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Al-Anbaa Saturday 23rd October 2010 - No 12428يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 15 من ذي القعدة 1431 ـ 23 أكتوبر 2010 الـــعـدد:

زيادات العسكريين إلى المجلس الثالثاء
الحكومة حسمت قرارها برفض إعادة تشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة.. ووفد من ديوان الخدمة  يعرض زيادات »الفتوى« والتحقيقات وقانوني البلدية  والخبراء االثنين

3 محاور رئيسية للخطاب األميري في دور االنعقاد الجديد: الوحدة الوطنية.. والفصل بين السلطات.. ودعم مشاريع وخطة التنمية

االنتخابات النيابية والبلدية في البحرين:
320 ألف ناخب يختارون نوابهم اليوم

اإلنتربول يصدر مذكرتي توقيف بحق ناشطين 

املنام����ة � أ.ش.أ: فيما يتوجه الي����وم 320 ألف ناخب بحريني 
الختيار 35 نائبا من أصل 127 مرشحا نيابيا، و39 عضوا بلديا من 
أصل 180 مرشحا بلديا بعد فوز 5 مرشحني نيابيني، ومرشح بلدي 
واحد بالتزكية، أكد الش����يخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل 
البحريني رئيس اللجنة العليا لالنتخابات أن السلطة القضائية 
واملراقب����ة الوطنية هما االحرص على نزاهة االنتخابات الختيار 

أعضاء مجلس النواب و5 مجالس بلدية في البحرين.
الى ذلك، أعلنت الشرطة القضائية في املنامة ان الشرطة الدولية 
)إنتربول( اصدرت مذكرتي توقيف بحق سعيد الشهابي وحسن 
مشيمع الناشطني الش����يعيني في البحرين املطلوبني لتورطهما 

املفترض في مخطط ضد نظام احلكم في البالد.
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»طاح الحطب« بين روني وفيرغسون 
»طاح احلطب« بني جنم مان يونايتد االجنليزي واين روني 
ومدربه االس����كوتلندي الس����ير اليكس فيرغسون بعد ان أعلن 
الالعب عن جتديد عقده ملدة 5 س����نوات إضافية. وأعلن النادي 
االجنليزي على موقعه على ش����بكة االنترنت في بيان مقتضب 
امس »وافق واين روني على جتديد عقده ملدة 5 س����نوات حتى 
يونيو عام 2015«. وكان روني اعل����ن نيته ترك ناديه احلالي، 
لكنه قرر بش����كل مفاجئ االس����تمرار في صفوفه وجتديد عقده 
معه.  وقال مدرب مان يونايتد فيرغسون »انا سعيد ألن روني 
وافق على االس����تمرار معنا« واضاف »عش����نا أسبوعا صعبا، 
لكن التغطية اإلعالمية الكبيرة لهذا احلدث كانت منتظرة لناد 
بحج����م مان يونايت����د«. من جهته، قال رون����ي »لقد تكلمت مع 
املدرب ومالكي النادي وقد اقنعوني بأنني أنتمي الى هذا املكان«. 
واضاف »انا سعيد لتجديد عقدي. لقد قلت قبل يومني ان املدرب 
ه����و داهية، لقد جنح بفضل ثقته العمياء بي ودعمه املطلق في 
اقناع����ي بالبقاء«. وكان روني تلقى تهديدات بالقتل أمس ملنعه 
من االنتقال الى صفوف مانشستر سيتي الغرمي التقليدي لفريقه 

في مدينة مانشستر.

حنان عبدالمعبود ـ مؤمن المصري
بالتوازي مع صدور تقرير عن 
منظمة الصحة العاملية يشير الى 
ظهور ساللة جديدة من إنفلونزا 
اخلنازير أش���د فتكا، أدخل وافد 
مصري )أ.ش � 32 عاما( الى احد 
املستشفيات اخلاصة مساء امس 
بحالة سيئة للغاية، وبني الفحص 
الذي أجري له إصابته بإنفلونزا 
الذي كانت قد   )H1N1( اخلنازير
أعلن���ت وزارة الصح���ة انتهاءه 

كموجة وبائية.
ووفق مصدر طبي فان الوافد 
كان ق���د توجه الثالث���اء املاضي 
الى احد املستوصفات احلكومية 
حيث ش���خص الطبي���ب حالته 
بأنه���ا مج���رد إنفلون���زا عادية 
ومنحه العالج الالزم وأعاده الى 
منزله غي���ر ان الوافد بدأ يعاني 
من حمى ش���ديدة، وبعدها دخل 
في غيبوبة، ما استدعى نقله الى 
احد املستشفيات اخلاصة صباح 
امس، وروى املصدر ان فحص الدم 
األولي الذي أجراه أطباء املستشفى 
أثبت مبا ال يدع مجاال للش���ك ان 

الوافد مصاب بإنفلونزا اخلنازير 
)H1N1(، وعلي���ه مت إيداعه غرفة 
العزل، موضحا ان الوافد اليزال 
في حالة غيبوبة، خاصة ان املرض 
قد تسبب له في حالة استسقاء في 

الرئة ودخل في مرحلة اخلطر.
من جهت���ه، أبلغ وكيل وزارة 
الصحة املساعد لشؤون الصحة 
العامة د.يوسف النصف »األنباء« 
الوقائية« أخطرت  بان »الصحة 
باحلالة منذ أمس وبدأت باتخاذ 
اإلج���راءات املتبع���ة واملتمثلة 
في فح���ص املخالطني للمصاب. 
وأشار د.النصف الى ان املستشفى 
ال���ذي يرقد فيه املريض يقدم له 
العالج والعناية الالزمني حسب 
التوصيات الطبية املتبعة في مثل 

هذه اإلصابة.
وكان باحث���ون ق���د قالوا ان 
 )H1N1( ڤيروس إنفلونزا اخلنازير
رمبا ش���رع في التحول مش���كال 
على نحو طفيف نوعا جديدا من 
إنفلونزا اخلنازير بدأ ينتشر على 
نطاق واسع في كل من استراليا 

ونيوزيلندا وسنغافورة.

 مريم بندق
حسمت احلكومة قرارها فيما يتعلق 
برفض إعادة تشكيل اللجان البرملانية 
املؤقت���ة الت���ي تس���تحوذ على وقت 
وجهد النواب أعضاء اللجان األصلية. 
وأوضحت مصادر مطلعة ل� »األنباء« 
ان هذه اللجان بحكم الالئحة الداخلية 
للمجلس انتهت ويتطلب إعادة تشكيلها 
التصويت على طلب بذلك، كاشفة عن 
ان احلكومة متلك األغلبية النيابية التي 
تؤيدها ف���ي رفض أي طلب � في حال 
م � بإعادة تشكيل هذه اللجان. الى  ُقدِّ
ذلك، كش���فت مصادر حكومية رفيعة 
ل� »األنباء« ان احلكومة س���تحيل الى 
املجلس مشروع قانون زيادات رواتب 
العسكريني بحد أقصى الثالثاء املقبل. 
هذا ومن املق���رر ان يحضر جزءا من 
جلسة مجلس الوزراء املقررة بعد غد 
االثنني وفد من ديوان اخلدمة املدنية 
لع���رض املقترح الذي أع���ده الديوان 
واخلاص بالزي���ادات املالية للعاملني 
في إدارة الفتوى والتش���ريع واإلدارة 

القانونية  العامة للتحقيقات واإلدارة 
ببلدية الكويت وإدارة اخلبراء. وكشفت 
املصادر ان مجلس الوزراء سيضع في 
جلسته بعد غد االثنني اللمسات النهائية 
على برنامج عمل احلكومة لدور االنعقاد 
الثالث الذي يبدأ الثالثاء املقبل. وقالت 
املصادر ان احملاور الرئيسية للبرنامج 
الذي يأتي ضمن اخلطاب األميري الذي 
يلقيه س���مو رئيس مجل���س الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد تتضمن: 1 � التمسك 
بالوحدة الوطنية واحلفاظ على النسيج 
االجتماعي ومحاربة كل أشكال الطائفية 
والفئوية والعنصرية، 2 � التعاون الكامل 
بني السلطتني واحترام مبدأ الفصل بني 
سلطات كل منهما، 3 � العمل سويا إلجناز 
خطة ومشاريع التنمية ودعم القطاع 
اخلاص. وأضافت املصادر ان هناك أهدافا 
أخرى عدي���دة لبرنامج عمل احلكومة 
التنموية التي  كاألولويات واملشاريع 
ستطرح واالقتصاد ومشاريع القوانني 
التي تطل���ب احلكومة وضعها بصفة 

االستعجال وغيرها.

 جّدد لـ 5 سنوات بعد تهديده بالقتل 

جنم مان يونايتد واين روني أقام الدنيا ولم يقعدها 
حتى جدد لـ 5 أعوام

ڤيروس إنفلونزا اخلنازير )H1N1( يتحور في صورة أشد فتكا بحسب تقرير منظمة الصحة العاملية

»الفتوى والتشريع«: يحق للعاملين في »الكويتية« 
االنتقال إلى جهات حكومية بجميع امتيازاتهم

المحكمة الكندية تقبل استئناف »الكويتية« 
لحجز 10 طائرات تعاقد العراق لشرائها

أحمد يوسف
ردت إدارة الفتوى والتشريع 
على طلبات العاملني في مؤسسة 
الكويتي����ة  اخلط����وط اجلوي����ة 
بأحقيتهم في نقلهم إلى اجلهات 
احلكومي����ة األخ����رى، بجمي����ع 
املمنوح����ة لهم في  امتيازاته����م 
املؤسسة. وأكدت مصادر مطلعة 
ل� »األنباء« على أن الفتوى تتيح 
للعاملني الراغبني في االنتقال إلى 
جهات حكومية في حال خصخصة 
املؤسسة بجميع امتيازاتهم، مؤكدة 

على أنه لم يكن هناك نص صريح 
ف����ي القانون مينع ذل����ك. وقالت 
املصادر إن هذه الفتوى س����تمنع 
ديوان اخلدمة املدنية من الوقوع 
في احليرة بشأن طلبات العاملني 
في املؤسسة، حيث منحتهم جميع 
التي كانوا يحصلون  االمتيازات 
عليها في املؤسس����ة. وش����ككت 
العاملني في  املصادر في إضراب 
املؤسسة واملقرر بعد غد االثنني، 
وذلك بناء على فتوى إدارة الفتوى 

والتشريع بأحقية مطالبهم.

أحمد يوسف
أكدت مص���ادر في مؤسس���ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية أن احملكمة 
العليا الكندي���ة قبلت أمس األول 
النظر في االستئناف الذي تقدمت 
به املؤسسة والذي تطلب فيه حجز 
عشر طائرات كندية تعاقد بشأنها 
العراق، وذلك بهدف احلصول على 
تعويض عن طائراتها التي سرقت 
أثناء حرب اخلليج.وقالت املصادر 
ل� »األنباء« إن املؤسس���ة كانت قد 
تقدمت إلى احملكمة العليا الكندية 

للحجز عل���ى أي طائرات عراقية 
ترد إلى املط���ارات الكندية، وعند 
علمها بتقدم اجلهات العراقية لشراء 
طائرات من كن���دا، تقدمت مجددا 
بضرورة حجز هذه الطائرات نظرا 
للتعويضات التي كانت املؤسسة قد 
حصلت عليها. وكانت »الكويتية« قد 
حصلت على 84 مليون دوالر كندي 
سابقا كتعويض عن سرقة طائرات 
تابعة للمؤسسة أثناء حرب اخلليج، 
وأيضا مصاريف إدارية وقانونية 

ناجمة عن املطالبات القضائية.

منفذ الساملي كما بدا أمس مع أول يوم لتطبيق التنقل بالبطاقة الذكية

ناجـي عطـري نقاًل 
الكويت األمير:  عن 
لسـورية  سـتقدم 
و»بالعينتين« تحتاجه  ما 

أميركا: حزب »القهوة« ينتفض  في وجه حزب »الشاي«  ص22

ص3

إنفلونزا الخنازير ُتدخل وافدًا مصريًا في غيبوبة
و»الصحة العالمية«: ظهور ساللة جديدة أشد فتكًا

يرقد في أحد المستشفيات الخاصة في حالة سيئة.. والنصف يؤكد: »الصحة الوقائية« بدأت في اتخاذ اإلجراءات

مدير المنافذ لـ »األنباء«: مستخدمو »الذكية« ما فوق الـ 5 سنوات
في اليوم األول لتطبيق قرار التنقل بين الكويت والسعودية بالبطاقة

كـرة القدم لغة 
حضـارة ومحبة 
وليست خطاب 
وعداء تدميـر 

موسى أبوطفرة ـ  أمير زكي - هاني الظفيري
أكد مدير عام اإلدارة العام����ة للمنافذ اللواء محمد ادريس 
الدوسري ان الكويت والسعودية بدأتا اعتبارا من منتصف ليل 
أمس العمل بقرار التنقل بني مواطني البلدين بالبطاقة الذكية. 
وأوضح اللواء الدوس����ري في تصريح خاص ل� »األنباء« انه 
يستلزم ملستخدمي البطاقات الذكية ان يكونوا بالغني بحيث 
تكون هناك صورة واضحة في البطاقة ميكن االس����تدالل على 
هويته����م من خاللها. ولفت الى ان من هم دون ال� 5 س����نوات 
بإمكانهم التنقل بجواز الس����فر، مضيفا ان هناك مهندسني من 
مركز املعلومات متواجدون على مدار الس����اعة وملدة اس����بوع 

لتجاوز أي معوقات ميكن ان تعترض بدء هذا النظام.
ووص����ف األوضاع ف����ي املنافذ خصوصا منفذي الس����املي 
والنويصيب باملمتازة، مش����ددا على ان أجهزة البطاقة الذكية 
مبنزلة كمبيوتر ومبجرد مترير البطاقة عليها تظهر أمام رجل 

املنافذ جميع البيانات.

التفاصيل ص22

التفاصيل ص30

مفاجأة الموسم عبدالعزيز السليمي:

»الزعيم« سيظل زعيمًا 
رغم الخسارة من القادسية 

و»الثالثية« أفضل هدية 
للجماهير العرباوية الوفية

التفاصيل ص7

من الماضي

حسين القالف: سـجنني الهنود 
سـتة أيام  في بومبـاي وهددوني 

بالقتل ان لم أدّلهم على مكان الذهب.. ولم أعترف  
12و13

»التربية«: مكافآت المعلمين المتميزين »كاش« بعد غد 
واإلحالة لحسابات المدارس تنتظر اعتماد السديراوي

مريم بندق
أعلنت مصادر تربوية ل� »األنباء« ان تسليم 
مكافآت املعلمني املتميزين الذين كرمهم صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح األحمد في عيد 
املعلم بتاريخ 5 أكتوبر سيتم اعتبارا من االثنني 

املقبل.
وأوضحت املصادر ان املكافأة ستصرف لكل 
معل���م »كاش« بعد إظهار البطاقة املدنية وذلك 
في صالة املراجعني مبن���ى رقم )2(، الفتة إلى 
ان الصرف مفتوح للمعلمني من جميع املناطق 
التعليمية الست وإدارة التعليم اخلاص »ولن 
حت���دد أيام معينة لكل منطقة على حدة« وذلك 

تسهيال للمعلمني.
 وأك���دت املص���ادر ان ال���وزارة خصص���ت 
6 موظفني بواقع موظف لكل منطقة »ولن يغلق 
باب الصرف بعد م���دة محددة إكراما للمعلمني 

ومراعاة لظروفهم«.
وكشفت املصادر ان امليزانية املعتمدة للصرف 
تبلغ 165 ألفا و500 دينار وس���يتم سحبها من 
البنك املركزي غدا األحد على ان توضع املكافأة 
البالغة 500 دين���ار لكل معلم في ظرف خاص 

باسمه.
وحول املكافأة املخصصة للمدارس املتميزة 
البالغة 1000 دينار قالت املصادر ان إحالتها إلى 
حس���ابات املدارس متوقفة على اعتماد وكيلة 

الوزارة متاضر السديراوي.
وعما إذا كان سيتم توزيع دروع التكرمي على 
املعلمني أجابت املصادر: لم تتسلم الوزارة الدروع 
من الشركة املتعاقد معها حتى اآلن وهناك تعهد 
بأن تكون جاهزة نهاية الشهر اجلاري آملة ان 
تتمكن ال���وزارة من إيصالها للمعلمني املكرمني 

بعد االنتهاء من تسليم املكافآت.

165 ألف دينار جاهزة في »المركزي« ودروع التكريم تصل نهاية الجاري


