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العائدون من الموت في تشيلي
سان خوسيهـ  وكاالت: بنجاح غير مسبوق 
استطاعت فرق اإلنقاذ التشيلية أمس إخراج 
العمال تباعا  وعددهم 33 الذين انهار بهم منجم 
سان خوسيه أثناء العمل وظلوا حتت األرض 
على عمق 700 متر ملدة 69 يوما بني األمل في 

احلياة والرهبة من املوت.

وقالت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( 
ان الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا أشرف 

بنفسه على عملية اإلنقاذ.
وكان فلورينسيو افالوس هو أول من أبصر 
النور من بني العمــــال احملاصرين في املنجم 
الواقع قرب كوبيانو ليتبعه بعد نحو ســــاعة 

زميله ماريو سيبالفيدا ثم حلق بهما زميلهما 
الثالث خوان االنيس.

وجتري عملية اإلنقاذ وسط ترقب التشيليني 
والعالم ومتابعة واسعة من قبل وسائل اإلعالم 
احمللية واألجنبية التي تنقل احلدث على الهواء 

مباشرة.

صور العمال العالقني في املنجم                  )ا.ف.پ(

 »Gust« احتفلت بتخرج الدفعة الخامس�ة 
من طلبة البكالوريوس وأولى دفعات خريجي 
الماجس�تير للع���ام 2010   ص16 و17

افتتاح مع�رض الكتاب بمش�اركة 501 
دار نشر عربية وأجنبية من 23 دولة   ص18

حاخام يبيح االحتفال بقتل الفلسطينيين 
وآخر يفتي بأن شجرة الزيتون هبة اهلل لليهود

عواصمـ  وكاالت: فيما يســــتمر اجلدل حـــول قانون قســــم 
الوالء لـ »يهودية اسرائيل« العنصري، أجاز احلاخام االسرائيلي 
بن تسيون ميتسبي امس االول لالسرائيليني خاصة املتــــدينني 
منهم اقامــــة االحتفاالت واالفــــراح والليــــالي في اعقاب عــمليات 
اجليش االســــرائيلي التــــي ُيقتل فيها مقاومــــون او مواطنون 

فلسطينيون.
من جهة اخرى، افتى حاخام متطرف في مستوطنة مقامة على 
اراضي »بورين« بأن شجرة الزيتون هي هبة من اهلل لليهود وان 

عليهم قطافها ومنع الفلسطينيني من الوصول اليها.

بيــــروت: انشــــغل لبـــنان الرســــمي 
والشعبي أمس بزيارة الرئيس اإليراني 
محمود أحمدي جناد التاريخية، وبرنامجها 
احلافل الذي بدأ باكرا باســــتقبال شعبي 
حاشد على جانبي طريق املطار، تخلله 
توقيع عدة اتفاقيات ومؤمتر صحافي مع 
نظيره اللبناني ميشال سليمان أعرب فيه 
جناد عن حرص ايران على »لبنان الواحد 
املوحد«، وقــــال »ان لبنان غير معادالت 

األعداء في املنطقة«. 
وتطرق جناد إلى ملف احملكمة الدولية 
املنقسم حولها اللبنانيون في خطابه أمام 
حفل شعبي في الضاحية، حيث دافع عن 
موقف حزب اهلل من احملكمة. وقال انها 

تلفق االتهامات.
وحتدث األمني العام حلزب اهلل السيد 
حســــن نصر اهلل عبر شاشة متلفزة في 

احلفل مرحبا  بنجاد.
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»األنباء« تنشر تفاصيل اجتماع الحمود بوكالء »التربية« بعد االعتصام 
الجس�ار التقت السهلي وتسلمت ملفاً عن سلبيات »اإلطالة«.. والعمير يعتبر االجتماع غير ملزم ل� »التعليمية«

سيناريو إجازة السديراوي المفاجئة التي قدمتها للوزيرة أمس يتكرر ومؤشرات على اعتراضها على عدم االلتزام بقرار »تنسيقية التربية« مع جمعية المعلمين

األنباء  االقتصادية

لقاء الصقر: إجماع على شرعية وقانونية »الغرفة«

)هاني الشمري(

نجاد من بيروت: حريصون على لبنان الواحد الموّحد 
دافع عن موقف حزب اهلل من المحكمة الدولية في حفل شعبي حاشد بالضاحية 

لقطات على هامش الزيارة

< أغان خاصة: دهش الرئيس اإليراني احمدي جناد من 
احلشد اجلماهيري الذي كان في استقبال موكبه باألرز 
والورود واألغاني التي الفت خصيصا بهذه املناســــبة، 
وتقول كلمات بعضها: »يا مرحبا بنجاد في معقل األمجاد«.. 
و»أهال وسهال بالغد الواعد وبلغ سالمي للسيد القائد«.. 

و»خوش امديد«
< اجتم�اع منف�رد: طلب النائب ولي��د جنبالط اجتماعا 
منفردا مع الرئيس أحمدي جناد وذلك أثناء لقائه السفير 
اإليران��ي غضنفر ركن أب��ادي مؤخرا، والس��فير وعد 

جنبالط بإمكانية حتقيق هذا اللقاء. 
< جناد ظاهرة عابرة : طالب عضو الكنيست اإلسرائيلي 
أريه الداد باغتيال الرئيس جنـــاد إذا رمى حجرا على 
إسرائيل، لكن النائب األول لرئيس الوزراء اإلسرائيلي 
ســـيلفان رفض هذه الدعوة، موضحا أن إســـرائيل ال 
تقتل زعماء دول، ومؤكدا أن جناد ظاهرة عابرة ولكن 

إسرائيل أبدية!

نبيل بن سالمة اسعد البنوان

عايض السهلي متاضر السديراوي  »زين« تحق�ق أرباحًا قياس�ية بلغت د. موضي احلمود 
975.6 مليون دينار عن التس�عة أش�هر

البنوان: حقوق المساهمين ارتفعت 
ملي�ارات   9.26 وبلغ�ت   %9.3 بنس�بة 
الماض�ي س�بتمبر  نهاي�ة  حت�ى  دوالر 

بن س�المة: »زين« تواصل تعزي�ز عملياتها 
بنجاح في أس�واقها بالش�رق األوس�ط ص35
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تحويل  30% من إيرادات التعاونيات ل� »التجارة« دعمًا ألسعار السلع
بشرى شعبان

أعلنـــت وزارة الشـــؤون ان مجلس الوزراء 
 وافق على تفعيل قرار املجلس بشـــأن نســـبة 
الـ 30% التي تخصم من إيرادات أفرع اجلمعيات 
التعاونية املؤجرة وحتويلها إلى وزارة التجارة 
 لدعم أســـعار السلع، كما ســـيتم زيادة نسبة 
الـ 7% من أرباح اجلمعيات التعاونية واملخصصة 
لصندوق التعاون لتكون 15% وذلك لدعم أسعار 

املواد الضرورية مبا يحقق مصلحة املواطن.
وكان وزير الشؤون د.محمد العفاسي قد رفع 
إلى مجلس الوزراء مقترحا بذلك طالبا اعتماده، 
وجـــاء فيه: التعاونيات يســـتقطع من أرباحها 

الصافية نسبة 7% تخصص لدعم أسعار السلع 
في اجلمعيات التعاونية، كما انه يستقطع من تلك 
األرباح نسبة 25% من النسبة املخصصة للصرف 
على اخلدمات االجتماعية والثقافية والترفيهية 
في منطقة عمل اجلمعية لصالح أعضائها، فضال 
عما قرره مجلس الوزراء بقراره رقم 1067/ثالثا 
املشـــار إليه بشأن إلغاء نسبة خصم 30% التي 
تخصم من إيرادات األفرع املؤجرة والتي حتول 

إلى وزارة املالية.
لذا نقترح تفعيـــل قرار مجلس الوزراء رقم 
1067/ثالثا بشأن نســـبة 30% التي تخصم من 
إيرادات األفرع املؤجـــرة وحتويلها إلى وزارة 

التجارة لدعم أسعار السلع وزيادة نسبة 7% من 
أرباح اجلمعيات التعاونية واملخصصة لصندوق 
التعاون لتكون 15% وذلك لدعم أســـعار املواد 

الضرورية ملا يحقق مصلحة املواطنني.
إلى ذلك كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون 
ان قطاع التعاون يتعامل مع اجلمعيات التعاونية 
وفق قانون التعاون املعمول به وان مواد القانون 
تلزم اجلمعيات بتوزيع نسبة من األرباح على 
املساهمني، مشيرا إلى ان ما يشاع عن عدم توزيع 
أرباح للمســــاهمني هو مجرد اقتراح تقدمت به 
وزارة التجارة إال ان الشــــؤون لن تأخذ به ألنها 
تعمل وفق القانون وال ميكن ألحد ان يلغي بنودا 

قانونية إال بتعديل قانونــــي يصدر عن جهات 
االختصاص وهو مجلس األمة.

من جهة أخرى، كشف مراقب إدارة اجلمعيات 
اخليرية واملبرات أحمد الصانع عن إقفال حسابات 
مصرفية لـ 15 مبرة خيرية نتيجة عدم التزامها 
باللوائح والقوانني ومخالفة األهداف التي أشهرت 

على أساسها.
وقـــال الصانع في تصريحات لـ »األنباء« ان 
الوزارة وجهت إنذارات إلى 20 مبرة خيرية أخرى 
لتالفي املخالفات في حال عدم التزامها بإزالة تلك 

املخالفات وسيتم إيقاف حساباتها البنكية.
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مع الوكيلة فـــي اجتماع منفرد 
لم تفصح املصـــادر عما حدث 
السؤال هل  خالله، ولكن يبقى 
يتكرر سيناريو اجازة السديراوي 
املفاجئـــة التـــي حدثـــت قبيل 
إعفاء وزيـــرة التربية ووزيرة 
السابقة نورية  العالي  التعليم 
الصبيح عندما قامت السديراوي 
باجازة مفاجئـــة اعتراضا على 
قضية كاميرات املراقبة ملدارس 

الوزارة؟!
وشددت املصادر على انها ال 
تستطيع اجلزم ولكن األيام القليلة 

املقبلة ستوضح الصورة.
وأمـــس التقت عضو اللجنة 
التعليميـــة البرملانيـــة النائبة 
د.سلوى اجلسار رئيس جمعية 

املعلمني عايض السهلي.
وقال السهلي لـ »األنباء« قدمت 

للجســـار ملفا كامال عن قضية 
إطالة الدوام املدرســـي ويحوي 
سلبيات القرار ومقترحات بناءة 

للتطبيق.
وثمن رئيس اجلمعية عايض 
التي  السهلي خطوة د.اجلسار 
تنم عن تفهم واستيعاب كبيرين 
لقضايا املعلمني واملعلمات معبرا 
عن األمـــل في توصـــل اللجنة 
إلى قرار شامل يعالج سلبيات 
قرار اإلطالة احلالي حتى يعود 
بالنفـــع احلقيقي علـــى الطلبة 

والطالبات.
من جانبه، قال عضو اللجنة 
النائـــب د.علي العميـــر ان أي 
اجتمـــاع لرئيـــس أو عضو في 
التعليمية مع أي طرف  اللجنة 
ال يعد ملزما للجنة التي لم جتتمع 

أمس ولم تناقش القضية.

مريم بندق
شيئا فشيئا بدأت قضية إطالة 
الدوام املدرسي تكبر وتتدحرج 
مثل كرة الثلج من وزارة التربية 
إلـــى مقر اللجنة  حتى وصلت 

التعليمية البرملانية.
فاالعتصام الذي نفذته جمعية 
املعلمني أمـــام وزارة التربية لم 
مير مرور الكـــرام وأحدث عدة 
تداعيات في اركان الوزارة، سمعت 
أصداؤها في مقر اللجنة التعليمية 

امس.
فعلى صعيـــد الوزارة امس 
فاجـــأت وكيلـــة وزارة التربية 
الســـديراوي األوساط  متاضر 
التعليمية بتقدمي اجازة اعتبارا 
من االحد املقبل دون إبداء األسباب 
احلقيقيـــة وراء هـــذه االجازة 
املفاجئة، في إشارة إلى ان ما حدث 

في الوزارة هو تداعيات االجتماع 
الذي دعت اليه الوزيرة د.موضي 
احلمود في مكتبها بوزارة التربية 
بعد فض االعتصام أمس األول. 
مصادر تربوية قالت لـ »األنباء« 
ان االجتمـــاع لم يكن عاديا فقد 
حضره بجانب الوزيرة ووكيلة 
الوزارة الوكالء املساعدون لقطاع 
اللوغاني،  العام منـــى  التعليم 
واملناهج مرمي الوتيد، واألنشطة 
املدرسية دعيج الدعيج. وأضافت 
املصادر ان الوكيلة السديراوي 
أبدت اســـتياءها من عدم تنفيذ 
االتفاق الذي مت قبيل مغادرتها 
الســـعودية، والذي ينص  إلى 
علـــى تأجيـــل تطبيـــق إطالة 
الدوام املدرسي مؤقتا ليتسنى 
للوزارة استكمال االستعدادات 
املطلوبة. وأشارت املصادر إلى ان 

السديراوي وجهت خالل االجتماع 
الوكالء املساعدين  الى  ســـؤاال 
الوتيد والدعيج واللوغاني مفاده: 
ملاذا لم تنفذوا قرارات »تنسيقية 
التربية« مـــع جمعية املعلمني 
وملاذا لـــم تنفذوا ما أبلغتكم به 
قبل ســـفري للمملكـــة العربية 
الســـعودية في مهمة رســـمية 
حول تأجيل تطبيـــق اإلطالة؟ 

حيث كان رد الوكالء املساعدين 
مفاجئا أيضا للسديراوي متمثال 
بصمت تلك القيادات عن اإلجابة 
واإلعالن »بأنهم لم يقصدوا شيئا« 
عندما صوتوا على التطبيق في 
مجلس الوكالء في اجللسة التي 
لم حتضرهـــا الوزيرة احلمود. 
وأوضحت املصـــادر ان الوكالء 
الثالثة خرجوا وبقيت الوزيرة 

الصانع ل� »األنباء«: إقفال حسابات 15 مبرة خيرية وإنذار 20 أخرى

الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد محييا اجلماهير الغفيرة التي احتشدت الستقباله 
)محمود الطويل(على طريق املطار   التفاصيل ص44 و45

إبراهيم القاضي

فيصل العيار

ال��قاض�ي: 4.5 ماليي�ن 
دينار ص�افي  أرباح »بوبيان« 
ص38 أش�هر   للتس��عة 

العي�ار: االقتص�اد الكويتي خرج 
انتهت  واألزمة  الزجاجة  عنق  من 
ش�ركات  لمجموع�ة  بالنس�بة 
»كيبكو« ..وتحديدًا »برقان« ص 41

سامح عبدالحفيظ
اللقاء  فــــي  قرر املشــــاركون 
التجارة  التشــــاوري لدعم غرفة 
والصناعة الذي عقد بديوان محمد 
الصقر مساء امس تشكيل جلنة 
برئاسة الصقر لتدارس االقتراحات 
والتوصيــــات التي طرحت خالل 
اللقاء. وقــــال الصقر في تصريح 
صحافي ان اللجنة ستشكل وفودا 
للقاء رئيس الوزراء ومســــؤولي 
الدولة، وتشكل وفدا رفيع املستوى 
الســــمو االمير  لزيــــارة صاحب 
باالضافة الى وفود اخرى ملقابلة 
النواب لشرح وجهة نظرهم حول 
قانون غرفة التجارة. واضاف: ان 
هذا اللقاء هدفه الدفاع عن تاريخ 
وتراث الكويت السياسي، مشيرا الى 
ان ما يحدث مع الغرفة واعضائها 
شيء خطير اذ ان بعض اعضائها 
كانوا مؤسسني للدستور، كما ان 
االجتماع هدفــــه رفع احلرج عن 

رئيس واعضاء الغرفة.

واشار الى ان املشاركني اجمعوا 
الغرفة  على قانونية وشــــرعية 
رافضني ما يقال عن ان مرسومها 
ليس مصدقا عليه. وجاءت اللجنة 
التي رأسها الصقر بعضوية خالد 

املشاري وفيصل الشايع وشيخة 
النصف وعبداحملسن جمال وخالد 
هالل املطيــــري ود.محمد املقاطع 

وبدر السميط وعلي املتروك.

محمد الصقر متحدثا خالل اللقاء الذي عقد بديوانه مساء أمس 
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وزيرة خارجية الدنمارك تعتذر لشيخ األزهر 
عن الرسوم المسيئة للرسول ژ

القاهرة ـ أ.ش.أ: استقبل فضيلة اإلمام األكبر د.أحمد الطيب شيخ 
األزهر الشريف أمس مبقر مشيخة األزهر وزيرة خارجية الدمنارك لني 

اسبرسن والوفد املرافق لها، وذلك في اطار زيارتها احلالية ملصر.
وبحث اجلانبان دور األزهر لنشر تعاليم اإلسالم ولتشجيع احلوار 
بني اتباع األديان السماوية والتصدي لإلساءات الى الرموز الدينية التي 

يتعرض لها املسلمون في الغرب جراء إساءات بعض املتشددين.
وأوضح شيخ األزهر انه طالب وزيرة خارجية الدمنارك بضرورة 
احترام الدين اإلســــالمي، كما يحترمون األديان األخرى وأتباعها وان 
الوزيرة طالبت باستمرار عقد لقاءات مع فضيلته ملتابعة أي تطورات 

خاصة بالعالقة بني املسلمني والدمنارك.
وأشــــار د.الطيب الى انه ملس من لقائه مــــع الوزيرة الدمناركية 
حرصها على زيارة املشــــيخة لتوضيح األمور بعد إعادة رسم صور 
مسيئة للرسول ژ واصفا اللقاء بأنه كان مثمرا وفعاال وبناء، حيث 
استعرضت الوزيرة جهود بالدها إلصدار قانون مينع ازدراء األديان 
والعقائد وانها تفهمت ما أثارته تلك الرسوم من إساءة ملشاعر املسلمني، 
وأقرت بأنها أعمال فردية ال تعبر عن رأي بالدها الرسمي وانها حريصة 
على عالقات قوية مع العالم اإلسالمي ومصر خصوصا، تنعكس اثارها 

ايجابيا على األصعدة الثقافية والسياسية واالقتصادية.
من جانبها، جددت وزيرة خارجية الدمنارك اعتذار بالدها حكومة 
وشعبا للمسلمني في العالم جلرح مشاعرهم بنشر الرسوم الكاريكاتورية 
املسيئة للرســــول محمد ژ في الدمنارك، مؤكدة حرص بالدها على 
عالقات طيبة مع املســــلمني وسعيها للعمل على عدم وقوع ما يسيء 

لإلسالم.


