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Al-Anbaa Wednesday 23rd June 2010 - No 12306يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 11 من رجب 1431 ـ 23 يونيو 2010 الـــعـدد:

ترحيل »القروض« إلى نهاية 2011
الحكومة اّتبعت تكتيكًا للتأثير على نصاب الجلسات وقللت تمثيلها بوزير واحد للحيلولة دون إقرار القوانين ذات الكلفة االقتصادية العالية

الخرافي عن سـؤال اختبار التربية اإلسالمية: علينا االبتعاد عن إثارة الفتنة.. ولنتق اهلل في الكويت ولنحافظ على وحدتنا الوطنية
دية

تصا
االق

باء  
فرايزر: »أجيليتي« ترحب بمراجعة األن

المرفوعة  للقضية  أتالنتا  محكمة 
األميركية«  »العـدل  مـن  ضدها 

»زين السـعودية« تدرس 
المـال رأس  تخفيــض 
 إلطفـــاء الخـسـائـر

تـوزع بزنـس«  »أربـيان 
 جوائـزهـا عـن 2010 
لمجتمع األعمال الكويتي 

ص 54ص 52ص 46 ـ 48

صرخة في تعاونية الصباحية: ال غاز وال تموين وال هيئة إدارية  ص 21

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

اعتمدت احلكومة تكتيكا جديدا لتمرير 
دور االنعقاد احلال���ي ملجلس األمة دون 
السياسية  االلتزامات  املزيد من  تسجيل 
واملالي���ة عليها، خصوص���ا ان القوانني 
املس���تعجلة املدرجة على جدول أعمالها 
تشكل اس���تحقاقات ذات كلفة اقتصادية 

عالية في حال إقرارها.
وبدا واضح���ا أن التكتيك يعتمد على 
تقليل نسبة التواجد احلكومي في اجللسات 
للتأثير على النصاب إضافة إلى محاولة 
التأثير على بعض النواب بدافع ترحيل 
بعض القوانني التي هي بحاجة ملزيد من 

الدراسة إلى دور االنعقاد املقبل.
وأمس اضطر رئيس مجلس األمة جاسم 

اإلس���امية الذي أثار ردود أفعال نيابية 
متباينة قال اخلرافي: علينا االبتعاد عن 
إثارة الفتنة وانتهاج احلكمة واحلوار في 
معاجلة اخلافات ولنتق اهلل في الكويت 
ولنحافظ على محبتنا ووحدتنا الوطنية. 
وعودة إلى جلس���ة األمس، حيث أبلغت 
مصادر نيابية 
مطلعة »األنباء« 
احلكوم���ة  ان 
حاولت تفويت 
الفرص���ة على 
النواب املؤيدين 
لقانون إسقاط 
فوائد القروض 
وعدم التصويت 
القانون  عل���ى 

اخلرافي لرفع اجللسة العادية نهائيا بعد 
أن أجلها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، 
حيث لم ميثل احلكومة سوى وزير واحد 
فقط هو د.محمد البصيري. وقال اخلرافي 
للصحافيني قبي���ل خروجه من املجلس: 
»أمامي الئح���ة حيث لم يتواف���ر العدد 

املطلوب فرفعت 
اجللس��������ة«. 
وأض���������اف: 
اللي  »ع���موما 
في قلبه الصاة 
م���ا تفوت���ه«. 
موضوع  وفي 
آخ���ر، وح��ول 
قضية س���ؤال 
اختبار التربية 

وجنحت في ترحيله إل���ى دور االنعقاد 
املقبل »الثالث« للتصويت عليه وهو بذلك 
يحتاج إلى أغلبية خاصة قوامها 44 صوتا 
ما يشكل استحالة حتقيق ذلك وبالتالي 

يسقط القانون.
وأوضحت املصادر انه في هذه احلالة 
ال يح���ق للنواب إعادة تقدمي القانون إال 
في دور االنعقاد الع���ادي الرابع أي في 
نهاية ع���ام 2011 وذلك وفقا لنص املادة 
66 من الدستور. وأوضحت املصادر ان 
احلكومة استطاعت أيضا الوقوف مانعا 
دون مناقش���ة قانون احلق���وق املدنية 
واالجتماعية للمرأة الذي كان مدرجا أيضا 
على جدول األعمال، مشيرة إلى إمكانية 
تقدمي طلب اس���تعجال مناقشة القانون 

في جلسة اليوم.

اإلطفائيون مشمولون بزيادة العسكريين.. 
والحربش لـ »األنباء«: نتمنى إقرارها قبل فض دور االنعقاد

مريم بندق ـ  موسى أبو طفرة - أمير زكي ـ عبدالهادي العجمي 
بينما رجحت مصادر وزارية ل� »األنباء« أن يعتمد مجلس 
ال���وزراء التوصية التي أقرها املجلس األعلى للدفاع أمس 
األول بزيادة رواتب العسكريني ويحيلها الى مجلس األمة 
في دور االنعقاد املقب���ل، طالب النائب د.جمعان احلربش 
احلكومة باعتماد التوصية األحد املقبل واحالتها الى مجلس 

األمة للتصويت عليها قبل فض دور االنعقاد احلالي.
وقال احلرب���ش ل� »األنباء«: من الض���روري ان حتيل 
احلكومة مشروعا بهذا اخلصوص  الى مجلس األمة حتى 
يناقش بصفة االستعجال ونتمنى إقراره قبل عطلة املجلس 
نظرا ألهميته. وأكدت املصادر ل� »األنباء« أن زيادة الراتب 
األساسي للجهات العس���كرية ستكون بنسب تتراوح بني 

85و%100. 

وقالت مصادر عسكرية مطلعة إن النسبة الكبرى ستكون 
لعس���كريي اجليش واحلرس الوطني، حيث إنهم أقل في 

الراتب األساسي من عسكريي الداخلية. 
كم���ا وافق املجلس على زيادة العاوة الدورية لضباط 
الص���ف واألفراد للجهات الثاث، حيث كانت بني 3 دنانير 
و5 دنانير، وأقرت أن تكون 10 دنانير للجندي وتزداد مع 

الترقية إلى الرتبة التي تليها. 
من جهته، أكد مصدر مطلع في »الداخلية« أن نس���بة 
الزيادة في الداخلية ستصل إلى 100% لبعض الرتب موضحا 
أنها ستعرض على مجلس الوزراء خال إحدى اجللستني 
املقبلتني ومن املمكن أن يتم اعتمادها وإحالتها في غضون 

الشهر املقبل.  
من ناحيته، أكد نائب املدير العام للشؤون املالية واإلدارية 

ف���ي اإلدارة العامة لإلطفاء العميد خالد التركيت أن جميع 
 رجال اإلطفاء مشمولون بالزيادة، كاشفا في تصريح خاص 
ل� »األنباء« عن أن هذه الزيادة بالنس���بة للرتب الصغيرة 
ستكون 100%، وستقل هذه النس���بة تدريجيا لتصل إلى 
النسبة األدنى وهي 85% للرتب الكبيرة، أي كلما ارتفعت 

رتبة الضباط قلت هذه النسبة. 
وكش���ف عن أن مثل هذه الزيادة البد ان متر بسلسلة 
من اخلطوات بحيث تعرض على مجلس الوزراء ومن ثم 

مجلس األمة العتمادها بشكل نهائي.
واس���تبعد التركيت أن تعتمد هذه الزيادة بأثر رجعي، 
مش���يرا إلى أن الدارج هو صرف ه���ذه الزيادة من تاريخ 
اعتماده���ا، ولفت التركيت إلى أن كلفة الزيادة بالنس���بة 

لإلطفاء تقارب ال� 10 مايني دينار سنويا.

مصدر أمني يؤكد رفع الحد األدنى للعالوة الدورية إلى 10 دنانير 
صاحب السمو األمير مستقبال عبداللطيف اليحيا لدى أدائه اليمني قنصال عاما للكويت في لوس اجنيليس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح

عبداللطيف اليحيا أدى اليمين الدستورية قنصاًل عامًا للكويت في لوس أنجيليس أمام صاحب السمو

مدرب فرنس��ا رميون دومينيك يرفض مصافحة مدرب جنوب أفريقيا البرازيلي كارلوس ألبرتو باريرا بعد املباراة          )أ.ف.پ(

األمير كرّم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة الكويت اإللكترونية     ص 3

تأهل أوروغواي والمكسيك واألرجنتين وكوريا الجنوبية  
وخـروج مهيـن لفرنسـا وتاريخـي لجنـوب أفريقيـا
»محاربو الصحـراء« في مهمة انتحارية أمـام الواليات المتحدة
والدة مدرب »الديوك« تطلب رؤية أنيلكا ووزيرة الرياضة أبكت الالعبين

التفاصيل ص8

40 نائبًا يؤيدون
 استمالك خيطان

 كش���ف النائ���ب د.فيص���ل املس���لم 
ل� »األنباء« أنه متكن من جمع تواقيع 40 
نائبا الستعجال مناقشة قانون استماك 

منطقة خيطان.

محمد الصباح عن العملة الخليجية الموحدة:
 ال نريد الوقوع في المطب األوروبي

وزير الصحة يحيل 5 مديري إدارات مركزية للتقاعد

بيان عاكوم
حذر نائب رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
من »الوقوع في املطب الذي وقع 
فيه األوروبيون«، وأش����ار إلى ان 
»انهيار اليورو وما يحصل لاحتاد 
األوروبي يؤكد ان العملة املوحدة 

حتتاج إلى جناحني نقدي ومالي«. 
وقال الشيخ د.محمد الصباح انه 
لم يكن هناك قرار إلطاق العملة 
اخلليجية املوحدة هذا العام وامنا 
انطاقة لدراسة وتوحيد اآلليات 
والتنسيق بني السياسات النقدية 

لدول التعاون. 

حنان عبدالمعبود 
علم���ت »األنباء« من مصادر 
مطلعة ان وزي���ر الصحة وّقع 
قرارا بإحالة 5 من مديري اإلدارات 
املركزي���ة والذين جتاوز عملهم 

بالوزارة 30 عاما. واجلدير بالذكر 
ان »الدي���وان« كان قد طلب في 
الس���ابق أس���ماء القياديني في 
الوزارة والذين خدموا أكثر من 

30 عاما.


