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Al-Anbaa Tuesday 12th October 2010 - No 12417يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 4 من ذي القعدة 1431 ـ 12 أكتوبر 2010 الـــعـدد:

كارثة تربوية ُتبّرئ »المعلمين« من تهمة التمرد!
اللوغاني خاطبت التواجيه في 2010/10/10 لتزويدها بخطط األنشطة بعد فرض إطالة الدوام المدرسي 25 دقيقة في 5 أكتوبر

األنباء  االقتصادية

الطبطـبائي مفتتحـًا 
معرض الكويت الدولي 
»التجارة« تحيل  للعقار: 
الشـركات المخالفـة 
يلحق  ال  حتـى  للنيابة 
ص38 باالقتصاد  الضرر 

بقـيـادة  تحـــالـف 
»هيونـداي« قـّدم  أقـل 
سـعر  في مناقصة إنشاء 
وإنجـاز وصيانـة جسـر 
الشـيخ جابـر األحمـد

ص2

خالد اجلاسر

مقام اإلمام الرضا في مشهد

)فريال حماد(الزميل عدنان الراشد مع محافظ خراسان د.محمود صالحي

)هاني الشمري(دوريات »الداخلية« أمام ديوانية خالد الشليمي في اجلهراء مساء أمس

جانب من أعضاء الوفد داخل معرض الروضة الرضوية في مشهد

العضو المنتدب في شركة 
 منا القابضة خالد الجاسر  

في حوار  مع »األنباء«:

اسـتثمارات  تـنويـع 
»منـا« بين الكويـت ومصر  
وندرس  المخاطر..  لتقليل 
أفريقيا   شمال  في  التوسع  

ص42

ص37

ص37

4.4% نســبة ارتـفاع 
التـضخم  معــــدل 
بالكويـت.. و الــمواد 
ســجلت  الغــذائية 
%10.8 بزيادة  تضخمًا 
أغســطــس فــي 

البـدر يخـلف  عـادل 
الخـرافي  حســـين 
مجـلس  لرئيس  نائبـًا 
إدارة »أجـيلـيتـــي«  

طفلة بريطانية ولدت في 10 ـ 10 ـ 10 ـ 10 ـ 10 ـ 10 
وزوجان سويديان يحتفالن بزفافهما في 10 ـ 10 ـ 2010 بحضور ولديهما

عواص��م � وكاالت: بدافع االعتقاد الس��ائد بان 
الرق��م 10 يعني ال��والدة اجلديدة واحلظ، ش��هدت 
الس��ويد حدثا طريفا عندما عمد كل من ش��ارلوت 
لوفكيس��ت وتوبياس شونس��ترومس ال��ى اقامة 
زفافهما أمس األول ف��ي 2010/10/10. واألطرف من 
ذلك أنهما أجنب��ا توأمني في تاريخ 2009/9/9، حيث 
حضر التوأمان زف��اف والديهما. وإذا كان الرقم 10 

يجلب احلظ كما يعتقد فلعل الطفلة البريطانية نيام 
بوند س��تكون أكب��ر احملظوظني ف��ي العالم. كونها 
ولدت والدة طبيعية بتاري��خ 2010/10/10. ليس هذا 
فق��ط بل إن الطفلة نيام كان��ت أكثر دقة من غيرها 
من االطفال فق��د اختارت املجيء الى هذه الدنيا في 
متام الساعة العاشرة وعشر دقائق وعشر ثوان أول 

من أمس.

محافظ خراسان: نأمل أن تعيش شعوب المنطقة بسالم.. وفرص االستثمار في بالدنا كبيرة

السفير الظفيري: زيارة األمير إلى طهران قائمة ونبذل ما بوسعنا لمنع أي ضربة إليران

يوسـف الزلزلة: عالقـات الكويت وإيران شـابتها بعـض األمور لكنهـا تبقى رائدة
مشهد : عدنان الراشد ـ محمد الحسيني

بعد مك����ة املكرمة واملدينة 
املنورة والنجف وكربالء وبغداد 
الكثيرة  وغيرها من احملطات 
التي قصدتها الوفود الصحافية  
الكويتية، حطَّ بنا الرحال في 
مدينة مش����هد التاريخية التي 
احتضن����ت أكبر وف����د إعالمي 
كويتي في تاريخ العالقات بني 
دولتي الكويت وإيران التي بدأت 
عام 1962 وتكمل بعد س����نتني 

عامها ال� 50.
أهداف الزي����ارة التي رافق 
الوفد خاللها سفيرنا في طهران 
مجدي الظفيري، والتي توجت 
بلقاء مع محافظ إقليم خراسان 
د.محمود صالحي، كانت عديدة 
وكثيرة، أبرزها تعزيز العالقات 
الكويتية � اإليرانية خصوصا 
واخلليجية � اإليرانية عموما، 
إضاف����ة إلى نقل الش����كر الى 
الفتوى  القيادة اإليرانية بعد 
التي أصدرها املرشد السيد علي 
اخلامنئي بعدم جواز التعرض 
للسيدة عائشة رضي اهلل عنها 
وأمهات املؤمنني ورموز اإلسالم، 
وقد أوضح محافظ طهران ان 
الس����يد اخلامنئي هو  موقف 
جتسيد حلرصه على لّم شمل 
املسلمني والتصدي ملن يسعون 
لزرع الفتنة بينهم. وتش����رف 
الوفد بزيارة مقام اإلمام الرضا 
گ ثامن األئمة الشيعة، والذي 
يعد من أجمل التحف املعمارية 
في العالم. وعلى هامش الزيارة، 
أكد السفير الظفيري ان زيارة 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد الى إيران قائمة 
وان الكويت تبذل ما بوسعها 

ملنع أي ضربة عسكرية إليران.
من ناحيته، أعرب د.صالحي 
عن أمله في ان تعيش شعوب 
املنطقة بسالم، محذرا أعداء إيران 

من مغبة االعتداء عليها.
وأكد ان بالده عموما ومحافظة 
خراس���ان خصوصا ترغب في 
تعزيز العالقات االقتصادية مع 
الكويت، معددا املجاالت املتاحة 
لذلك والتعديالت القانونية التي 
تصب في هذا االجتاه، السيما 

في املجال العقاري. من ناحيته، 
أشار النائب د.يوسف الزلزلة الى 
ان العالقات الكويتية � اإليرانية 
قد شابتها بعض األمور لكنها 
س���تبقى رائدة ف���ي كثير من 
املجاالت ونتطلع الى تعزيزها، 
السيما اقتصاديا، مضيفا: لقد أكد 
لنا حسن الضيافة الذي ملسناه 
ما يقال عن أهل مشهد من أنهم 

أهل كرم.

المشهد »المشهدي« بعيون أكبر  وفد للصحافة 
الكويتية في تاريخ العالقات مع إيران: 

موروث تاريخي وديني وثقافي  
ومعماري يسحر العقول

الندوات.. تحت حصار »الداخلية«
أمير زكي - فرج ناصر - محمد الخالدي - حمد العنزي  

أسامة دياب - سامح عبدالحفيظ - حسين البريكان  - فليح العازمي
تعاملت وزارة الداخلية أمس مع سلسلة الندوات التي 
أعلن جتمع ق����وى 11/11 عن عقدها في مناطق مختلفة من 
الب����الد احتجاجا على »قمع احلريات«، بطريقة مش����ابهة 
ملثيالتها السابقات، حيث أغلقت الدوريات الطرق املؤدية 
للديوانيات ومنعت املواطنني من التوافد إليها وذلك فيما 
يشبه احلصار. كما قامت »الداخلية« بتحديد أماكن انعقاد 
الندوات في ح����دود الديوانية املعلن عنها فقط وال يجوز 
التواج����د خارج حدودها، كما توزع رجال األمن على مقار 
انعقاد الندوات لتدوين املالحظات التي تعتبر خروجا عن 

القانون للتعامل معها. ونبهت الوزارة قواتها إلى فض أي 
جتمع يعقد خارج مقر الندوة أو في ارتدادات املنازل، وفي 
حال تعذر ذلك فإن القوات اخلاصة على أهبة االس����تعداد 
للتحرك. وأثناء انعقاد الندوات صب النواب واملشاركون 
في الندوات جام غضبهم على احلكومة بشكل عام ووزير 
الداخلية بشكل خاص، متهمني »الداخلية« بقمع احلريات 
والتطاول على الدستور والقانون، مشيرين الى حكم احملكمة 

الدستورية القاضي ببطالن قانون التجمعات العامة.
وأمس، أدى احتكاك بني منظمي ندوة مشرف وجيرانهم 
وقوات األمن الى إلغاء الندوة خش����ية من تطور األوضاع 

بشكل سلبي.

مريم بندق
تاريخ 2010/10/10 
الذي صادف أمس األول 
لم يكن تاريخا عاديا 
على مس����توى العالم 
بصفة عام����ة وعلى 
مستوى وزارة التربية 
بصفة خاصة، ففي هذا 
اليوم أصدرت الوزارة 
تعميما بصفة »عاجل 
ج����دا« إل����ى موجهي 
عموم املواد التعليمية 
لتزويد الوزارة بخطط 
التوجيه حول األنشطة 
املتوقع تنفيذها خالل 
العام الدراسي احلالي 
2011/2010، للفصلني 
الدراس���ي��ني األول 
والثاني وفقا لتوجهات 
الوزارة بإقرار تطبيق 

حصص النشاط األسبوعية. ووفقا للتعميم الذي أصدرته وكيلة التعليم 
العام منى اللوغاني يتضح أن جمعية املعلمني لم تبالغ بدعوتها إلى االعتصام 
اليوم ولم تكن مخطئة عندما أعلنت أن االعتصام هدفه إيصال صوت امليدان 
للوزارة التي تتخذ القرار بالتطبيق ثم تبحث عن اخلطط التي ستطبقها!! 
فال����وزارة أصدرت قرار تطبيق إطالة الدوام البالغة 25 دقيقة اعتبارا من 5 
أكتوبر، بينما جند أن وكيلة التعليم العام منى اللوغاني تخاطب املوجهني 

في 2010/10/10 لتزويد الوزارة باخلطط التي ستنفذ!!

الدوريات أغلقت الطرق المؤدية للديوانيات وسط جاهزية القوات الخاصة.. واحتكاك في مشرف يلغي إحداها

صورة ضوئية لكتاب اللوغاني

تغطية شاملة ص26 ـ 32
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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والرئيس التونسي زين العابدين بن علي يستعرضان حرس الشرف لدى وصول سموه إلى مطار تونس قرطاج الدولي

صاحب السمو  بحث مع بن علي العالقات الثنائية 
ودعم العمل العربي المشترك  ص3

التفاصيل ص11

التفاصيل ص9


