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Al-Anbaa Thursday 22nd July 2010 - No 12335يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اخلميس 10 من شعبان 1431 ـ 22 يوليو 2010 الـــعـدد:

»الفتوى والتشريع«: استحداث »لجنة القيم« بيد مجلس األمة
مجلس الوزراء كّلف البصيري والحماد إبالغ البرلمان بتقرير ما يراه مناسبًا

سامي الجدعان ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي
مع تزايد حاالت التالس����ن والتش����ابك اللفظي في 
مجلس االم����ة خصوصا ف����ي دور االنعقاد املنصرم، 
برزت على الس����احة من جديد اقتراحات انشاء جلنة 
للقي����م في املجلس تتولى معاجل����ة هذا امللف وتضع 
الضواب����ط للحد من هذه الظاهرة. وكش����فت مصادر 
حكومية ان مجلس الوزراء كان قد بحث اقتراحا بقانون 
تقدم به النواب علي الراشد وعبداهلل الرومي وعادل 
الصرعاوي ومرزوق الغ����امن وصالح املال، يهدف الى 
انش����اء جلنة جديدة تسمى »جلنة القيم« تضاف الى 
اللجان الدائمة ملجلس االمة استنادا الى مواد الالئحة 

الداخلية للمجلس.
واشارت املصادر الى ان مجلس الوزراء اطلع على 
كتاب ادارة الفتوى والتش����ريع املتضمن رأي االدارة 
حيث اكد انه من املناسب ترك تقرير مدى مالءمة هذا 
االقتراح ملجلس االمة ليقرر ما يراه مناس����با في هذا 
الش����أن، الفتة الى ان املجلس كلف الوزيرين د.محمد 
البصيري واملستشار راشد احلماد ابالغ مجلس االمة 
بذلك. وعلى الصعيد النيابي انقسمت آراء النواب حول 

هذه اللجنة بني مؤي����د ومعارض اذ اكد النائب ناجي 
العبداله����ادي ل� »األنباء« ان جلنة القيم ثقافة جديدة 
دخيلة على املجتمع اال ان احلاجة اصبحت ضرورية 
لهذه اللجنة، مبدي����ا تأييده لها في حال عرضها على 
املجلس بش����رط ان يتفق النواب عليها قبل املناقشة 
حتى ال تولد ميتة، مضيف����ا ان هذه اللجنة موجودة 
في كل برملانات العالم وتعتبر داعمة لالئحة الداخلية 

ومكملة لها وال تتعارض معها.
النائب سعد اخلنفور في تصريح ل� »األنباء« رآها 
عبئا على مجلس االمة اذ ان كثرة اللجان تتسبب في  
تش����تيت اجلهود الفتا الى ان التقييم يكون من خالل 

الناخبني وصناديق االقتراع.
اما النائب حس����ني مزيد فقال ل� »األنباء« انها لن 
تكون مستحبة وليس����ت من ضمن اولويات مجلس 
االمة، الفتا الى ان اعضاء مجلس االمة قدوة للجميع 
وهم أحرص على احلفاظ على القيم، كما ان التراشق 
ق����د يصل في بعض البرملانات االخرى الى التش����ابك 
بااليدي وتبادل اللكم����ات واعضاء مجلس االمة اكبر 

من ان تشكل لهم جلنة قيم.

أسماء المقبولين في البعثات الداخلية بالجامعات الخاصة  ص9

مهلة  منـح  »الداخليـة«: 
قانون  لمخالفي  جديـدة 
اإلقامـة غير مـدرج على 
أجندة وزير الداخلية  ص7

محمـد العبداهلل يجتمع 
بفرق متابعة تنفيذ برنامج 
الحكومة 27 الجاري ص3

العجيري: الكويت آمنة من الزالزل 
لكنها معرضة لهزات خفيفة غير مؤثرة

بعد أن تعرضت مدن إيرانية لسلسلة هزات شعر بها بعض سكان اإلمارات

دانيا شومان والوكاالت
في الوقت الذي ضربت فيه سلسلة من الهزات األرضية بعض املدن 
اإليرانية اجلنوبية منتصف ليل أمس األول وفجر أمس وشعر بها بعض 
سكان دولة اإلمارات العربية الشقيقة بشكل خفيف، طمأن العالم الفلكي 
د.صالح العجيري املواطنني بأن الكوي���ت آمنة متاما من الزالزل كونها 
بعي���دة عن حزام الزالزل املمتد من الهند إلى إيران باجتاه تركيا وصوال 
إلى إيطاليا، لكنه استدرك بأن الكويت معرضة فقط حلدوث هزات خفيفة 

قد ال يشعر بها السكان في معظم األحيان.
وكان مركز رصد الزالزل في إيران قد أعلن عن تعرض مدينة »أهل« 
الواقعة بني محافظتي فارس وهرم���زكان اجلنوبية لهزات أرضية عند 
منتصف ليل أمس األول وفجر أمس تراوحت درجاتها بني3.5 و5.8 على 
مقياس ريختر دون حدوث خس���ائر بشرية، بينما أعلن املركز اإلماراتي 
للزالزل عن رصده لتلك الهزات وأن بعض س���كان اإلمارات ش���عروا بها 

بشكل خفيف.

األنباء  االقتصادية

محمد الجراح: 
5 ماليـيـن 
صـافي  دينار 
»الكويت  أرباح 
 » لي و لــد ا

 : يـم لمخيـز ا
مليـون   70.8
صـافي  دينار 
»بيتـك«  أرباح 
النصـف  فـي 

 %244 بـنمـو  األول   للنصـف 
عن الفترة نفسـها مـن 2009   ص26

 %11 تنمو  البنـك  وأصـول  األول 
إلـى 12 مـليـار ديـنـار  ص23

نائب أمين عام حزب اهلل الشيخ نعيم قاسم لـ »األنباء«: 

 نائب أمني عام حزب اهلل الشيخ نعيم قاسم مرحبا بنائب رئيس التحرير
)محمود الطويل( الزميل عدنان الراشد

كالم السـيد نصـراهلل عـن 
الوقت  وسـيأتي  الغيث  أول  »المحكمة« 
الكاملة الحقائـق  إلعالن  المناسـب 

بالتحليـل السياسـي نقول 
ال حرب قريبة وبالجهوزية مستعدون 
لها لـو قـامـت غـدًا    ص20 و21

مستعدون لالنفتاح على كل الدول 
العربية ونحن في اتجاه التهدئة مع مصر

أميركا وأوروبا تعمالن على مشروع 
لمنعه الحربة  رأس  والمقاومة  التوطين.. 

الشيخ محمد جراح الصباح بدر املخيزمي

السمو  صاحب  العفاسي: 
ديوانية  إزالة  بتأجيل  أمر 
إيجاد  حتـى  الصياديـن 
ص3 لهـم   بديل  مـكان 

التفاصيل ص2


