
الرياض ـ وكاالت: جنح األمن السعودي في 
افشال »محاولة إرهابية رابعة استهدفت حياة 
األميـــر محمد بن نايف مســـاعد وزير الداخلية 
للشـــؤون األمنية، الذي سبق أن جنا من ثالث 
محاوالت فاشلة« على ما نقلت صحيفة »عكاظ« 
الســـعودية في عددها الصادر أمس عن مصادر 

أمنية.
وأضافت الصحيفة: »تكشفت خيوط احملاولة 

الرابعة ألجهزة األمن بعد ســـقوط املطلوبني يوسف الشهري ورائد 
احلربي، في االشتباك املسلح في حمراء الدرب، حيث عثرت قوى األمن 
على حزامني ناسفني قدما بهما من اليمن، إلى جانب احلزامني اللذين 
كانا يرتديانهما ولم يتمكنا من استخدامهما«. وكانا سيستخدمانهما 

في العملية الفاشلة. 

دارين العلي
أعلن مدير الهيئة العامة للبيئة د.صالح املضحي عن رفع الستار عن 
مشروع »املبنى األخضر« جنوب السرة خالل شهرين، مؤكدا عزم الهيئة 
وبالتعاون مع وزارة التربية على تطبيق جتربة املباني اخلضراء على 
أحد املباني احلكومية عبر االستعانة بخبراء متخصصني من الواليات 

املتحدة األميركية وأملانيا.
ودعا املضحي إلى ضرورة التركيز على املباني اخلضراء واستخدام 

بدائل للطاقة وبالتحديد الطاقة الشمسية.

فلس
100

صفحة
48

www.alanba.com.kw
Al-Anbaa Tuesday 17th August 2010 - No 12361يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 7 من رمضان 1431 ـ 17 أغسطس 2010 الـــعـدد:

تحقي�ق  المطي�ري: 
ك�ت�اب ال�زي�ادات 
ع��ل�ى م�خت�ص�ر 
في  أس�ه�م   المزني 

الفقه  خدمة  أص�ل عظيم ف�ي 
الش�افعي وتمحي�ص روايات�ه

مأكول الهنا

شوربة بيضاء بالكريمة

سمبوسك البطاطا
فلفل 

محشي 
بالجبن

نوافذ 
رمضانية

ص20 - 27

ة
ح

مس�تورة األحمدي: أمي�ل للثرثرة وا
وال أقبل وجود الصمت كطرف ثالث

»ناس من زجاج«  والشك بين األخوات

د.خالد المذكور

إف�ط�ار 
المرض�ع 
والحامل

الذاكرة
مباراة من

إنجلترا 66.. 
المهم إحراز البطولة 

نقط��ة تح����ول

مها المصري:  
»مرايا«.. ساهم  في شهرتي
 المحلية والعربية

قبلاإلفطار

أحمد إيراج: 
أبدأ عملي 
في المسرح 
بعد اإلفطار

Tel: 24816500 - 24817778 - 24837772

امل��ان��ي��ا وارد   - ت��ب��دي��ل   - ت��رك��ي��ب   - جت��ف��ي��ت 

قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

مخالفة 19 تعاونية رفعت أسعار السلع
لجنة متابعة األسعار أكدت تخفيض أسعار 85 صنفًا وعدم تجاوز زيادات الشركات ال� 10%  وتثبيت 4013 صنفًا

تطبيق سياسة اإلحالل 
في »البلدية« قريبًا

أذان الفجر 3:52

 أذان املغرب 6:27

أوباما يربط بيع األسلحة لتركيا بموقفها من إسرائيل وإيران 

مجلس الوزراء يلتئم اليوم

واشنطن � أحمد عبداهلل والوكاالت
حذر الرئيس األميركي باراك أوباما »شخصيا« 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من أنه 
في حال لم تغير تركيا موقفها املتأزم مع إسرائيل 
منذ االعتداء على اســــطول احلرية، والودي جتاه 
إيــــران، فإن فرصتها في احلصول على األســــلحة 
األميركية التي ترغب في شرائها ستكون ضئيلة، 

بحســــب صحيفة »فاينانشيال تاميز«. في سياق 
آخر، وفيما ينتقد النواب اجلمهوريون دعم أوباما 
إلقامة مسجد في موقع هجمات 11 سبتمبر 2001 في 
نيويورك، علمت »األنباء« ان مدير شركة املقاوالت 
التي اســــند اليها املشــــروع تلقى عرضا من عمدة 
املدينة مبنح املشــــروع قطعة ارض جديدة مقابل 

ترك املوقع املختار.

مريم بندق
قالت مصادر وزارية ردا على سؤال لـ »األنباء« 
حول موعد اجتماع مجلس الوزراء، ان املجلس 
ســــيلتئم في احلادية عشــــرة من صباح اليوم، 
موضحة أنه بحسب الترتيب، يكون ممثل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد سمو رئيس 
الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد قد عاد الى البالد 
في ســــاعة متأخرة من مساء أمس بعد حضوره 
مراسم تشييع الرئيس جويدو دي ماركو رئيس 
جمهورية مالطا األسبق. ولم تغلق املصادر باب 
احتماالت تأجيل االجتماع الى موعد الحق انتظارا 

لنتائج االجتماع التنسيقي املشترك الذي يعقد غدا 
األربعاء لوزارة املالية والبنك املركزي واملجلس 
األعلى للتخطيط في محاولــــة لتقريب وجهات 
النظر واالتفاق على نقطتني أساسيتني هما: من 
سيقوم بالتمويل وآلية تنفيذ ما مت االتفاق عليه، 
علــــى ان يقوم املجلس بالنظــــر فيهما وصياغة 
مشروع قانون التمويل وإحالته الى مجلس األمة 
لبحثه في اجتماع اللجنة املالية البرملانية األحد 
املقبل تنفيذا التفاق نائب رئيس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون اإلســــكان والتنمية الشيخ أحمد 

الفهد مع اللجنة.

بشرى شعبان
كشف رئيس جلنة متابعة األسعار في احتاد اجلمعيات التعاونية 
االستهالكية محمد اجلبري عن عقد اللجنة لـ 12 اجتماعا منذ إعادة 
تشـــكيلها في 15 فبراير املاضي وتثبيتها ألسعار 4013 صنفا داخل 

التعاونيات.
وأكـــد اجلبري خالل اجتماع اللجنة اول من امس ان االحتاد قام 
بتخفيض أسعار جميع السلع املذكورة، وقامت اللجنة بدفع الشركات 
إلى تخفيض أسعار 85 صنفا، ومتت مخالفة 19 تعاونية لبيعها السلع 
بأسعار مرتفعة والتي قامت 18 منها على الفور برفع هذه السلع. وأكد 
رئيس جلنة متابعة األسعار ان جميع زيادات الشركات لم تتجاوز 
الـ 10%، موضحا ان بعض التصريحات التي صدرت تســـيء للجنة 
وأدائها ونحن نـــرد عليها باألرقام والدالئل، واللجنة حريصة على 
دعوة وســـائل اإلعالم لتوضيح احلقائق باألدلة واألرقام، وذلك من 
 باب حرصها على مصلحة املستهلك من قبل اعضاء رؤساء اجلمعيات 
الـ 8 املنتخبني، مشددا على ان اللجنة لن تقبل اي مساومة ولن حتابي 
أحدا ولم تصدر التعاميم بشكل عشوائي وكل التعاميم صدرت بدقة 
من قبل ادارة األسعار وعندما يقوم االحتاد بإصدار اي تعميم يكون 

واضحا ودون اي خطأ.
واســـتطرد بأن لدى اللجنة 15 سي دي تبني األسعار ايام اللجنة 
الســـابقة وقبل 15 فبراير تاريخ تأســـيس اللجنـــة احلالية، نافيا 
موافقة اللجنـــة على أي زيادة مصطنعة ومؤكـــدا ان قرار االحتاد 

ملزم للجميع.
وأوضح انه متت زيادة عدد املفتشـــني الـــى 9 واملوظفني الى 21 

يعملون على فترتني صباحية ومسائية.

محاوالت لتغيير موقع بناء مسجد »11 سبتمبر« والجمهوريون يحملون على الرئيس لتأييده

حقق إنجازًا بتأهله إلى نهائي 100 م ظهر في أولمبياد الشباب

الثويني: أحب المشاركة تحت علم الكويت وتحملت مع زمالئي أخطاء السياسيين
حت��ت العل��م األوملبي ولي��س العلم 
الكويتي، حقق الس��باح عبداهلل الثويني 
إجنازا كبيرا بتأهله ال��ى الدور النهائي 
لس��باق 100 م ظهر ف��ي دورة األلعاب 
االوملبية االولى للشباب التي تستضيفها 
س��نغافورة، قاطعا املس��افة في نصف 

النهائي بزمن قدره 57.04 ثانية.
ولكن ما يحز في خاطر الثويني هو 
ان املشاركة في االوملبياد، لم تكن مظللة 
بألوان العلم الوطني، وذلك تنفيذا لقرار 
من املكت��ب التنفيذي للجن��ة االوملبية 
الدولية، مبش��اركة الكويت في اوملبياد 
الشباب حتت العلم األوملبي وليس العلم 
الكويتي، الستمرار إيقاف نشاط اللجنة 
االوملبية الكويتية ومشاركاتها اخلارجية 
»لع��دم تعدي��ل القوان��ن الكويتية مبا 
يتماش��ى مع ميث��اق اللجن��ة االوملبية 

الدولية واالحتادات الرياضية الدولية«.
وه��ذا ما دف��ع الثويني ال��ى القول 
في تصريح لوكالة الصحافة الفرنس��ية 
ام��س االثن��ن »أح��ب املش��اركة حتت 
عل��م بالدي لكنني حتمل��ت مع زمالئي 
أخط��اء السياس��ين والتش��ريعات في 
مجلس األمة«. واضاف »ان مش��اركتي 
مع زمالئ��ي في ال��دورة ه��ي حلماية 
الكويت من عقوبة الطرد التي هي أقوى 

من اإليق��اف، فعندما حصلت مش��كلة 
التش��ريعات اجلديدة ع��ام 2007 كنت 
في ال��� 12، وأنا اآلن في ال� 16، وأمتنى 
ان تكون املنازعات السياس��ة بعيدة عن 
الرياضة وان تبقى الرياضة للرياضين 
وان تع��دل القوان��ن حس��ب األنظمة 

الدولية«.
وأك��د الثوين��ي »لس��ت راضيا عن 
املش��اركة حتت علم ال ميثل بلدي، لكنه 
ليس خطئ��ي، فأنا تأهلت إل��ى أوملبياد 
الش��باب بعد ان انتزع��ت املركز االول 
في آس��يا، وكوني ضمن املتأهلن، فإن 
عدم مشاركتي كان س��يعرض الكويت 

للشطب«.
وافتتح��ت الدورة الس��بت املاضي 
مبش��اركة 3600 رياض��ي ورياضي��ة 
)بن 14 و18 عاما( من 205 دول، ش��ارك 
رياضي��و 204 منها حت��ت علم بالدهم، 

باستثناء الكويت.
وما ينطب��ق على االوملبي��اد األول 
للشباب، ينس��حب ايضا على مشاركة 
الرياضي��ن الكويتين في دورة األلعاب 
اآلس��يوية ف��ي غوان��زو الصينية في 
نوفمب��ر املقب��ل، وايض��ا عل��ى دورة 
األلعاب اآلس��يوية الشاطئية في سلطنة 

عمان في ديسمبر.

األمير محمد بن نايف

قبول 300 متق�دم ومتقدمة في 5 دورات لإلطفاء   ص14

وفاة طفل كويتي وإصابة 6 من أفراد عائلته
نتيجة استنشاق مبيد حشري في جابر العلي

التمار: ال خفض لنسب اإلعاقة 
إال بعد تشكيل لجان التظلم

إحباط محاولة رابعة الغتيال مساعد وزير 
الداخلية السعودي األمير محمد بن نايف 

المضحي: »المبنى األخضر«
 في جنوب السرة خالل شهرين

أمير زكي
لقي طفل كويتي )عام ونصف( مصرعه فيما اليزال 6 من أفراد 
عائلته في حالة خطرة بعد ان نقلوا الى مستشفى العدان جراء 
تأثرهم باستنشـــاق مبيد حشري اثر قيام عمال احدى الشركات 
برشه في منزلهم الكائن مبنطقة جابر العلي عصر امس )االثنني( 

هذا ويجري رجال األمن حتقيقا في الواقعة.

أعلنت الهيئة العامة لشــــؤون ذوي االعاقــــة انه لن يتم اعتماد 
النتائج اجلديدة والقرارات املتعلقة بتخفيض نســــب االعاقة لدى 
بعض املعاقني والصادرة من بعض اللجان الطبية »اال بعد تشكيل 
جلان اخرى للتظلم والنظر في احلاالت املرفوعة لها حيث سيعهد 

اليها باعادة الفحص«.
وطمأن مدير عام الهيئة د.جاســــم التمار في تصريح لـ »كونا« 
ذوي االعاقــــة واولياء امورهم الذيــــن صــــدرت قرارات من بعض 
اللجان الطبية بتخفيــــض نــــســــب االعاقــــة لديهم بعد ان كانت 
اعلــــى حدة »انه لن يتم اعتمادها حتى يتم تشــــكيل جلان للتظلم 

للنظر فيها«.
واكد التمار ان شــــكاوى املراجعني مـــــــــن املعاقني »هــــي من 
اولويــــات عمل االدارة احلــــالية حيــــث ســــيتم البت في القريب 
العاجل في جميع الشكاوى والتظلمات على القرارات الطبية الصادرة 

مؤخرا«.
كما اكد ان حقــــوق االشــــــــــخاص ذوي االعــــاقة الواردة في 
الــــقانون رقم )8( لســــنة 2010 محفـــوظــــة ومصونة لدى ادارة 
الهيئة مضيفا ان التنســــيق جار مع اجلهــــات ذات العالقة بتنفيذ 

مواد القانون.

ممثل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يقدم التعازي لعائلة رئيس مالطا األسبق ويبدو املستشار بالديوان األميري عبدالرحمن العتيقي

ممثل صاحب السمو قدم التعازي بوفاة رئيس مالطا األسبق غويدو دي ماركو  ص3

بداح العنزي
إجراءات جديدة تتعلق بنظام اإلحالل ملوظفي 
البلدية ستتم دراســــتها من قبل قطاع الشؤون 
املالية واإلدارية قريبا. مدير عام البلدية م.احمد 
الصبيح أكد عدم القبول او النظر في طلبات التعيني 
املقدمة من الوافدين الذين ال يحملون أي شهادات، 
مشيرا إلى أن البلدية تشترط أن تكون الشهادات 
املقدمة من الوافدين للتعيينات اجلديدة معتمدة 
من التعليم العالي ومصدقة من جامعات معترف 

بها شريطة أال يقل التقدير عن جيد جدا.

حنان عبدالمعبود
صرح وكيل وزارة 
د.إبراهيــــم  الصحــــة 
بــــأن  العبدالهــــادي 
الوزارة ستشكل جلنة 
عليا استجابة لتوصية 
مجلس الــــوزراء الذي 
رصد مبلــــغ 500 ألف 

دينار لعمل دراســــة لرصد تأثير 
التلوث مبنطقــــة أم الهيمان على 
صحة السكان، مبينا في تصريح 
خاص لـــــ »األنبــــاء« ان املنطقة 
ستشهد عمل بحوث ودراسات على 
املواطنني وستكون مبنزلة مسح 
صحي للمنطقة. وعما إذا كان هذا 
املسح سيدخل ضمن املسح الصحي 
العاملي أم سيكون منفصال، أوضح 
انه حتــــى وإن جاء منفصال فإنه 

سيأخذ جميع إجراءات 
املســــح الصحي. ومن 
جهة أخرى، اســــتبعد 
وكيل الــــوزارة حدوث 
ضربة عسكرية إليران 
وانــــه ليــــس هناك أي 
تخوف من هذه األمور، 
مؤكدا في الوقت ذاته ان 
اللجنة الوطنية للطوارئ الطبية 
للتعامــــل مع حــــوادث التعرض 
لإلشعاعات النووية، والتي شكلها 
وزير الصحة برئاسته ـ الوكيل ـ 
املقبل، وقال:  ستجتمع األسبوع 
»نحن مستعدون بغض النظر عن 
الوضع القائم، أو األسباب، فلدينا 
إدارة الوقاية من اإلشعاع وإدارة 
الطوارئ الطبية التي جتيد التعامل 

مع هذه األمور«.

ي د.إبراهيم العبدالهاد

وكيل الصحة: مستعدون للتعامل 
مع حوادث اإلشعاعات النووية 

مسح صحي ألم الهيمان ضمن دراسة رصد التلوث بتوصية من مجلس الوزراء

رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال ستاندرد 
د.أماني بورسلي في حوار خاص ل� »األنباء«:

الت�زام »المرك�زي« بتطبي�ق بن�ود ومعايير 
اتفاقية بازل 2 واألزمة المالية أظهرا الحاجة 
لوج�ود وكاالت تصنيف محلي�ة ص 32 و33

الثقافة االقتصادية بأهمية 
التص�نيف مازالت غ�ير 

وافية وم�ن ال�ضروري 
وجود دعم حكومي

 لتواجد وكاالت 
تصنيف محلية

التفاصيل ص16

السباح عبداهلل الثويني بعد تأهله إلى نهائي سباق 100 م ظهر      )أ.ف.پ(

التفاصيل ص40

التفاصيل ص40

ي القصيبي الراحل د. غاز

غازي القصيبي في رثاء نفسه: 
توبة.. دمعتي  أمس  ذرفت 
ولم تزل على خدودي تسيل

ص48

التفاصيل ص15

الدويسان: حسن البنا رجل فاضل وخدم اإلسالم والمسلمين
أكد النائب فيصل الدويسان ان مؤسس جماعة اإلخوان املسلمني حسن البنا هو 
رجل فاضل وخدم اإلســــالم واملسلمني، منتقدا أحد البرامج في القنوات الفضائية 
والذي تعرض له بالسخرية واالستهزاء. وقال الدويسان في تصريح للصحافيني: 
نحن مع احلريات واالنتقاد، لكن ال يجوز االستهزاء بالشخصيات اإلسالمية، وحسن 
البنا له ثقله وله أتباع في الكويت وغير الكويت، فضال عن ان عائلته وأهله في 
مصر ال يرضون بأن يتم االستهزاء به. وأشار الدويسان الى ان البرامج الهادفة في 
أوروبا تركز على انتقاد أداء الشخصيات دون جتريح واستهزاء، وتقدم منوذجا 

لالنتقاد الراقي، مضيفا: »ال أزعل من تقليد شخصيتي«. ن فيصل الدويسا

وقف 23 شركة عن التداول    ص35


