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Al-Anbaa Friday 25th September 2009 - No 12035 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 6 من شوال 1430 ـ 25 من سبتمبر 2009 الـــعـدد:

نواب أعدوا طلبًا لضم اقتراحات  ألولويات السلطتين لم يقرها مكتب المجلس ضمن الـ 40 أولوية

خارطة طريق جديدة للمجلس بقوانين شعبية
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

الفتة للنظر تلك التحركات النيابية � النيابية حملاولة رس����م 
خارطة طريق ملجل����س األمة وهو مقبل على افتتاح دور انعقاده 

الثاني يوم 27 أكتوبر املقبل.
الالفت في تل����ك التحركات هو »محاول����ة إدراج جدول أعمال 
للمجلس يختلف عن جدول األعمال الذي سبق أن أقره مكتب مجلس 
األمة والذي تضمن 40 اقتراحا بقانون«، وأبرز تلك القوانني التي 
يعم����ل نواب على تبنيها اقتراحات »زيادة بدل اإليجار 50 دينارا 
ليصبح 200 دينار بدال من 150« و»ش����راء مديونيات املواطنني« 
و»زيادة القرض اإلس����كاني إلى 100 ألف دين����ار بدال من 70 ألف 
دينار«، و»إلغاء س����قف الراتب بش����أن زيادة ال����� 50 دينارا التي 
يس����تفيد منها حاليا من مرتباتهم دون ال� 1000 دينار« و»قانون 

جتنيس ألفي شخص«.
وأكدت مصادر »األنباء« أن االقتراحات السابقة ستقدم مطلع دور 
االنعقاد املقبل وفي حال رفض املجلس إدراج تلك املقترحات فإن 
النواب سيلجأون إلى تقدمي طلبات لعقد جلسات خاصة، والتصويت 
بالنداء باالسم سيكون مش���روطا بإلزام اللجان املختصة بتقدمي 

تقاريرها بشأن االقتراحات السابقة قبل عقد اجللسات اخلاصة.
وفي هذا السياق، أكد النائب سعد زنيفر ل� »األنباء« أن هناك 
توجها لديه هو وزمالء في املجلس حول تقدمي مقترح بزيادة بدل 
اإليج����ار إلى 200 دينار بدال من 150 دينارا وهو املقترح الذي أقر 

في مجلس 2003 بعد رفضه من احلكومة.
وأش����ار زنيفر إلى أن غالء األس����عار وارتفاع اإليجارات دون 
مراقبة اجلهات املعنية زادا من معاناة املواطنني، األمر الذي تطلب 
منا التدخل لزيادة بدل اإليجار 50 دينارا كي يس����تطيع املواطن 

اإليفاء بالتزاماته.

زيادة بدل اإليجار إلى 200 دينار والقرض اإلسكاني إلى 100 ألف  وشراء المديونيات وقانون التجنيس وإلغاء سقف الـ 50 دينارًا لمن مرتباتهم أقل من ألف دينار

قمة الـ20 لحلّ االختالالت بين أميركا والصين     ص18

»التحالـف الوطنـي« تبنى حملـة وطنية للمسـاهمة 
في نشـر التوعية الوقائية من إنفلونـزا الخنازير    ص4

العبـداهلل: »كوفبيـك« تتجـه للفـوز برخصـة تنقيب
عـن النفط والغاز في ڤيتنام قبـل نهاية العام    ص14

»المركـزي«: نمو المعـروض النقـدي دون تغيير 
خالل أغسـطس الماضي بنسبة 18.7%   ص14

األزمة العالمية تقود دبي للتخلي عن قائمة أسرع 
المراكـز الماليـة نهوضـًا ولندن ونيويـورك في 
الصدارة من بين 75 مركزاً خضعت للتقييم         ص 17

الوفد الكندي مغادرا أثناء إلقاء الرئيس اإليراني أحمدي جناد كلمته أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة أول من أمس         )أ.ف.پ(

)متين غوزال(مبنى مجلس األمة يتهيأ لبدء دور االنعقاد اجلديد 27 اكتوبر املقبل 

محمد الصباح: االستثمار في العراق
مقابل التعويضات المستحقة

»بي.إس.إن.إل« الهندية ال تعارض
االنضمام لتحالف صفقة »زين«

األمير إلى عُمان في زيارة خاصة
وصل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يرافقه 
نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد والوفد 
الرسمي املرافق لسموه إلى سلطنة عمان مساء أمس األول 
في زيارة خاصة وذلك بعد ان شارك سموه في االحتفال 
واالفتتاح الرسمي جلامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية 

في مدينة جدة باململكة العربية السعودية.

»الصحة العالمية«: السماح لـ 4 دول بتصنيع
 3 مليارات جرعة دواء إلنفلونزا الخنازير

»التنمية واإلصالح« تحدد أولوياتها التشريعية والرقابية اليوم
حسين الرمضان

كش���ف مصدر مطلع أن كتلة 
التنمية واإلصالح ستعقد مساء 
الي���وم اجتماع���ا له���ا بحضور 
أعضائها الثالثة النواب د.فيصل 
املس���لم ود.جمع���ان احلربش 
ود.ولي���د الطبطبائ���ي لتحديد 

أولوياتها التشريعية والرقابية 
للمرحلة املقبل���ة. وقال املصدر 
ل� »األنباء« إن الكتلة س���تناقش 
قضية األسئلة النيابية املوجهة 
لبعض الوزراء وعدم ورود إجابات 
عليها من قبل السلطة التنفيذية 
واإلجراءات املقترحة للتعامل مع 

هذه القضية وفق األطر الدستورية 
والالئحية. وأضاف أن من ضمن 
القضاي���ا املطروحة على طاولة 
البحث القوانني املقترحة من قبل 
الكتلة وكيفية تفعيلها خالل دور 
االنعق���اد املقب���ل، باإلضافة الى 
القوانني املدرجة على جدول أعمال 

اللجان واملجلس حاليا. وأش���ار 
املصدر ذاته إلى أن الكتلة ستبحث 
خالل اجتماعها املشاريع بقوانني 
احلكومية املزمع تقدميها خالل 
املرحلة املقبلة ومدى انسجامها مع 
توجهات الكتلة وحتقيق األولويات 

النيابية.

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ان »استكمال صيانة العالمات احلدودية مع العراق هو أهم مسألة 
للكويت« واضاف »بالنس���بة للتعويضات ف���إن الكويت تفكر في 
امكانية إعادة استثمارها في العراق كما سبق ان اقترح األمني العام 
لألمم املتحدة« وزاد »لدينا رغبة في شراكة استراتيجية بني البلدين 
في مجاالت البنية التحتية والسياحة ومجال التجارة واالستثمار، 
نريد ان نس���تعمل هذه األمور )التعويضات( في مزيد من التشابك 

بني اقتصادي البلدين ملا فيه منفعة الشعبني«

نيودلهي � رويترز: اعلنت ش���ركة بهارات سانش���ار نيجام 
ليمتد )بي.إس.إن.إل( الهندية انها ال تعارض االنضمام ملجموعة 
»فافاس���ي« وملستثمر ماليزي من اجل شراء حصة قدرها %46 
في شركة »زين« والتي تقدر قيمتها بحوالي 13.7 مليار دوالر، 
اال ان هناك بعض احلذر بشأن الشركة الهندية »فافاسي« غير 

املعروفة بدرجة كافية والتي تقود االتفاق.

كونا � وكاالت: فيما شكل تراجعا واضحا النتشار الڤيروس 
س���جلت وزارة الصحة 184 إصابة جديدة خالل األس���بوع 
اجلاري، موضحة ان معظمها اصاب���ات خفيفة لم تتطلب 
الدخول للمستش���فيات. وذكرت ال���وزارة ان اجمالي عدد 
احلاالت التي مت تسجيلها في البالد منذ ابريل املاضي بلغ 
2628 معظمها حاالت بس���يطة شفيت متاما، مشيرة الى ان 

نسبة الشفاء بلغت %99. 
من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العاملية ان الس���لطات 
الصحية املختصة في اس���تراليا والصني واملجر والواليات 
املتحدة قد منحت التراخيص النتاج األمصال واللقاحات التي 
مت تطويرها مؤخرا لعالج انفلونزا اخلنازير. وقالت املنظمة 
في بيان لها انها تتوقع ان حتصل بعض شركات األدوية في 
اليابان وعدد من الدول االوروبية على التراخيص الالزمة 
إلنتاج األمصال املض���ادة إلنفلونزا اخلنازير. وأعربت عن 
توقعها ان يصل اإلنتاج العاملي الى 3 مليارات جرعة من هذه 
األمصال سنويا في ضوء املعلومات اجلديدة من ان جرعة 
واحدة كافية للوقاية من هذا املرض »مما يعني ان عددا اكبر 

من الناس سيستفيد من خط اإلنتاج املتوقع«.

انتشار الوباء يتراجع في الكويت تجفيف المياه  في محطة 
مشرف بنسبة %100

فرج ناصر
مازالت جهود وزارة األشغال 
العامة وفريق سنيار للعمل 
التطوع����ي تتواص����ل بهدف 
االس����راع في اصالح محطة 

مشرف.
 واك����د مدي����ر ادارة املواد 
اخلطرة املقدم جمال البليهيص 
ان����ه مت جتفي����ف املي����اه في 
احملطة بنس����بة 100% خالل 
3 س����اعات وذل��ك بواسط��ة 

املضخ��ات.
من جهة اخرى أعلنت وزارة 
األشغال أنها مدت شبكة يبلغ 
طولها نح����و 30 مترا داخل 
البح����ر في املج����رور الواقع 
في منطقة املس����يلة كتجربة 
لزيادة نس����بة االكسجني في 
مياه البحر حتسبا ألي نقصان 
فيه، نتيجة سكب مياه الصرف 
الصحي فيه بعد تعطل محطة 

مشرف.

مجلس األمن يتبنى باإلجماع
نزع السالح النووي العالمي

أصداء القمة السعودية ـ السورية في جدة
تتردد في بيروت تفاؤالً بقرب والدة الحكومة

عواص����م � وكاالت: ف����ي قمة 
تاريخية رأسها رئيس أميركي 
للمرة االولى صوت مجلس األمن 
الدولي باإلجماع امس على مشروع 
قرار أميركي غير ملزم حتت عنوان 
»عالم بدون أسلحة نووية« يحث 
حكومات العالم على العمل للحد 
من انتشار التسلح النووي. وفي 
االجتماع االستثنائي الذي ترأسه 

باراك أوبام����ا دعا مجلس األمن 
جميع ال����دول األعضاء للتوقيع 
واملصادقة على املعاهدة الشاملة 
للحد من االنتشار النووي لتدخل 
حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن. 
كما ناشد املجلس أيضا الدول غير 
األعضاء في املعاهدة لالنضمام 
إليها بصفته����ا دوال غير نووية 
وذلك لتحقيق نزع التسلح النووي 

من العالم قريبا. وقبل قرار مجلس 
األمن كان خطاب الرئيس االيراني 
محمود احمدي جناد أمام اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة اول من امس 
محط انتقاد الوفود الغربية التي 
انسحبت باجلملة خالله واصفة 
كالمه بأنه »معاد للسامية« التهامه 
اس����رائيل بارتكاب مذبحة ضد 

الفلسطينيني.

بيروت: ترددت أصداء قمة
خادم احلرمني الش���ريفني 
امللك عب���داهلل بن عبدالعزيز 
والرئيس السوري د.بشار األسد 
أمس األول، تفاؤال بقرب إبصار 
العتيدة  اللبناني���ة  احلكومة 

النور قريبا.
ووس����ط ترحيب لبناني 
بالقمة وما سبقها من مصافحة 

بني الرئيس األس����د ورئيس 
حكوم����ة تصري����ف األعمال 
فؤاد الس����نيورة على هامش 
افتتاح جامعة امللك عبداهلل، 
استهل الرئيس املكلف للمرة 
الثانية سعد احلريري أمس، 
اليوم األول من أيام املشاورات 
اخلمسة بلقاء رئيس مجلس 
الن����واب نبيه ب����ري وكتلته 

أك�����دت على  التي  النيابي����ة 
متسكها بصيغة ال� »10-15-

5« كم����ا التقى كتلة اإلصالح 
والتغيير برئاسة العماد ميشال 
عون ال����ذي وصف محادثاته 
املطولة باحلريري ب� »املفيدة 
جدا« معلنا عزمهما عقد جلسة 
مشاورات ثانية نظرا »التساع 

رقعة احلوار«.

انسحابات غربية بالجملة من الجمعية العامة لألمم المتحدة خالل خطاب نجاد

الحريري أطلق »مشاورات التكليف2«

مجلس الوزراء يبحث تقرير »مشرف« وأولويات السلطتين 
ويعلن دعمه لجهود الساير في توفير أمصال إنفلونزا الخنازير

مريم بندق
يصل س���مو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ال���ى البالد بعد غد االحد قادما من الواليات املتحدة 
االميركية بعد زيارة رسمية أسفرت عن اتفاق على 
تس���ليم املعتقلني الكويتيني ف���ؤاد الربيعة وخالد 

املطيري.
هذا، ويترأس س���مو الشيخ ناصر احملمد جلسة 
مجلس الوزراء االعتيادية االثنني املقبل حيث يبحث 
املجلس العديد م���ن القضايا واملوضوعات املدرجة 

على جدول االعمال.
وعلمت »األنباء« م���ن مصادر وثيقة االطالع ان 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
س���يطلع املجلس على مجريات التحقيق في قضية 
محطة مشرف حيث عكف خالل عطلة العيد على اعداد 

تقرير اللجنة التي شكلها املجلس برئاسته.

ويبحث املجلس التقرير شبه النهائي لالولويات 
احلكومية الذي يقدمه وزير املواصالت ووزير الدولة 
لش���ؤون مجلس االمة د.محمد البصيري الى جلنة 
االولويات البرملانية في االجتماع املشترك الذي يعقد 
االربعاء املقب���ل 30 اجلاري حيث يقدم د.البصيري 
رؤية احلكومة ح���ول االولويات املقدمة من اللجنة 
البرملانية للوصول الى رؤية مشتركة يتفق عليها. 
واس���تبعدت مصادر مطلعة ان يناقش املجلس 
تعديالت قانون صندوق املعسرين، مشيرة الى انه 
من املستبعد اتخاذ قرار نهائي بالتعديالت املقترحة 
في اجللسة ذاتها. ومن املقرر ان يستمع املجلس الى 
وزير الصحة د.هالل الساير حول اجلهود التي يقوم 
بها لتوفير الطعوم واالمصال املطلوبة للوقاية من 
وباء انفلونزا اخلنازير، والدولة التي سيتم الشراء 
منها، وحتيط وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 

د.موضي احلمود املجلس بتقرير عن سير الدراسة في 
املرحلة الثانوية وجميع املراحل التعليمية باملدارس 

العربية اخلاصة والتي تبدأ االحد املقبل.
 الى ذلك اعربت مصادر رفيعة عن اعتقادها بقناعة 
احلكومة بتأجيل البت في تعديالت قانون صندوق 
املعس���رين الى حني الوصول الى رؤية يتفق عليها 
مع مجلس االمة ملعاجلة موضوع قروض املواطنني 

وتراكم الفوائد.
وفي الوقت ذاته قالت مصادر برملانية ل� »األنباء« 
انها تأمل تأجيل البت في تعديالت الصندوق الى دور 
االنعقاد اجلديد التاحة املزيد من الوقت للوصول الى 
اتفاق مع النواب حول آلية معاجلة القروض وتراكمها 
بدال من التس���رع في اقرار رؤية منفردة للحكومة 
تؤدي الى اتس���اع رقعة اختالف وجهات النظر مع 

االغلبية البرملانية الداعمة للحكومة.

مصادر برلمانية لـ »األنباء«: نأمل تأجيل البت في تعديالت »المعسـرين« للوصول إلى رؤية متفق عليها مع مجلس األمة

ناصر المحمديعود األحد ويترأس الجلسة االعتيادية اإلثنين

المقترحات التي يتبناها نواب
المقترح الجديدالحاليالقانون

200 دينار150 دينارابدل اإليجار

مرفوض حكوميا ومن شراء املديونيات
بعض النواب

جدولتها أو إسقاط 
الفوائد

100 ألف دينار70 ألف دينارالقرض اإلسكاني

لم يقره املجلس في قانون التجنيس
املقترح لسنة 20082009

ملن راتبه اقل من ألف عالوة ال� 50 دينارا
دينار

دون حتديد سقف 
الراتب
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