
فلس
100

صفحة
48

Al-Anbaa Wednesday 30th September 2009 - No 12040 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 11 من شوال 1430 ـ 30 من سبتمبر 2009 الـــعـدد:

 بعد اجتماع تنسيقي لمناقشة مقدار الكلفة على المال العام لكل اقتراح  ..  ونواب يبحثون عن صيغة تشريعية لتقنين االقتراض 

 السـلطان لـ «األنباء»: بعض الوزراء ُوضعوا في المكان غير المناسـب والبد من توزير من ليس لديه مصالح وال ينتمي ألي تيار لتحسين العالقة بين السلطتين

 المغامس: نأمل اإلفراج عن المطيري والربيعة خالل أسبوعين
 بيان عاكوم ـ أحمد عبداهللا (واشنطن) 

  أكد مدير إدارة املتابعة والتنســـيق بوزارة اخلارجية السفير خالد املغامس 
ان املشـــاورات جارية بني احلكومتني الكويتية واألميركية حول عملية تسليم 
املعتقلني خالد املطيري وفؤاد الربيعة، مشيرا الى أنه سيتم اإلفراج عنهما خالل 
أســـبوعني. وأضاف، في تصريح خاص لـ «األنباء» بخصوص الوثيقة األمنية 
التي طالبت بها اإلدارة األميركية، انه مت االنتهاء من إعدادها وســـيتم تسليمها 
قريبا جدا للمســـؤولني االميركيني. الى ذلك، علمت «األنباء» في واشـــنطن ان 
قائمة املعتقلني الذين تقرر اإلفراج عنهم من معتقل غوانتانامو وتســـليمهم الى 
بالدهم أو بلدان أخرى قبلت بدخولهم تتضمن ٧٨ اســـما وليس ٧٥ كما ورد في 
تقارير ســـابقة، ومن بني االســـماء املقرر اإلفراج عنهم كويتيان اثنان هما خالد 

املطيري وفؤاد الربيعة. 

 مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
   ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

  اعلن النائب د.يوسف الزلزلة في تصريحات خاصة 
لـ«األنباء» ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وافق 
على اعادة دراسة موضوع فوائد القروض التي اضيفت 
على املقترضني الكويتيني بعد حترير العقود معهم. وقال 
د.الزلزلة: االتفاق على التصور االمثل العادة جدولة اصل 
القروض سيتم من خالل التفاوض بني السلطتني، موضحا 
ان موافقة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
علــــى هذه اخلطوةـ  التي نثمنهاـ  من شــــأنها التوصل 
الــــى معاجلة علمية وموضوعية للفوائد املركبة والتي 
متت اضافتها على املقترضني مما سبب لهم اعباء ثقيلة 
واضرارا كثيرة حلقت بهم، وارهقت كاهلهم سواء للذين 
التزموا بالسداد او غيرهم ممن لم يستطيعوا ذلك، الى 
جانب دراسة جميع االفكار واملقترحات حول اعادة جدولة 

القــــروض. على الصعيد 
نفســــه وضعت االغلبية 
النيابية املؤيدة القتراحات 
املديونيات واعادة  شراء 
جدولتهــــا بعد اســــقاط 
الفوائــــد عــــن املواطنني 
احلكومة في خانة تكثيف 
البحث عن مخرج ملواجهة 
تلك االغلبية خصوصا بعد 
التأكيــــدات التي اطلقتها 
برفض هذا التوجه. مصدر 

حكومي مطلع ابلغ «األنباء» بأن توجيهات صدرت للجهات 
ذات الصلة بالقضية مبا فيها وزارة املالية ببحث جميع 
االقتراحات النيابية ودراسة كلفتها على املال العام حتسبا 
ألي طارئ سياسي قد يضع احلكومة في موضع املقايضة 

السياسية مع مجلس 
االمة. واضاف املصدر 
ان وزارة املالية عقدت 
خالل الفتــــرة املاضية 
سلسلة اجتماعات مع 
البنــــوك حيث  ممثلي 
متت دراسة االقتراحات 
املقدمة واكثرها مالءمة 
واقربها للتطبيق على 
وزاد  الواقــــع.  ارض 
بقوله ان آراء املجتمعني 
توحدت على االقتراح الذي قدمته كتلة العمل الشعبي 
باعتباره االقل كلفة على املال العام واالنسب من حيث 
التطبيق. وفي ســــياق قضية القــــروض اكدت مصادر 
مطلعة لـــــ «األنباء» ان بعض النــــواب يبحثون حاليا 

ايجاد آلية تشريعية لتقنني عملية االقراض وتنظيمها 
بحيث يكون منحها في اضيق احلدود. وقالت املصادر 
ان النواب يجرون مشاورات فيما بينهم باالشتراك مع 
بعض املستشارين القانونيني واالقتصاديني ملعرفة مدى 
السالمة القانونية ملثل هذا التوجه. من جانب آخر قالت 
مصادر من كتلة العمل الشــــعبي لـ «األنباء» ان الكتلة 
عقدت اجتماعا خــــالل اليومني املاضيني وضعت خالله 
اجندتها لدور االنعقاد املقبل. وفي ســــياق احلديث عن 
التعديــــل الوزاري املرتقب اكد عضو التجمع الســــلفي 
النائب خالد السلطان ان بعض احلقائب الوزارية بحاجة 
العادة نظر. وقال السلطان في تصريح لـ «األنباء» ان 
بعض الوزراء وِضعوا في املكان غير املناســــب مطالبا 
بضرورة وجود وزراء ليست لديهم مصالح وال ينتمون 
ألي جهة او تيار وهذا ما يســــاعد على حتسني العالقة 

بني السلطتني. 

 خالد السلطان  د.يوسف الزلزلة 

 «التربية»: صرف بدل اإلشراف 
للموجهين الفنيين غير الكويتيين 

بعد موافقة «الخدمة المدنية»

 العفاسي: تمديد العمل بإيقاف 
نسب العمالة الوطنية الجديدة لسنة

 مريم بندق
  طلبت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود تقاريـــر من املناطق التعليمية 

الست عن األسبوع األول من الدراسة.
  وقالت مصادر تربوية مسؤولة في تصريحات 
خاصة لـ «األنباء» ان الوزيرة د.احلمود تهدف من 
خالل استعراض هذه التقارير في اجتماع مجلس 
الوكالء صباح اليوم الى تالفي أي مالحظات وسد 
أي ثغرات مع بداية دوام املرحلة املتوسطة وتالميذ 
الصفني الرابع واخلامس االبتدائيني األحد املقبل.

  وكشـــفت املصادر عن ان الوزارة أقرت صرف 
بدل اإلشراف للموجهني الفنيني غير الكويتيني بعد 

موافقة ديوان اخلدمة املدنية. 

 بشرى شعبان
  أعلن وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي عن رفع مذكرة الى مجلس الوزراء بشأن 
متديد فترة إيقاف نسب العمالة الوطنية في القطاع 
األهلي ملدة ســـنة. وقال في تصريح صحافي: ان 
أســـباب متديد اإليقاف عائدة للتجهيز الفني في 
اإلدارات وحتضيـــر البرنامج الذي على أساســـه 
سيتم التطبيق. وعلل د.العفاسي أسباب التأخير 
في تطبيق برنامج امليكنة في وزارة الشؤون ألمور 

فنية وليس لنقص عدد العاملني. 

 طهران تقطع الطريق
   على المتفائلين: «النووي» 

  خارج مدار البحث في جنيڤ

 عواصم – وكاالت: قطعت إيران الطريق 
على املتفائلني بتحقيق اختراق مهم خالل 
محادثات ممثليها مع ممثلي دول الـ «٥+١» 
الكبرى في جنيڤ غدا، وأعلنت أنها لن 
تناقش أي قضايـــا متعلقة «بحقوقها» 
النووية. مؤكدة أن هذا يتضمن املنشأة 
اجلديدة لتخصيـــب اليورانيوم في قم 
التي جرى الكشـــف عنها مؤخرا، وأنها 
اليورانيوم  لن تعلق برنامج تخصيب 
ولو لثانية واحدة ألنه حق «ســـيادي» 
لها. إزاء ذلك توقع خافيير سوالنا املمثل 
األعلـــى للسياســـة اخلارجية باالحتاد 
األوروبي أال تكون هذه املفاوضات «أمرا 
ســـهال» نظرا لصعوبة حصول الغرب 
على ضمانات إيرانية حول «ســـلمية» 

برنامجها النووي.

 العصيمي مستشاراً في مكتب الوزير 

 «الداخلية»: تقاعد المهنا والغوينم 
والمشعان والشاهين والمضاحكة

 أمير زكي
  أعلن وكيل وزارة الداخلية املســـاعد لشؤون األمن العام اللواء ثابت املهنا عن 
تقدمه رســـميا بطلب للتقاعد بدءا من ٢٥ أكتوبر املقبـــل. من جهة أخرى، أبلغت 
مصادر أمنية «األنباء» ان وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد اعتمد رسميا طلبات 
تقاعد األلوية مساعد املشعان ومساعد الغوينم ومحمد الشاهني ويوسف املضاحكة 
على ان يقبل تقاعدهم وفق التواريخ التي حددوها في طلبات تقاعدهم، حيث تقدم 
املشعان بطلب تقاعد بتاريخ ٢٥ ديســـمبر املقبل واملضاحكة بتاريخ ٢٥ نوفمبر 
املقبل والغوينم بتاريخ ٢٥ ديســـمبر املقبل والشاهني بتاريخ ٣٠ نوفمبر املقبل.  
على صعيد آخر، ترددت معلومات عن إحالة وكيل وزارة الداخلية املساعد للشؤون 
القانونيـــة اللواء خالد العصيمي الى مستشـــار في مكتب وزير الداخلية وهو ما 

يعني ضمنيا شغر منصبه كوكيل مساعد أيضا. 

 صفر: خفض تأمين إقامة المخيمات 
الربيعية من ٥٠٠ دينار إلى ١٠٠

 بداح العنزي
  في ظل املطالبة والشـــكاوى من 
الرسوم املقررة على إقامة املخيمات 
الربيعية والتي ستبدأ في األول من 
نوفمبر املقبل، أقر وزير األشـــغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر أمس تخفيض رسوم 
تأمني إقامة املخيمات الربيعية الى 
١٠٠ دينار بدال من ٥٠٠ دينار كانت 
مقررة ضمن الئحة اإلعالنات. جاء 

ذلك خالل تـــرؤس الوزير د.صفر 
االجتماع التنسيقي لقياديي البلدية 
أمس، حيث تقـــرر وضع ضوابط 
لترخيص تلـــك املخيمات تتضمن 
وضع مخططات مرقمة ملتابعة نظافة 
املوقع وإصدار التراخيص. وطالب 
الوزيـــر قطاع التنظيـــم بضرورة 
االنتهاء من وضع ضوابط للمناطق 
اجلديدة التي اعتمد مجلس الوزراء 

منح تراخيص البناء لها.

 واشنطن تؤكد أن عودة السفير األميركي إلى دمشق مسألة وقت

 دمشق: بغداد لم تقدم أدلة حقيقية  تثبت ما تدعيه  
 عواصمـ  وكاالت: في وقت اتهم وزير اخلارجية العراقي هوشيار زيباري أمس 
ســـورية بـ «عدم اجلدية» في معاجلة املشاكل العالقة بني البلدين منذ تفجيرات 
بغـــداد الدامية، وفيما أعلن علي الدباغ ـ املتحدث باســـم احلكومة العراقية ـ ان 
اهتمام احلكومة ينصب حاليا على مســـار تشكيل اللجنة الدولية للتحقيق في 
التفجيرات أكثر من اهتمامها باالجتماعات الرباعية لتسوية األزمة الديبلوماسية 
مع ســـورية، جدد وزير اخلارجية الســـوري وليد املعلم إدانة دمشق لـ «جميع 

األعمال اإلرهابيــة التي تقـــع في العراق». 
  وأكـــد املعلم ـ في مقابلة مع قناة «العربية» أمس ـ «انفتاح دمشـــق على حل 
األزمة الراهنة مع بغداد على أســـاس تقدمي أدلة حقيقية»، الفتا الى ان احلكومة 

العراقية لم تقدم أي براهني تثبت ما تدعيه.
  وأضـــاف املعلم ان من قام بتفجيرات بغداد ال يريد أمن واســـتقرار العراق بل 

يريد اإلضرار مبصلحة بغداد ودمشق. 
  في هذه األثناء، أكد مســـاعد وزيرة اخلارجيـــة األميركية جيفري فيلتمان ان 
دمشق وواشنطــن بصدد بداية مثمرة فيمــا يتعلق مبسألة أمن العراق، مؤكدا أنه 
ال سبب سياسيــا لعــدم ارسال السفير األميركي الى دمشــق وان مسألة «التعيني 

واملوافقة حتتاج الى وقت» نظرا لـ «حركة البيروقراطية». 

 «الحرس الوطني»: تعديل في الهيكل التنظيمي 
  والمطيري  يخلف العنجري بالهيئة اإلدارية

 عبدالهادي العجمي
ــكرية مطلعة في احلرس الوطني    كشفت مصادر عس
لـ «األنباء» ان مدير الهيئة اإلدارية العميد عماد العنجري 
تقدم بطلب إحالته الى التقاعد وانه متت املوافقة على طلبه 
اعتبارا من األول من أكتوبر. وأضافت املصادر ان من أبرز 
ــعل املطيري والذي  ــحني لشغل منصبه العقيد مش املرش
ــؤون الهندسية.  يتولى حاليا قائد التجهيز والعقود والش
ــر، علمت «األنباء» من مصادر مطلعة توجه  من جانب آخ

قيادة احلرس لتعديل الهيكل التنظيمي ليصبح هناك وكيل 
مساعد للشؤون اإلدارية ووكيل مساعد للشؤون العسكرية 
ــماهما الهيئة اإلدارية والهيئة العسكرية.  بعد ان كان مس
من جانب آخر، يعتمد نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
ــعل األحمد األسبوع املقبل ترقية ٦٠ ضابطا من رتبة  مش
ــالزم أول الى رتبة نقيب، وأوضحت مصادر مطلعة ان  م
كشف الترقيات جاهز وينتظر اعتماده ومن ثم إحالته الى 

مجلس الوزراء. 

 التفاصيل ص٤١  التفاصيل ص٤٠ 

 التفاصيل ص٥ 

 التفاصيل ص٧ 

 التفاصيل ص١٠و١١ 

 التفاصيل ص١٨  التفاصيل ص٥ 

 تمنت على ١٠ لجان برلمانية تسليم أولوياتها
   بعد أن التزمت ٤ لجان فقط بذلك

 د. معصومة المبارك  لـ «األنباء»:الحكومة 
قدمت ٤٣ أولوية ليس من بينها القروض 

والبدون و«المعاقين» والمرأة 
  وقانونا الجامعة والتطبيقي 

 أعددنا مسودة مقترحة بتوزيع 
أولويات السلطتين على ٢٣ 

جلسة برلمانيـة 
تحتاج إلى إقرارها 
من الـمـجـلس 
للتنفيذ وسنطلع 
الحكومة عليهـا 
في اجتماع اليوم 

 ص ١٣ 

 «المالية» والبنوك: اقتراح «الشعبي» لمعالجة المديونيات هو األنسب
  الزلزلة لـ «األنباء»: رئيس الوزراء وافق على دراسة فوائد القروض المضافة 

 التفاصيل ص٤ 


