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من الماضي

»األنباء« التعاونية

يوسف الشهاب: أمطار 1954 
هدمت بيتنا والحكومة خصصت 
لن�ا بيت�ًا مؤقت�ًا في الش�امية

رئيس مجلس إدارة جمعية 
علي صباح السالم 

محمد نافل العازمي ل� »األنباء«:

توسع التعاونية في مناطق الجليعة والزور والنويصيب 
والخي�ران ومين�اء عب�داهلل حل�م نس�عى لتحقيقه
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Al-Anbaa Saturday 7th August 2010 - No 12351يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 26 من شعبان 1431 ـ 7 أغسطس 2010 الـــعـدد:

مصدر أمني ردًا على تقرير الخارجية األميركية الس�نوي عن اإلرهاب: »الداخلية« تمارس عملها بش�كل دقيق وليس�ت غافلة ع�ن أي خاليا إرهابية نائمة

وزير الداخلية إلى بريطانيا لتزويد الكويت 
بمنظومة كاميرات أمنية تراقب جميع المرافق اإلستراتيجية 

سيتم ربطها بغرفة عمليات مركزية تابعة للوزارة

طارق عزيز : طلبت من صدام عدم احتالل الكويت
لكني وقفت مع الجانب الصحيح ودعمت القرار

عواصم ـ وكاالت: في 
أول لقاء صحافي منذ حرب 
العراق عـــام 2003، دافع 
عراب اإلفـــك طارق عزيز 
من زنزانته في بغداد عن 
املقبـــور صدام  الطاغية 
حسني، مؤكدا انه يكن له 

احتراما كبيرا ويحبه.
وزعـــم  عزيز انه دعم 
قرار احتالل الكويت رغم 
عـــدم رضاه عنـــه قائال: 
»طلبـــت من صـــدام عدم 
الكويت، وحينما  احتالل 
اتخذ القرار قلت له: قرارك 
الى احلرب مع  ســـيقود 
الواليات املتحدة األميركية 
وهذا ليس في مصلحتنا، 
وكنت وزيـــرا للخارجية 
وقتها وكان علي الدفاع عن 
بلدي، فكان علي أن أدعم 
قراره، أرى أنني وقفت مع 

اجلانب الصحيح«.
من جانبه، عّلق زعيم 
إياد  العراقيـــة  القائمـــة 
عالوي على اللقاء بالقول 
»الغارديان«  لصحيفـــة 
البريطانية »قولوا لطارق 
عزيز انه سيبقى صديقي، 
وأنا أفكر فيه كل يوم، إنه 
رجل طيب وأعرف عائلته 
أيضا بصورة جيدة، أمتنى 
له األفضل، وأعتقد أنه من 
اخلطأ سجنه لهذه الفترة 
الطويلـــة، إنه رجل كبير 

السن«.

عالوي ل� »الغارديان«: قولوا له إنه سيبقى صديقي!

مجلس األمن: على العراق تنفيذ التزاماته تجاه 
الكويت كمدخل للخروج من الفصل السابع

في انتصار جديد للديبلوماسية الكويتية

الحمد ل� »األنباء«: ننتظر رد »التعليم العالي« لحسم 
تسجيل بعض الطلبة في الجامعات المصرية

»الداخلية«: إعفاء الكفيل من نفقات
 سفر الخدم يتطلب تعدياًل تشريعيًا

للتأكد من صحة »صور« المستندات الصادرة عن »التأمينات«

األمم املتحـــدة ـ وكاالت: في انتصار جديد للديبلوماســـية 
الكويتيـــة، دعا الســـكرتير العام لألمم املتحـــدة بان كي مون 
احلكومة العراقية اجلديدة فور تشـــكيلها الى »تأكيد التزامها 
بقرار مجلس األمن رقم 833 املتعلق بحرمة احلدود الكويتية 
ـ العراقية«. وطالب بـــان كي مون احلكومة العراقية اجلديدة 
املزمع تشكيلها مبنح تلك القضية اهتماما عاجال في حال رغبة 
العراق في اخلروج من حتت طائلة الفصل الســـابع من ميثاق 
األمم املتحدة. من جانبه، قال املمثل اخلاص للســـكرتير العام 
لألمم املتحدة في العراق آد ملكيرت ان العراق يعرف متاما ما 
عليه أن يفعله للخروج من حتت الفصل السابع من ميثاق األمم 
املتحدة وهو تنفيذ التزاماته جتـــاه الكويت، لكن ما يحتاجه 
»في األساس إرادة سياسية نأمل أن تأتي مع احلكومة اجلديدة 

مبجرد تشكيلها«.

مريم بندق
أعلــــن ســــفيرنا لدى 
مصر د.رشــــيد احلمد ان 
الثقافي بالسفارة  املكتب 
بانتظار رد وزارة التعليم 
أو  العالي بشأن تسجيل 
عدم تسجيل بعض الطلبة 
الراغبــــني فــــي االلتحاق 

باجلامعات واملعاهد املصرية للحصول 
على درجــــة البكالوريوس. وأوضح 
السفير د.احلمد خالل اتصال هاتفي 
لـ »األنبــــاء« ان بعض الطلبة قدموا 
»صورة« وليس املستند األصلي الصادر 
التأمينات االجتماعية،  عن مؤسسة 
حيــــث يشــــترط لتســــجيل الطالب 
للحصول على البكالوريوس أال يكون 

موظفا. وأملح سفيرنا لدى 
مصر د.رشيد احلمد إلى ان 
الثقافي واجلهات  املكتب 
املختصة بالسفارة هدفا من 
هذه اخلطوة الى التأكد من 
صحة »صور« املستندات 
التي قدمها بعض الطلبة 
بعد الشك في ان بعضها 
يحتمل نوعا من التالعب وبالفعل مت 
ارسال كشوف بأسماء هؤالء الطلبة 
واآلن املوضــــوع لدى وزارة التعليم 
العالــــي التي تدقق على هذه األوراق 
متهيدا ملخاطبة املكتب الثقافي التخاذ 
اإلجراء املطلوب نحو تسجيل الطلبة 
الذين قدموا صورا ومستندات أصلية 

صحيحة.

ماضي الهاجري
ذكرت وزارة الداخلية أن إعفاء الكفيل من نفقات ســـفر اخلادم أو العامل 
املتغيب يتطلب تعديال تشريعيا على املادتني »12 مكرر« و24 من قانون إقامة 
األجانب نظرا لوجـــود معوقات كثيرة حتول دون ذلك. وأفادت الوزارة ردا 
على مطالب نيابية بهـــذا اخلصوص بأن إعفاء كفيل اخلادم أو العامل الذي 
سجلت بحقه قضية هروب أو تغيب من مسؤولية دفع نفقات سفره، وإلزام 
من قام بإيوائه أو التســـتر عليه بتحمل املســـؤولية املالية من نفقات سفر 
ورواتب، إضافـــة الى تعويض الكفيل عن جميع املبالغ التي دفعها للخادم، 
يواجه معوقات كثيرة منها عدم معرفة املؤوي، أو وجود منازعات قضائية 
بني الكفيل واملكفول، إضافة الى ما قد يترتب على األخذ باالقتراح من تأخير 
في إبعاد األجنبي وتكدس أعداد املوقوفني. وقالت الوزارة ان احلد من مشاكل 
حتميل الكفيل نفقات عامله الهارب يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نص 
املادة »12 مكرر« من قانون إقامة األجانب، بحيث يشـــمل التجرمي فعل إيواء 
األجنبي الذي استقدم من قبل الغير وال يعمل لدى كفيله حتى لو كانت لديه 
إقامة صاحلة ألن النص احلالي يجرم فقط إيواء أجنبي إقامته غير مشروعة. 
كما يتطلب األمر إجراء تعديل تشريعي آخر على املادة 24 من القانون ذاته 
بحيـــث تضاف الى العقوبة املقـــررة  ملخالفة أحكام املادة »12 مكرر« عقوبة 

حتمل من يخالف أحكامها نفقات إبعاد األجنبي وإعادته الى بلده.

»فندق حالل«
 في بلجيكا
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بروكسيل ـ أ.ف.پ: أعلنت 
غرفة بروكسيل للتجارة أنها 
ســـتبدأ بدءا من مطلع العام 
2011 بإصدار شـــهادة »فندق 
حالل« وقال مستشـــار غرفة 
بروكسيل برونو برنار ان على 
الفنادق الراغبة في احلصول 
على هذه الشهادة الصناعية 
تلبية عدد من االشـــتراطات 
أهمها مراعاة عدم وجود حلوم 
الكحول  خنزير وعدم وضع 
الغـــرف وحجب  في برادات 
القنوات اإلباحية، وأثار هذا 
اإلعالن موجة من االحتجاجات 
في بلجيـــكا واالنتقادات بأن 
»شهادتها« تلك ستساعد على 
نشر اإلسالم في بلجيكا، في 
حني رأى آخرون أن هذه الشهادة 
»ســـتخيف الناس اآلخرين« 
الفـــــندق  الذين سيبدو لهم 
احلائز علـــيها وكـأنه فندق 

خاص باملسلمني فقط.

»المالية البرلمانية« تجتمع الثالثاء المقبل بحضور الفهد
و»التأمين التكميلي« لزيادة رواتب المتقاعدين الجدد فقط

مريم بندق
أوضح رئيس اللجنة املالية واالقتصادية 
النائب د.يوسف الزلزلة أنه ال يوجد خالف 
بني أعضاء اللجنة حول إنشــــاء صندوق 
مستقل لتمويل املشاريع التنموية »فنحن 
متفقون على املبدأ وسنجتمع الثالثاء املقبل 
ملناقشة مواد مشــــروع القانون بحضور 
نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 

التنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد.
وأضاف النائب د.الزلزلة في تصريحات 

خاصة لـ »األنباء« ان اللجنة ستنتهي من 
وضع التقرير املطلوب خالل أسبوعني ثم 

ترفعه إلى املجلس ملناقشته.
على جانب آخر قال د.يوسف الزلزلة 
ان مشروع قانون »التأمني التكميلي« الذي 
تعــــده احلكومة اآلن ســــيطبق فقط على 
املتقاعدين اجلدد، الفتا إلى أن املشروع ينص 
على زيادة رواتب الذين سينضمون إلى 
فئة املتقاعدين ولن يطبق على املتقاعدين 

احلاليني.

التقرير  بيــــروت: فّجــــر 
األميركي الســــنوي للعام 
2009 عــــن »اإلرهاب« والذي 
انفردت »األنباء« أمس بنشر 
الشق اخلاص بالكويت منه، 
قنبلة مــــن العيار الثقيل من 
شــــأنها ان تخفــــف من حدة 
اجلفاء والتوتر بني واشنطن 
وحــــزب اهلل، ورمبــــا تفتح 
قنوات تواصل بني الطرفني في 
املستقبل، ففيما أبقى التقرير 
على إيران وسورية والسودان 
وكوبا ضمن الئحة اإلرهاب، 
اعترفــــت اإلدارة األميركيــــة 
بحزب اهلل كحزب سياســــي 
كبير ووصفته بالكيان الشرعي 
املمثل داخل احلكومة والبرملان 

في لبنان.

الزلزلة ل� »األنباء«: ال خالف في »المالية« حول صندوق التمويل وسترفع تقريرها خالل أسبوعين

د.يوسف الزلزلة

»األنباء الرياضية« )18 � 21(

السفير د.رشيد احلمد

أمير زكي
كشـــف مصدر أمنـــي رفيع 
الداخلية  املســـتوى ان وزيـــر 
الشـــيخ جابر اخلالد ســـيغادر 
هذا االسبوع الى بريطانيا على 
رأس وفد أمني رفيع املســـتوى 
يتقدمهـــم وكيل وزارة الداخلية 
باإلنابة الفريق غازي العمر الى 
اتفاقية  بريطانيا للتوقيع على 
تزود الكويت مبنظومة كاميرات 
أمنية تراقب جميع املرافق املهمة 
واإلستراتيجية على ان يتم ربط 
هذه الشـــبكة املتقدمـــة بغرفة 
عمليات مركزية تابعة للداخلية 

أسوة مبنظومات دولية في دول متقدمة. ولم يفصح 
املصدر عن تكلفة املنظومة األمنية التي سيتم تزويد 
الكويت بها. يأتي ذلـــك في الوقت الذي أعلنت فيه 
اخلارجية األميركية في تقرير لها ان الكويت التزال 
تعاني من خطر اإلرهـــاب. وقال املصدر األمني في 
تصريح خاص لـ »األنباء« ردا على التقرير األميركي 
ان هذا التقرير مستقى من تقارير إعالمية كويتية. 
وأضاف املصدر: ال ميكن ان ننكر ان خطر اإلرهاب 

قائم ليس في الكويت فحسب لكن 
في املنطقة كلها، وما تشهده من 
أخطار إقليمية يؤكد ذلك. وتابع 
املصدر األمني: يحسب للكويت 
أنها وخالل عقديـــن من الزمان 
لم تشـــهد أي عمليات إرهابية، 
فـــي حني شـــهدت دول مجاورة 
ان  العمليـــات، مؤكدا  مثل هذه 
جهاز أمن الدولة وبقية األجهزة 
األمنية واالستخباراتية متارس 
الكويت بشكل مرض  عملها في 
للغاية. وأشـــار الى ان توقيف 
شبكة تخطط الستهداف معسكر 
عريفجان وغيره من املؤسسات 
اإلستراتيجية األخرى وتقدمي املتهمني فيها للعدالة، 
وكذلك توقيف شبكة التجسس األخيرة يؤكد يقظة 
األجهزة األمنية الكويتيـــة. واختتم املصدر األمني 
بقوله ان وزارة الداخلية وبقية األجهزة االستخباراتية 
متارس عملها بشكل دقيق للغاية وبصورة يومية، 
وهي ليســـت غافلة عن أي خاليـــا نائمة، مطمئنا 
املواطنني واملقيمني في الكويت بأن الداخلية ال متارس 

عملها بصورة اعتباطية.

الشيخ جابر اخلالد

واشنطن: حزب اهلل كيان شرعي وحزب سياسي كبير!

" "

يوسف الشهاب

محمد نافل العازمي

نجم س�لة القادس�ية والمنتخب 
»المقات�ل«  عبدالعزي�ز الحميدي: 

اإلم�ارات  يواج�ه  األولمب�ي  األزرق 
الي�وم الخلي�ج  كأس  نهائ�ي  ف�ي 

انط�الق ال�دوري الفرنس�ي الي�وم.. 
والجميع يس�عى لإلطاحة بمرس�يليا

إحياء الذكرى ال� 65 لقنبلة 
هيروش�يما وأميركا تحضر 
األولى للم�رة  االحتف�ال 

سيدة يابانية تصلي على أرواح أقاربها والضحايا  )ا.ف.پ(  

إيراني خيط فمه خالل تظاهرة اضرب فيها عن الطعام خارج مفوضية األمم املتحدة لش��ؤون 
الالجئ��ن في اثينا احتجاجا عل��ى رفض طلب اللجوء اخلاص به إلى اليونان           )رويترز(
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طبيعي منك 
يا األصفر  يغارون 
..ومتعطشون 
للمزيد  من 
األلقاب
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مكتب العالمة فضل اهلل وفلكيون : األربعاء هو أول أيام رمضان   

إيران للوكالة  الذرية 
والدول العظمى: 

لن نتنازل 
عن تخصيب 
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