
   ازاء ذلك اتهم رؤوساء 
اميركا وفرنسا وبريطانيا 
في مؤمتر صحافي مشترك 
عقدوه على هامش قمة 
العشرين في بيتسبرغ 
امس، ايران بانها اخفت 
لسنوات بناء موقع نووي 
ثان مخصص لتخصيب 
اليورانيوم وهو نشاط 
اعتبروه غير متناسب مع 

برنامج نووي مدني.
ان  اوبامـــا    وقـــال 
املتحـــدة  «الواليـــات 
وبريطانيا وفرنسا قدمت 
اخلميس (امس االول) في 
ڤيينا اثباتات على قيام ايران ببناء مصنع سري لتخصيب 
اليورانيوم قرب مدينة قم». واضاف ان فرنســـا والواليات 
املتحدة وبريطانيا تطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

التحقيق في هذا املوضوع «املقلق». 

ـ وكاالت:   عواصـــم 
ابلغت ايران امس الوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذرية 
بأنها متتلك منشأة نووية 
ثانيـــة لم تدخـــل طور 
التشغيل بعد، مما زاد في 
قلق الغرب الذي طالب 
بإخضاع املنشأة اجلديدة 

للتفتيش الدولي. 
   وقال املتحدث باسم 
الوكالة مـــارك فدريكير 
إن ايران ابلغت الوكالة 
في رســـالة انها تعتزم 
تخصيب اليورانيوم في 
احملطة اجلديدة كما هو 

احلال في مجمع نطنز، الـــذي أخفي عن الوكالة حتى عام 
٢٠٠٢، الى مستوى ٥٪ فقط املطلوب النتاج وقود حملطات 
الكهرباء.  وأضاف «فهمـــت الوكالة أيضا من ايران انها لم 

تدخل أي مواد نووية إلى املنشأة».
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 جمال زايد لـ «األنباء»:
«المزيني للصيرفة» تسـتعد     
الفتتاح ٦ أفرع جديدة خالل 
العام المقبل لمواكبة الطلب 
وتلبيـة احتياجـات العمالء

  ص ١٥

 حمد الفالح لـ «األنباء»:
   موسـم العيد رفع إشـغال 
وجهاتهـا  إلـى  «الكويتيـة» 
الرئيسية لمستويات قياسية

  ص ١٤

 أكد أن األخيرة التزال في طور التجربة وبحاجة لوقت أطول الستقراء النتائج والقناعات للحكم عليها

 السلطان لـ «األنباء»: مؤشرات الـ ١٠ دوائر أفضل من الـ ٥
 حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

  بني احلاجة إلى الوقت لتقييم التجربة 
واحلكم املســــبق عليها، بدأت بعض 
الكتل والتيارات السياسية اإلفصاح 
عن آرائها حول قضية توزيع الدوائر 
االنتخابية واحلديث عن مدى النجاح 
الذي حققه التعديل األخير في جعل 
البالد ٥ دوائر فقط. وفي ظل فرز الشارع 
االنتخابي والتركيبة التي أحدثها على 
شكل مجلس األمة وكثرة احلديث عن 
تنامي بعض الســــلبيات واملمارسات 
غير احملمــــودة أخذت بعض األطراف 
السياســــية في التحرك إلعادة إحياء 
االقتراحات الداعيــة إلى إعادة تعديل 
قانــون االنتخابــات وتوزيــع الدوائر 

إلى ١٠ بدال من اخلمــس 
املعمــول بها حاليا.

  وفي هذا اإلطار أكد عضو 
التجمع اإلسالمي السلفي 
النائب خالد السلطان ان 
مؤشـــرات جتربـــة نظام 
الدوائر العشر أفضل من 

اخلمس.
  واستدرك السلطان خالل 
حديثه لـ «األنباء»: إال أن 
الـ ٥ التزال حتت التجربة 

للنظر في مدى صالحيتها للعمل السياسي 
وأداء مجلس األمة. وأضاف: نحن بحاجة 
لوقت أطول للحكـــم عليها وال تكفينا 
دورة أو دورتان التخاذ قرار بشـــأنها 

بل نحتـــاج إلى ما يقارب 
٥ دورات انتخابيـــة حتى 
تستقرأ النتائج وتترسخ 
القناعـــات من أجل احلكم 

النهائي على هذا النظام.
  من جانـــب آخر يعقد 
املكتب السياســـي املؤقت 
الدســـتورية  للحركـــة 
اإلسالمية (حدس) مساء 
اليوم اجتماعا لبحث العديد 
من امللفات على املستويني 

احمللي والدولي.
  مصـــدر من احلركة ابلـــغ «األنباء» 
بأن االجتماع سيناقش ملفات القضايا 
البرملانية املطروحة على الساحة احمللية 

وكيفية التعامـــل معها وقرار «حدس» 
بشأنها. وزاد بقوله: كما سيناقش االجتماع 
قضايا الكويت اخلارجية ومصاحلها، 
خصوصا ما يتعلق مبلف التعويضات 
العراقية وملف احلدود واحلوار الدائر 
حول هذه القضايا في االمم املتحدة. وأشار 
املصدر ذاته إلى أن احلركة ســـتناقش 
أيضا ما يطرح حاليا من ضغوط على 
الدول العربية حملاولة إجراء التطبيع 
مع إسرائيل كما سيعرج االجتماع على 
ما أثير مؤخرا من بعض اجلوانب املخلة 
باآلداب العامة من خالل ترتيب أنشطة 
خارجة عن القانـــون واألخالق بحيث 
يصدر بيان عن احلركة ميثل رأيها حول 

تلك القضايا. 

 موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 
  وصف مصــــدر حكومي املطالبات 
النيابية بزيادة بدل االيجار إلى ٢٠٠ 
دينار والقرض اإلسكاني إلى ١٠٠ ألف 
دينار وقبلها املطالبات بإسقاط القروض 
أو جدولتها وتعميم زيادة الـ ٥٠ دينارا 
بأنها «مطالبات مستحيلة التحقيق وال 

تتوافق والقدرات املالية للدولة».
  وزاد املصدر بالقــــول «أي اقتراح 
يحوي زيادات مالية البد أن مير بعدة 
قنوات وجلان مالية لكشف اإلجراءات 
والتصورات املصاحبة له وانعكاسه 
امليزانيات، مستغربا ان يطالب  على 

النواب بزيادات دون أن 
يتم استدراك جميع األمور 
املاديــــة للدولة وقدرتها 
على اقرار اي قرار قد يؤثر 
الدولة  سلبا على موارد 

ويسبب عجزا ماديا.
  وكشف املصدر عن أن 
تلك املطالبات ما هي إال 
تهييج للشارع ودغدغة 
مشاعر ال طائل منها، مبينا 
ان احلكومة على استعداد 

ملناقشــــة أي اقتراح مالي عبر اللجان 
املختصة سواء في مجلس األمة أو في 

مجلس الوزراء، حيث إنه 
من الضروري االطالع على 
التكلفة،  امليزانية وقدر 
مؤكــــدا أن برنامج عمل 
الذي ســــيقدم  احلكومة 
العديد  قريبا يتضمــــن 
من اخلطط التي ســــيتم 
القضايا  عبرها مواجهة 

الشعبية.
  في السياق نفسه أكدت 
مصادر برملانية أن تلك 
املطالبات لم تأت اال وليدة معاناة الناس 
وعدم قدرة احلكومة على فرض رقابتها 

على األسعار كما انها جاءت بخط متواز 
مع الطفرة املالية للدولة موضحة ان 
الغالبية النيابية ستسعى القرار قوانني 
شعبية في دور االنعقاد املقبل، وأن ذلك 
شرط للتعاون مع احلكومة. من جهته، 
أكد النائب حســــني مزيد في تصريح 
خاص لـ «األنبــــاء» أن تبني النواب 
ملقترحات شعبية جاء بعد التقصير 
احلكومي املتواصل وعدم قدرتها على 
حل العديد من القضايا سواء اإلسكانية 
أو الصحية، موضحا أنه يدعم جميع 
االقتراحات التي من شأنها أن تخفف 

األعباء املادية عن املواطنني. 

 «حـدس» تجتمع اليوم لمناقشـة ملف التعويضات العراقية والحدود ومحاوالت الضغط على الدول العربية للتطبيع مع إسـرائيل وتبحث القضايـا البرلمانية المطروحة محليًا

 سمو الشيخ ناصر احملمد يلقي كلمة الكويت أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة     (أ.ف.پ) 

 خالد السلطان 

 حسني مزيد

ــاركوزي خالل املؤمتر الصحافي املشترك في بيتسبرغ امس (أ.پ)   أوباما وبراون وس

 الحكومة ترفض القوانين «الشعبية» .. والنواب يؤكدون: إقرارها شرط للتعاون

 «السكنية» توّقع مناقصتين لتنفيذ 
٤٠٨١ قسيمة في مدينة صباح 

األحمد نوفمبر المقبل
 حمد العنزي

  فيما تتزايد مطالبات متعددة بنقل سكراب 
امغرة الذي اكتسحه املد العمراني وتعددت 
حوادث احلرائق فيه، متضي املؤسسة العامة 
للرعاية الســــكنية في تنفيذ ٤٠٨١ قســــيمة 
سكنية في مدينة صباح االحمد دفعة واحدة 
وفي نفس التوقيت خــــالل نوفمبر املقبل، 
واشارت مصادر في املؤسسة الى ان مساحة 
القســــيمة الواحدة تصل الى ٦٠٠ متر مربع 
حيث يتألف قطاع «D» من ٢١٣١ بينما قطاع 
«C» يضم ١٩٥٠ قســــيمة موزعة في انحاء 

املدينة.
  واوضحت املصــــادر ان مدينــــة صباح 
االحمد حتتوي ضمن مجموعة من مكونات 
واستعماالت املدينة على عدد ٥ ضواح سكنية 
سكن خاص مبسميات A,E,B,C,D حيث تتراوح 
مســــاحة الضاحية الواحدة بني ٣٠٠ و٤٠٠ 
هكتار، مبينة ان الشركة التي ستتولى عملية 
تنفيذ املشروع بالقطاعني D,E ستعمل على 
تنفيذ البنية التحتية والطرق وحتديد املواقع 

التي ستنفذ بها القسائم. 

 مزيد لـ «األنباء»: ندعم جميع االقتراحات التي تخفف األعباء عن المواطنين في ظل التقصير الحكومي

 إيران تؤكد امتالكها منشأة نووية ثانية لتخصيب اليورانيوم
  وقادة الغرب: إخضاعها للتفتيش الدولي أو العقوبات

 تشكيك في سلمية نشاط المحطة الجديدة وطهران تقول إنها لتوليد الكهرباء

 «لجنة التجارة» ترفع للهارون 
  توصياتها  بشأن تنظيم القطاع العقاري

 المحمد: مواجهة اإلرهاب والفقر واإليدز 
وإنفلونزا الخنازير تتطلب عمًال دوليًا غير تقليدي

 عمر راشد
  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن اجتماعا نهائيا ستعقده 
جلنة التجارة املشكلة لتنظيم القطاع العقاري خالل األسبوع 
اجلاري وذلك لوضع التفاصيل النهائية لتقريرها الذي سيتم 
رفعه إلى وزير التجارة والصناعة والذي سيتخذ بناء عليه 

قراراته لتنظيم القطاع. 
  وأفادت املصادر بأن اآلليات التي ســـيتم وضعها من قبل 
اللجنة ســـتكون بعيدة متاما عن حتديد نســـبة السمسرة، 
مســـتدركة بأن األمر ال يدخل ضمن نطاق اختصاصها، الفتة 
إلى أن نسبة الـ ١٪ اجلاري تطبيقها حاليا تعد جيدة في ظل 
أوضاع السوق العقاري الذي يعاني من شح السيولة والركود 

في تداوالته العقارية. 

 في خطابه أمام اجلمعيـــة العامة لألمم 
املتحدة، أكد ســـمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد أن «العالم أحوج ما يكون 
إلى منظمة عاملية قوية وفاعلة ملواجهة تنوع 
التحديات واألزمات واملستجدات وتعقيداتها 
وعلى رأسها قضايا اإلرهاب والفقر واملجاعة 
ومكافحة أمراض خطيرة مثل اإليدز وإنفلونزا 
اخلنازير واألزمة املالية العاملية وظاهرة تغير 
املناخ». وشدد ســـمو الشيخ ناصر احملمد 
على أن الكويت تفتخر بتقدمها قائمة الدول 
العربية وتبوؤها املركز ٣٣ على مســـتوى 
العالم في تقرير التنمية البشـــرية، مشيرا 
إلى ان الكويت ستســـتمر في الوفاء بكامل 
التزاماتها املالية جتاه املؤسسات والصناديق 

والبرامج الدولية واإلقليمية العاملة في مجال 
تقدمي املساعدات التنموية.

  ولفت إلى «النقلة النوعية املهمة في احلياة 
البرملانية الكويتية وحصول ٤ مرشـــحات 
كويتيات على ثقة ودعم الناخبني الكويتيني»، 
معربا عن «التأكيد على االستمرار في دعم 

املرأة كشريك فاعل في مختلف املجاالت».
  وبالنســـبة إلى العراق أكد سمو رئيس 
مجلس الوزراء على مواصلة الكويت مساندة 
ودعم كل اجلهود ملســـاعدته على استعادة 
مكانته ووضعه الطبيعي في محيطه اإلقليمي 
والدولـــي، مؤمـــال أن يتم العمـــل على حل 
مشكالت إيران مع اإلمارات والعالم بالوسائل 

السلمية. 

 اآلليات التي سيتم وضعها ستكون بعيدة تمامًا عن تحديد نسبة السمسرة

 أكد أمام األمم المتحدة التزام الكويت بدعم المؤسسات العاملة في تقديم المساعدات

 التفاصيل ص ٢٠  التفاصيل ص٤  التفاصيل ص١٦ 

 التفاصيل ص ٣ 


