59 مليون دينار لتغذية تالميذ االبتدائي
السديراوي لـ »األنباء«: وقّعنا أول عقد يخص »حولي« بقيمة 9 ماليين

مريم بندق
أعلن���ت وكيل���ة وزارة التربي���ة متاضر 
السديراوي توقيع أول عقد لتطبيق وجبات 
تغذية تالميذ املرحلة االبتدائية ملدارس منطقة 
حولي التعليمية بقيم���ة 9 ماليني دينار من 
أصل امليزانية اإلجمالية املعتمدة من مجلس 
الوزراء للمناطق التعليمية الست البالغة 59 
مليون دينار ملدة 3 سنوات تطبق اعتبارا من 

أكتوبر املقبل. 
وقالت الوكيلة السديراوي ل� »األنباء« ان 
توقيع العقود اخلمسة سيتم االسبوع املقبل 

بعد ان تستكمل الشركات اإلجراءات املطلوبة كالضمان املالي. الى ذلك، 
تب���دأ الوزارة وبرنامج إعادة هيكلة الق���وى العاملة إجراءات لالتفاق 
على االس���تعانة ب� 800 كويتية من املسجالت اآلن في البرنامج للعمل 
كمجهزات أغذية في املدارس براتب 200 دينار شهريا تضاف اليه عالوتا 
»الغالء« و»االجتماعية« حيث يش���اركن الطاقم اإلداري واملدارس في 
توزيع الوجبات على التالمي���ذ بعد احلصة الثانية أي خالل الفرصة 
األولى. بحسب ما اعتمده مجلس مديري املناطق التعليمية وسبق ان 

نشرته »األنباء«.

لبنان: كرة ثلج العمالء تتدحرج 
ومنع »وزير سابق ونائب« من السفر

بي����روت: فيم����ا ينتظ����ر اللبنانيون ما 
سيكشف عنه االمني العام حلزب اهلل السيد 
حسن نصر اهلل في التاسع من الشهر اجلاري 
من أدلة دامغة على تورط إسرائيل في اغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري، اليزال لبنان 
يعيش ارتدادات اشتباكات العديسة وصدمة 
توقيف القيادي في التيار الوطني احلر فايز 
كرم، وسط ترجيحات بأن يتحول ملف العمالء 
الى كرة ثلج تتدحرج معها رؤوس كبيرة ال 
تخلو من سياسيني في ضوء التحقيقات مع 
بعض العمالء. وإزاء ذلك تردد أن »وزيرا سابقا 
ونائبا« منع من السفر إلى خارج لبنان بعد 
ورود اس����مه في إفادة احد العمالء. في هذه 
األثناء، رفع التيار الوطني احلر الغطاء عن 
كرم »في حال ثبوت إدانته« بالدليل القاطع، 
وأعرب رئيسه العماد ميشال عون عن صدمته 
العتقال كرم مؤكدا أن بعض »رس����ل السيد 
املسيح س����قطوا في اخليانة«، مضيفا »من 
الس����ذاجة أن يفاجأ املرء بأعمال كهذه لكن 

أكثر ما يفاجئنا هو الشخص«.

التيار الوطني الحر يرفع الغطاء عن كرم حال ثبوت إدانته.. وعون مصدوم

التفاصيل ص27

التفاصيل ص36

أكاليل الزهور على موقع اجليش اللبناني الذي قصفته إسرائيل في قرية العديسة أول من أمس            )رويترز( التفاصيل ص29

ي متاضر السديراو

10 مليارات دينار لتمويل مشاريع التنمية
مريم بندق ـ ماضي الهاجري  

سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي
تناغما مع التوجه احلكومي إلنش���اء 
صندوق مس���تقل لتمويل املش���روعات 
التنموية الواردة في اخلطة التنموية تقدم 
النائب د.يوسف الزلزلة باقتراح بقانون 
إلنشاء الصندوق الوطني للتنمية ويحدد 
له رأسمال 10 مليارات دينار. وقال د.الزلزلة 
في اقتراحه ان الصندوق يكون ذا شخصية 
الوزير  اعتبارية مستقلة ويشرف عليه 

املختص، ويتولى إدارته مجلس إدارة مكون 
من خمسة أعضاء متفرغني من ذوي اخلبرة 
واالختصاص يعينهم مجلس الوزراء ملدة 
أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 
وأضاف د.الزلزلة ان مجلس اإلدارة يتولى 
رسم السياسة العامة للصندوق واإلشراف 
على متابعة تنفيذها، ووضع النظم املالية 
والفنية وكذلك امليزانية السنوية والالئحة 
التنفيذية للصندوق على ان يخول وزير 
املالية أداء ال� 10 مليارات دينار على دفعات، 

مبينا ان الصندوق يقوم بتمويل الشركات 
املساهمة الكويتية التي تؤسسها الدولة 
وتطرح نسبة من أسهمها للبيع في املزاد 
العلني في البورصة، وتساهم احلكومة 
واجلهات التابعة لها بنس���بة من أسهمها 
مع تخصيص باقي األسهم لالكتتاب العام 
جلمي���ع الكويتيني، ويك���ون للصندوق 
ميزانية س���نوية تفصيلية تبدأ في أول 
أبريل وتنتهي في نهاية مارس من العام 

املقبل. 

من خالل صندوق وطني لتمويل الشركات المساهمة الكويتية التي تؤسسها الدولة وتطرح نسبة من أسهمها للبيع في المزاد العلني

التفاصيل ص5

بالتـر هنأ طـالل الفهـد بتأهـل »األولمبي«
 إلـى نهائـي البطولـة الخليجيـة  ص31

المبنى البديل لهيئة 
المعاقين من أولويات التمار

بشرى شعبان
علمت »األنباء« ان لقاء جمع بني 
وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري 
ومدير عام الهيئة العامة لذوي اإلعاقة 
د.جاسم التمار حيث قدم الكندري 
شرحا تفصيليا عن أعمال املجلس 
األعل���ى للمعاقني وم���ا يقدمه من 
خدمات. وذكرت مصادر مطلعة ان 
معاجلة وضع املبنى احلالي وإيجاد 
مبنى بديل سيكون من أولويات عمل 
التمار لقناعته بأن املبنى احلالي ال 
ميكن أن يلبي احتياجات العمل بعد 
اكتمال إنش���اء الهيئة على مختلف 

التفاصيل ص3املستويات الوظيفية.


