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من الماضي

عبد المحس�ن الدويش: لم نكن 
نغلق األبواب ف�ي الماضي لوجود 

األم�ن واألم�ان وأصحاب المح�ات كان�وا يضعون 
قماشة على بضائعهم ويتركونها مفتوحة  ص12و13

Al-Anbaa Saturday 4th September 2010 - No 12379يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 25 من رمضان 1431 ـ 4 سبتمبر 2010 الـــعـدد:

تكتل نيابي ثاثيني.. غير معلن
أعضاؤه من اإلساميين والمحافظين ويقوده نائب إسامي بارز يهدف للتنسيق حول القضايا الشرعية والقيم والمناهج واإلصاح

عارضة يابانية  جتري 
اختبار مقاومة للماء على 
جه�از كمبيوت�ر جديد 
من شركة باناسونيك، 
الكمبيوتر الذي يحمل 
اس�م »تافب�وك« عازل 
تام للماء والغبار ومقاوم 
للصدمات وهو مصنوع من 
خليط ماغنسيوم مقاوم 

لاهتزازات.
سيبدأ بيع الكمبيوتر 
بالياب�ان اعتب�ارا م�ن 
18 نوفمب�ر املقب�ل. 

)ا.ف.پ(

ل من املتهجدين في الليلة  ل الفالح والشيخ راضي احلبيب جنبا الى جنب في الصف األو د.عاد
)كرم ذياب(الثالثة من العشرة األواخر باملسجد الكبير الثالثال املاضي

الفاح: مبادرة »الحبيب« خير رسالة 
على وحدة الكويتيين سنة وشيعة

مجلس الوزراء اعتمد تعديات الئحة الزراعة 
ورفض إصدار شهادات األوصاف في »الجليب«

العبدالهادي ل� »األنباء«: ال تدوير 
بين رؤساء المكاتب الصحية بالخارج

أسامة أبوالسعود
أكد وكيل وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية د.عادل الفالح ان رسالة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد والتي تضمنها خطاب سموه 
مبناسبة العشر األواخر من رمضان 
نبراس يضيء لنا الطرق سوية سنة 
وشيعة، مشددا على ان الكويتيني 
لم يعرفوا على مدى تاريخهم كلمة 
سني أو شيعي أو بدوي أو حضري 
وإمنا كويتي الهوية إسالمي الهوى. 
ودعا الفالح جموع الكويتيني سنة 
وش����يعة إلى العمل معا على بناء 
وطننا الغالي واملساهمة في نصرة 
إخواننا املستضعفني في كل مكان 
وان ينش����روا اخلير الكويتي في 

مشارق األرض ومغاربها، فهو عمل 
دأب عليه اآلب����اء وتوارثه األبناء 
وحفظ اهلل به هذه األرض وعادت 
بشرعيتها التي نكن لها كل الوالء. 
وأكد الفالح ان املبادرة الطيبة التي 
قام بها الشيخ راضي احلبيب بأداء 
صالة القيام في مسجد الدولة الكبير 
ووسط جموع املصلني من إخوانه 
السنة خير رسالة ألعداء األمة على 
وحدة أبناء الكويت واملسلمني سنة 
وشيعة ورسالة أيضا إلخواننا في 
العراق ودول اجلوار بضرورة وقف 
التناحر الطائفي والعرقي وهو ما 
سيساهم في عودة هذه األمة إلى 
مجدها وتبوئها مكانتها احلقيقية 

بني األمم.

بداح العنزي
رفض مجلس الوزراء اعتراض 
وزير األش����غال ووزي����ر الدولة 
البلدية د.فاضل صفر  لش����ؤون 
على قرار املجلس البلدي بتعديل 
الئحة الزراعة. وبهذا الرفض يعتبر 
ق����رار التعديل نافذا، حيث ينص 
على ان تك����ون مدة الترخيص 4 
سنوات قابلة للتجديد مع السماح 
بتسوير املنطقة املرخصة ألغراض 

 الزراع����ة وبإقام����ة حاجز نباتي 
ال يزيد ارتفاعه على مترين جهة 
املتر جهة  الشارع ومتر ونصف 
الواجهة وبع����رض ال يزيد على 

ثالثة أمتار.
من جانب آخ����ر، أقر املجلس 
الدولة لش����ؤون  اعتراض وزير 
البلدية عل����ى إصدار ش����هادات 
األوص����اف ف����ي منطق����ة جليب 

الشيوخ.      التفاصيل ص8

حسين الرمضان � موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ 

فليح العازمي
في مسعى جديد ملواجهة التكتيك 
احلكوم����ي ال����ذي حق����ق اختراقا 
لألغلبي����ة النيابية ف����ي أكثر من 
مواجهة سياسية خالل دور االنعقاد 
املاضي، تسعى أطراف نيابية فاعلة 
إلعادة جتمي����ع الصفوف وتأمني 
األغلبي����ة النيابية الالزمة لتمرير 
املش����اريع املتفق عليه����ا. مصادر 
نيابية مطلعة أبلغت »األنباء« أن 
جناح السلطة التنفيذية في جتاوز 
رهبة مواجهة االس����تجوابات وما 
منيت به بعض الكتل البرملانية من 
تراجع في إحراز األغلبية الالزمة 
إلقرار مشاريعها أوجد حاجة ملحة 
إلع����ادة قراءة الس����احة من جديد 
اس����تعدادا لدور االنعق����اد املقبل. 
وأشارت املصادر ذاتها إلى أن أحد 
النواب اإلسالميني البارزين أجرى 
البرملانية اتصاالت  العطلة  خالل 
عدة مع 30 نائبا ميثلون التيارات 
اإلس����المية واحملافظ����ني لالتفاق 

على آلية للتنس����يق حول العديد 
من القضايا. وأوضحت أن النائب 
البارز نفسه أجرى عدة اجتماعات 
مع نواب كثر جرى خاللها التمهيد 
لعمل اتفاق على نظام عمل برملاني 
يشكل نواة للتحرك في شأن مواجهة 
قضايا الفساد، والسعي لإلصالح 
ومنها املناهج والقضايا الشرعية 
والقيم، باإلضافة إلى التنسيق حول 
تفعيل األدوار الدس����تورية بشتى 
أنواعها. وشددت املصادر على أن 
النواب الذي����ن جرى االتصال بهم 
فضلوا ع����دم اإلعالن عن مثل هذا 
التكتل خشية من عملية التضييق 
أو االلتزام األدبي أمام الش����ارع أو 
حتى النواب اآلخرين ولعدم اإلضرار 
مبصاحله����م األخرى خصوصا أن 
التنسيق سيكون على القضايا التي 
ال يوجد عليها خالف مبدئي وأنه 
ال يوجد إلزام للجميع. واختتمت 
املص����ادر حديثها بالتأكيد على أن 
مهم����ة املتابعة والتنس����يق حول 
القضايا أس����ندت للنائ����ب البارز 

صاحب فكرة التكتل غير املعلن.

حنان عبدالمعبود
نفى وكيل وزارة 
الصح����ة د.ابراهي����م 
العبدالهادي نية اجراء 
تدوي����ر بني رؤس����اء 
املكات����ب الصحي����ة 

باخلارج.
وقال في تصريح 
ل����� »األنباء«:   خاص 

ال نفكر في مسألة التدوير، خاصة ان 
الكثير من رؤساء املكاتب الصحية 

تسلموا عملهم منذ فترة وجيزة.
وبني ان اجتماعا موسعا كان قد 
عقد مؤخرا ترأسه وزير الصحة، 
وضم الوكيل ومدير ادارة العالج 
الش����ؤون  ادارة  باخلارج، ومدير 
القانونية، ومدير ادارة احملاسبة، 

املكات����ب  ورؤس����اء 
الصحية باخلارج، مت 
خالله تناول املشاكل 
املشتركة التي تتعرض 
لها املكاتب الصحية 
خ����الل العمل اليومي 
وسبل حلها بالتنسيق 
الوزارة  مع اجه����زة 

املختلفة.
واشار الى اهمية اعادة تنظيم 
وترتيب ابتعاث املرضى، والتعاقدات 
التي مت ابرامها مع املستش����فيات 
والتركيز عليها والتعامل مع املرضى 

بشكل انساني.
واض����اف: ق����رر الوزي����ر منح 
املكاتب الصحية باخلارج املزيد من 
الصالحيات بهدف خدمة املرضى.

أشاد بخطاب صاحب السمو في العشر األواخر

ح د.ابراهيم العبدالهاد

»الداخلية«: هيئة لمكافحة الفساد بالوزارة نهاية العام الحالي
وقبول أردنيين بأكاديمية سعد العبداهلل ألول مرة منذ االحتال

شكوى ضد القذافي  في ميانو بتهمة »االبتزاز«

موسوي: معاداة إسرائيل ذريعة بيد محتكري السلطة 
عواص����م � وكاالت: أعلن رئيس هيئة 
األركان العامة في القوات املسلحة اإليرانية 
اللواء حسن فيروز آبادي ان الدخول في 
حرب نووية ليس ضمن سياس����ة بالده، 
معرب����ا عن أمل����ه في أال تضط����ر إيران 
إل����ى مهاجمة مفاع����ل »دميونة« النووي 

اإلسرائيلي.
مبوازاة ذلك، أصدر مير حسني موسوي 
رئيس الوزراء اإليراني الس���ابق واملرشح 

الرئاس���ية  احملتج على نتائج االنتخابات 
أم���س بيانا ندد فيه بش���دة بالهجوم على 
بيت مهدي كروبي واتهم السلطات اإليرانية 
بتحويل »احتالل القدس ومعاداة إسرائيل« 
إلى ذريعة بيد »محتكري السلطة«، معتبرا أن 
هذا الهجوم يأتي في سياق الهجوم على بي�وت 
املراجع الدين���يني في قم وش������يراز ويدل 
على خوف محتكري السلطة من انتفاضة 

الشعب على حد تعبيره.

دبي - وكاالت: سقطت طائرة شحن 
أميركية على طريق االمارات السريع بالقرب 
من مطار دبي امس واندلعت النيران في 
 مكان سقوطها.  وفي بيان اولي ذكرت وكالة 
انباء االمارات الرسمية ان الطائرة سقطت 
بسبب خلل فني في مكان غير مأهول قرب 
املطار من دون ان حتدد عدد الضحايا في 
احلادث، فيما كانت قد هرعت س����يارات 
االسعاف الى مكان وقوعه، بينما اشارت 
قناة »العربية« الى ان الطائرة سقطت داخل 

معسكر للقوات اجلوية االماراتية.

روما � يو.بي.آي: قدم رئيس حركة »ميالنو 
املستقلة« واملسؤول احمللى السابق غريغوريو 
غراسو ش���كوى أمام نيابة ميالنو ضد الزعيم 
الليبي معمر القذافي يتهمه فيها باالبتزاز على 
خلفية مطالبته بخمسة مليارات يورو سنويا 

لوقف الهجرة غير الشرعية.
وذكرت وكالة األنب���اء اإليطالية »آكي« أن 
الشكوى تعتبر »مطالبة القذافي االحتاد األوروبي 
بخمس���ة مليارات يورو سنويا لوقف الهجرة 
غير الش���رعية ما هي إال عملية ابتزاز تساوي 

القول »إما أن تدفعوا لي أو أرس���ل املهاجرين 
اليكم«. وكان القذافي قد وصل إلى إيطاليا األحد 
املاضي للمشاركة في احتفاالت الذكرى الثانية 
ملعاهدة الصداقة الليبية اإليطالية التي وقعت 

في مدينة بنغازي.
وغادر الزعيم الليب���ي روما الثالثاء مخلفا 
وراءه جدال بشأن تصريحاته عن جعل اإلسالم 
دين أوروبا ومطالبته االحتاد األوروبي بخمسة 
مليارات ي���ورو للتصدي لظاهرة الهجرة غير 

الشرعية.

 أمير زكي
ابلغ مصدر امني رفيع املستوى »األنباء« 
انه مت االستقرار على انشاء هيئة ملكافحة 
الفس���اد تابعة لوزي���ر الداخلية على ان 
يترأس���ها وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون اجلنسية واجلوازات احلالي اللواء 
عبداحلميد العوضي، واشار املصدر الى 
ان منصب رئيس الهيئة سيكون مبستوى 
وكيل وزير، وبالتبعية فإن اللواء العوضي 

سيتقاعد للتفرغ ملهام الهيئة.
وقال املصدر األمني ان تشكيل هيئة 
مكافحة الفس���اد، جاء ف���ي أعقاب جولة 
لصاحب الس���مو ش���ملت بعض البلدان 

اآلسيوية، خاصة س���نغافورة واالطالع 
عل���ى دور مثل هذه الهيئ���ة في مالحقة 
الرش���اوى واالختالس���ات والتزوير في 
املؤسسات احلكومية. ورجح املصدر ان 
تش���كل هذه الهيئة بنهاية العام احلالي 
وهو املوعد املرجح إلجناز الهيكل اجلديد 
لوزارة الداخلية وإجراء حركة تدوير بني 

قيادات الوزارة.
وفي شأن آخر، كشف مصدر امني آخر 
ان الكويت وبعد سنوات طويلة ستستقبل 
طلبة ضباطا من اململكة األردنية الهاشمية 
للدراس���ة في اكادميية سعد العبداهلل، 
مشيرا الى ان عدد الطلبة الدارسني في 

األكادميية م���ن أقطار خليجية وعربية 
وإسالمية للعام 2011/2010 بلغ 40 طالبا 

ضابطا.
على صعيد آخر اك���د املصدر األمني 
الكويت وجاهزيته���ا للتنقل  اس���تعداد 
بالبطاق���ة الذكي���ة مع اململك���ة العربية 
السعودية، مشيرا الى ان هذا التنقل بني 
الكويت والس���عودية يحتاج الى توقيع 
اتفاقية ثنائية وهذا ما لم يحدث حتى اآلن، 
واضاف املصدر ان البلدين قطعا سلسلة 
من املباحثات في هذا الش���أن وبانتظار 
التوقيع على اتفاقية تتيح ان يكون هذا 

االجراء على أرض الواقع.

الكويت جاه�زة للتنقل بالبطاق�ة الذكية مع الس�عودية وتنتظر توقي�ع االتفاقية الثنائية

سيترأسها اللواء العوضي بعد تقاعده وبمستوى وكيل وزير وتشكل بعد إنجاز الهيكل الجديد للوزارة وإجراء حركة التدوير

على خلفية مطالبته ب� 5 مليارات يورو سنويًا لوقف الهجرة غير الشرعية

سقوط طائرة شحن طهران: نأمل أال نضطر لمهاجمة مفاعل »ديمونة« النووي اإلسرائيلي
قرب مطار دبي

الزعيم الليبي معمر القذافي

أذان الفجر 4:05
 أذان المغرب 6:07

بلير: حرب لبنان 
أخرجتني من السلطة

اعترف بإقامة عاقة غرامية 
مع امرأة فرنسية

عواص���م � وكاالت: ف���ي 
أح���دث مقتط���ف نش���رته 
البريطانية عن  الصح���ف 
كتاب���ه »رحل���ة«، كش���ف 
رئيس ال���وزراء البريطاني 
السابق توني بلير ان موقفه 
النار  الرافض لوقف إطالق 
في احلرب اإلسرائيلية على 
لبنان ع���ام 2006، أحلق به 
ضررا سياسيا بالغا، وأدى 
ال���ى تس���ريع خروجه من 
السلطة بعد احتجاج نواب 
داخل ح���زب العمال احلاكم 
وقتها. كما كش���ف بلير في 
النسخة الفرنسية من سيرته 
الذاتية انه أقام عالقة غرامية 

مع امرأة فرنسية. 
ونسبت صحيفة »صن« 
امس الى بلير قوله انه »عمل 
في حانة حني أمضى عدة أشهر 
في فرنسا كطالب ووقع ذات 
يوم في غرام امرأة فرنسية 
كانت متوقدة العاطفة على 
النقيض منه كشاب اجنليزي 
متحفظ«. وأضاف ان املرأة 
»طلبت منه ان يتوقف عن 
التفكير ويتعلم كيف يحصل 

على املتعة«.

التفاصيل ص30

أول كمبيوتر 
ضد الماء 

والغبار 
والصدمات


