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Al-Anbaa Monday 27th September 2010 - No 12402يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 18 من شوال 1431 ـ 27 سبتمبر 2010 الـــعـدد:

»األسعار« و»الغرفة« و»الداخلية«.. عناوين المواجهة المقبلة
عاشور وجوهر يصّعدان باتجاه الهارون.. و15 نائبًا يطلبون التحقيق في حادثة ضابطي مخفر سلوى

الزعيم اجلديد حلزب العمال البريطاني إد ميليباند يتحدث في مؤمتر احلزب في مانشستر امس     )رويترز(

السعودية تضيف »رضي اهلل عنه  أو عنها« بعد أسماء 
الصحابة وأمهات المؤمنين  في لوحات الشوارع

وكاالت: وج����ه وزير الش����ؤون البلدية والقروية في الس����عودية 
األمير د.منص����ور بن متعب جميع األمان����ات والبلديات في مختلف 
مناطق اململكة، إلى إضافة لفظ »رضي اهلل عنها« بعد أس����ماء أمهات 
املؤمنني والصحابيات، و»ÿ« بعد أسماء الصحابة في لوحات أسماء 
الش����وارع وذلك بخط أصغر من اخلط املكتوب به االسم وفي نهاية 
سطر مستقل أس����فل منه، وتضمن التوجيه أن يكون اللفظ واضحا 
ومقروءا. يأتي ذلك عقب اإلساءات التي أطلقها ياسر احلبيب بحق أم 
املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها. إلى ذلك أكدت مصادر قضائية مصرية 
أمس ل� »يونايتد برس انترناشونال« ما نشرته »األنباء« أمس عن ان 
احملاميني اإلسالميني طارق أبوبكر ونزار غراب أقاما دعوى ضد وزير 
اإلعالم ورئيس مجلس إدارة »نايل سات« ملطالبتهما بالتشويش على 

استقبال قناة »فدك«.

»االستئناف« ترفض دعوى إلزام »الغرفة« 
برد اشتراكات ورسوم تسجيل الشركات

الساير أحال القطان والحساوي والعبدالهادي إلى التقاعد

مؤمن المصري ـ محمود فاروق
قض����ت الدائ����رة التجارية األول����ى مبحكمة 
االستئناف بتأييد حكم أول درجة القاضي برفض 
الدعوى املرفوعة من عدد من الشركات االستثمارية 
ضد غرفة التجارة والتي طالبت فيها بإلزام الغرفة 
برد مبالغ االش����تراكات والرسوم املتحصلة من 

تسجيل الشركات واملؤسسات. وقال محامي الغرفة 
عبداهلل الكندري: إن الغرفة أسست في عام 1959 
وظل العمل بذلك القانون حتى صدور الدستور 
الدائم للكويت في سنة 1962 والذي أسبغت املادة 
180 منه الصفة الدستورية على القوانني السابقة 

على صدوره.

حنان عبدالمعبود
أكدت مصادر مطلعة بوزارة الصحة أن الوزير د.هالل السايرأصدر قرارا يقضي بإحالة كل من: مدير 
إدارة التمريض د.عواطف القطان، ونائب مدير مستشفى األمراض السارية د.خالد احلساوي، ونائب 

مدير مستشفى الوالدة د.فهد العبدالهادي إلى التقاعد بعد بلوغهم السن القانونية.

التدوير في »الشؤون«
 على نار حامية

بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان 
إجراء التدوير في الوزارة وضع على نار حامية 
وان االستعداد إلجرائه يسير على قدم وساق 
وفي مختلف القطاعات، الس����يما قطاع العمل 
الذي يرى املعنيون ان إجراء التدوير فيه قبل 
إنشاء الهيئة املستقلة للقوى العاملة يساعد على 
السرعة في تطبيق القانون. وأشار املصدر الى ان 
اجتماعات مكثفة تعقد بني وكيل الوزارة محمد 
الكندري والوكالء املساعدين لدراسة املوضوع 
السيما إجراء التدوير الالزم في قطاع العمل. 
وبنينّ ان اجتماعات أخرى تعقد ملناقشة أوضاع 
قطاع التع����اون وعالقة الوزارة مع اجلمعيات 
التعاونية واالحتاد ومعاجلة اخللل احلاصل بني 
بعض اجلمعيات التعاونية واالحتاد، باإلضافة 
الى وضع دراس����ة تكفل إعطاء مشروع تعديل 
قانون التعاون املوجود في مجلس األمة صفة 
االستعجال وهو الذي يكفل القضاء على أوجه 
اخللل املوجودة حاليا، السيما في العالقة بني 

االحتاد واجلمعيات التعاونية.

خطأ فادح لوزير خارجية ألمانيا باألمم المتحدة: 
»ليكن الشرق األوسط  منطقة دمار شامل« !

نيوي�����ورك � د.ب.أ: ف���ي اول ظه��ور ل���ه امام اجلمعية 
العامة لالمم املتح��دة ارتكب وزير اخلارجية االملاني جيدو 
فيسترفيله، خطأ غير مقص��ود لم يلحظ��ه الكثي��رون اثناء 

القاء كلم�ته.
يتلخص اخلطأ في جملة القاها الوزير قصد فيها الدعوة 
جلعل منطقة الشرق االوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار 
الشامل واسقط الوزير قراءة كلمة »خالية من« ليصبح املعنى 

عكس املقصود متاما.
وحالف الوزير االملان���ي احلظ في ان اغلب الوفود كانت 
في حالة اجهاد بس���بب اخلطب املتواصلة لنحو 88 مندوبا 
م���ن بني مندوبي 192 دولة ولم يلحظ احد اخلطأ، فضال عن 
سرعة بديهة املترجمة الى اللغة االجنليزية والتي تنبهت الى 
املعنى احلقيقي الذي يقصده وترجمته بشكل سليم مياثل 

املدون في خطبة الوزير.

المرسوم الخاص بسحبها صدر بالجريدة الرسمية

المبارك: جنسية الحبيب سُحبت وفق القانون
أك���د رئيس مجل���س الوزراء 
بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك في حديث جلريدة عكاظ 
السعودية ان جنسية ياسر احلبيب 
س���حبت وفق القانون، رافضا ما 
يش���اع عن التفرق���ة بني احلضر 
والبدو أو بني الس���نة والشيعة 

في الكويت.
هذا وصدر في اجلريدة الرسمية 
مرسوم حمل رقم 2010/349 بسحب 
اجلنسية الكويتية موقع من سمو 

نائب األمير الشيخ نواف األحمد، وجاء فيه: تسحب اجلنسية 
الكويتية من ياس���ر يحيى عبداهلل حبيب عالم احلبيب وممن 

يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية.                  التفاصيل ص3

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
 ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي

نال وزيرا الداخلية الشيخ جابر اخلالد والتجارة 
والصناع���ة أحمد اله���ارون نصيبهما من االهتمام 
النيابي أمس جلهة التصعيد السياس���ية والتوعد 
باحملاسبة مع بداية دور االنعقاد البرملاني املقبل، 

ما ينذر مبواجهة جديدة بني السلطتني.
وأمس حض النائب صالح عاشور وزارة التجارة 
على القيام بدورها ومراقبة ارتفاع األسعار »الذي بلغ 
حدا ال ميكن السكوت عنه«، وأكد عاشور ان وزارة 

التجارة غير قادرة على السيطرة على األسعار.
من جانبه، توعد النائب د.حس���ن جوهر وزير 
التجارة بدور انعقاد س���اخن يضع خالله النقاط 
على احلروف فيما يتعلق بجملة من امللفات املهمة 
ف���ي مقدمتها قانون غرفة التج���ارة وظاهرة غالء 
األسعار، باإلضافة الى التجاوزات اإلدارية واملالية 

في الوزارة.
د نفس���ه  وقال د.جوهر ان الوزير الهارون جننّ
حلماية املتنفذين وكبار التجار، مؤكدا عجز الوزير 
عن مواجهة التمادي في استنزاف أموال املواطنني 
من خالل الرسوم واإلتاوات املفروضة على أرباب 
العمل وأصحاب التراخيص التجارية والش���ركات 
واملؤسسات املسجلة في وزارة التجارة دون سند 
قانوني، مشددا على ان أمام الوزير خيارين ال ثالث 
لهما فإما الرحيل وإما مواجهة مسؤولياته السياسية 
حتت قبة البرملان. اما في شأن وزير الداخلية فقد 
ق���دم 15 نائبا أمس لألمانة العامة في مجلس األمة 
طلبا لتشكيل جلنة حتقيق برملانية استنادا الى املادة 
114 من الدس���تور واملادة 147 من الالئحة الداخلية 
للمجلس. ويتعلق موضوع التحقيق بحادثة احتجاز 
ضابطي مخفر س���لوى بعقوب���ة انضباطية جراء 
قيامهما بالقبض على شاب وفتاة قاما بفعل فاضح 
في مكان عام. وش���هد مكت���ب النائب محمد هايف 
في املجلس اجتماعا ضم 11 نائبا ناقش���وا القضية 
حيث اتف���ق اجلميع على متابع���ة األمر من خالل 
جلنة حتقيق. وق���ال هايف في مؤمتر صحافي ان 
قضايا الفساد في »الداخلية« أصبحت تطيح بالوزير 
والوكيل وقيادات فاس���دة في الوزارة وان األمر ال 
ينحصر في استجواب وزير الداخلية فعلى رئيس 
احلكومة إيقاف الفساد والتدهور اللذين يرعاهما 

وزير الداخلية ووكيله.

وصف تصويره بـ »المقرب من اليسار« بأنه »غبي«

إد ميليباند: سأعمل »في كل ساعة من كل يوم« 
على اإلطاحة بكاميرون خارج »10 داونينغ ستريت«

لندن � وكاالت: في اول مقابلة 
مطولة بثتها قناة »بي بي سي« 
امس، اكد الزعيم اجلديد حلزب 
العمال البريطاني اد ميليباند ان 
»عهد حزب العماليني اجلدد بات 
من املاض���ي«، ونفى انه يعتزم 
االجتاه باحلزب »نحو اليسار« 
قائ���ال »بصراح���ة، تصويري 

على انني مق���رب من احلركات 
اليسارية، امر متعب وغبي في 
آن«. ولم يهدر زعيم املعارضة 
اجلديد وقتا ف���ي الهجوم على 
احلكومة وتعهد بالعمل »في كل 
ساعة من كل يوم« على اإلطاحة 
برئيس الوزراء البريطاني ديڤيد 
كامي���رون خ���ارج 10 داونينغ 

س���تريت. وتعليقا على املوقع 
احملتمل لش���قيقه األكبر ديڤيد 
الذي سقط أمامه في انتخابات 
احلزب امس األول في »حكومة 
املعارض���ة« )او حكومة الظل(
بالق���ول »بإمكان ديڤيد  اكتفى 
ان يق���دم الكثي���ر للسياس���ة 

البريطانية«.

هل لهيئة  »خدام المهدي« عقل .. 
أم  يسّيرها  أعداء اإلسالم عبر  أجهزة  

التحكّم عن بعد؟

إصالح الكيبالت القيادية ينهي  90%  من االنقطاعات 
خالل 3 سنوات وانفجارات المحوالت
 إلى انحسار  بعد تبديلها بالكامل

نعاني نقصًا في أعداد المهندسين .. فلدينا
 15 مهندسًا لتغطية الكويت بأكملها بينما 
نحتاج إلى 4 في كل محافظة

          ص6 و7

مدينة الكويت خالية حاليًا من المحوالت 
المعّرضة لالنفجار وجدول زمني للتخلص
 منها نهائيًا في جميع المحافظات 

»الخاسر« نّصب نفسه حاكمًا 
وتأّلى على اهلل في حكمه 

على عائشة رضي اهلل عنها
 بالنار ص20

ياسر الحبيب ينتمي إلى مدرسة اشتهرت 
بالسب واللعن ألصحاب النبي ژ 

وتكفيـر أهل السنة والجماعة

رئيس مجلس إدارة جمعية إحياء التراث اإلسالمي
م.طارق العيسى في حوار خاص مع»األنباء«:

رئيسة قسم التشغيل في طوارئ »الكهرباء« 
م.هبة اليوسف في حوار شامل مع »األنباء«:

الناطق الرسمي باسم جامعة الكويت ومدير إدارة 
العالقات العامة فيصل مقصيد لـ »األنباء«: 

مطـبق  البـصمة  نظـام 
بنسبة 100% ونأمل إقرار 
قانون الجامعة الجديد في 
المقـبل  االنعـقـاد  دور 
واعتـماد الئحـة اللباس 
فيصل مقصيدالمنـاسب قـريبـًا  ص11

التفاصيل ص40

قبول 103 طالبات وطالب كويتيين يشكلون 
الدفعة الخامسة  في الجامعات المصرية ص10

راغبـة  116 يدعـو  المدنيـة  الخدمـة  ديـوان 
في التوظيف لمراجعته غداً الثالثاء ص8

»السـكنية« تدعـو 370 مواطنًا خصصت لهم قسـائم
 في »القيروان« لتسّلم بطاقات القرعة ص8

مع أول يوم دراسي 

.. الكويت  تختنق

)محمد ماهر(

التفاصيل ص4و5

التفاصيل ص32

الشيخ جابر املبارك


