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Al-Anbaa Saturday 14th August 2010 - No 12358يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 4 من رمضان 1431 ـ 14 أغسطس 2010 الـــعـدد:

»إسقاط الفوائد« بعد جلسة افتتاح دور االنعقاد
نواب ُيجرون اتصاالتهم مع أطراف قانونية ودستورية للوقوف على الوضع السليم للمرسوم وإعادة التصويت على الموضوع

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتلقى التهاني من المستشار راشد الحماد

الشيخ جابر المبارك يتلقى التهاني

الشيخ أحمد الفهد والشيخ فيصل الحمود  يشاركان  في استقبال المهنئين الشيخ د.محمد الصباح والشيخ صباح الخالد يتلقيان التهاني من  رؤساء البعثات الديبلوماسية

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي يستقبالن المهنئين  من القيادات األمنية

الديوان األميري يشكر المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك
تقدم الديوان األميري بخالص 
إلى املواطنني  الشكر والتقدير 
التهنئة  الذين قدموا  واملقيمني 
إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وأسرة آل 
الصباح الكرام بقصر بيان وذلك 
مبناس���بة حلول شهر رمضان 
الك���رمي. وأعرب الدي���وان في 
بي���ان اصدره أمس عن تقديره 
جلم���وع املهنئني كم���ا التمس 
الع���ذر ملا حصل م���ن ازدحام 
شديد نتيجة األعداد الكبيرة من 
املهنئني والذي تسبب في ازعاج 
البع���ض، مؤكدين بهذا الصدد 
انه سيتم اتخاذ جميع التدابير 
الالزم���ة للحيلولة دون تكرار 
ذلك مس���تقبال. وختم الديوان 
بيانه بالقول: أدام اهلل تعالى على 
التواصل  العزيز نعمة  وطننا 
والتواد والتعاون وحفظ اهلل 
الكويت وش���عبها من كل سوء 
املباركة  املناس���بة  وأعاد هذه 
باليمن واخلير والبركات، وأفاء 
عليها نعمة األمن واألمان في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو 

األمير وسمو ولي العهد.
وكل عام واجلميع بخير.

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري  
سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي

يبقى اخل����الف الالئحي والدس����توري حول 
مرس����وم اس����قاط فوائد القروض الذي لم يحز 
األغلبية الالزمة خالل دور االنعقاد املاضي قائما، 
خصوصا في ظل وجود عدد ال بأس به من النواب 
يؤيدون إعادة التصويت على املرس����وم في دور 

االنعقاد املقبل.
مصادر نيابية مطلع����ة  أبلغت »األنباء« ان 
اللغط والتباين واخلالف الذي تزامن مع احلالة 
التي استقر عليها وضع املرسوم ورفعه من جدول 
األعمال، جعل النواب املؤيدين إلعادة التصويت 
على القانون يسعون منذ اآلن لعمل التنسيق الالزم 
لطرح املوضوع من جديد في اجللسة التي تلي 

جلسة افتتاح دور االنعقاد املقبل مباشرة.

وأضافت املصادر ان النواب املؤيدين إلعادة 
التصويت على املرسوم يجرون اآلن اتصاالتهم 
مع أكثر من جهة دس����تورية وقانونية للوقوف 
عل����ى الوضع القانوني والدس����توري الس����ليم 

للمرسوم.
ولم تس����تبعد املصادر جلوء النواب أنفسهم 
الى تقدمي طل����ب إلحالة املوض����وع الى اللجنة 
التشريعية البرملانية لتقدمي رأيها حول القضية 
من الناحية الالئحية أو حتى طلب تفس����ير من 

احملكمة الدستورية ان لزم األمر.
وأوضح����ت ان اخلالف القائ����م على وضعية 
املرسوم ال يتعلق بالتأييد أو املعارضة للقضية 
نفس����ها بل انه محصور في الئحية ودستورية 
بقائه على ج����دول األعمال من عدمه، األمر الذي 

يجب حسمه من خالل املجلس.

قّدم النواب مس���لم البراك وخالد الطاحوس 
وعلي الدقباسي ود.حسن جوهر والصيفي مبارك 
الصيف���ي اقتراحا بقانون لتعدي���ل قانون النقد 

والبنك املركزي.
وجاء في أهم مواد القانون ان افتتاح الفروع 
اإلس���المية حق مكتس���ب لكل بنك تقليدي وال 
تس���تطيع اجلهات الرقابية تأخير افتتاح الفرع 
أكثر من عام من تقدمي الطلب الى البنك املركزي. 

وجاء في مواد القان���ون أيضا ان احلصول على 
موافقة »املركزي« على فتح فرع إس���المي يجب 
أال يستغرق أكثر من س���تة أشهر وميكن للبنك 

فتح أكثر من فرع.
وتطرق القانون ملصادر متويل الفروع اإلسالمية 
بحيث تكون من خالل احلسابات اجلارية وودائع 
االستثمار واألرصدة املستحقة للمركز الرئيسي، 

باإلضافة الى أي أنواع شرعية أخرى.

التمس العذر لالزدحام الشديد وأكد اتخاذ تدابير لعدم تكرار ذلك مستقباًل

اإليرادات اإلعالنية لموقع فيسبوك 
ستفوق المليار دوالر في 2010

نيويورك � أ.ف.پ: 
س���تت�����ضاعف 
العائدات اإلعالنية 
ملوق����ع التواص����ل 
االجت������ماع���ي 

فيس����بوك ه����ذه الس����نة لتتخطى 
امللي����ار دوالر في العالم، حس����بما 
قدرت شركة »اي ماركتر« في دراسة 
نشرت اخلميس. وقالت ديبرا اهو 
ويليامسون احملللة في الشركة ان 
»االنفاق االعالني يزداد بس����رعة، 
وال ميكن للمعلنني جتاهل اجلمهور 
الكبي����ر«. ووفقا ل����� »اي ماركتر«، 
فإن العائدات اإلعالنية لفيس����بوك 
س����تصل الى 1.285 مليار دوالر في 
العام 2010، من بينها 835 مليونا في 
الواليات املتحدة مقابل 665 مليونا 
في العام املاضي، وتتوقع الشركة ان 

يرتفع هذا املبلغ الى 
1.760مليار دوالر في 
العام 2011. ويستمد 
موق����ع التواص����ل 
االجتماع����ي »على 
االقل نصف« عائداته من االداة التي 
وفرها للمعلنني كي يبتكروا ويشتروا 
بأنفسهم االعالنات التي يودون نشرها 
في العمود الواقع الى ميني مواصفات 
املس���تخدمني، بحس���ب تقدي���رات 
الشركة. هذا يجعل املوقع الذي فاق 
عدد مس���تخدميه في اواخر يوليو 
اخلمس���مائة مليون، يتفوق بفارق 
كبير على منافس���ه »ماي سبيس« 
الذي لم يحقق اال 347 مليون دوالر 
من العائدات االعالنية هذه الس���نة، 
وهو مبل���غ من املتوقع ان ينخفض 

بنسبة 14% في العام املقبل.

نواب: افتتاح الفروع اإلسالمية
حق مكتسب لكل بنك تقليدي

دعـاة لــ »األنبـاء«: قـرار خـادم الحرمين 
بحصر الفتـوى في أهـل االختصاص يحفظ 
المسـلمين مـن الحيرة فـي أمـور دينهم  

ص5

ص39

الئحة  رأس  على  األميركيـة  الجامعات 
العالـم   جامعـات  ألفضـل  شنغهـاي 

تخصيص مليون متر مربع
 إلقامة منطقة مخازن في كبد

بداح العنزي
أقرت البلدية تخصيص موقع مبساحة مليون 
متر مربع في منطقة كب����د إلقامة منطقة مخازن 
ومستودعات. وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح 
ان املوقع بعد املوافقة عليه من قبل املجلس البلدي 
سيتم تسليمه الى الهيئة العامة للصناعة متهيدا 
لطرحه وفق نظام املزايدة العامة. يذكر ان الطلب جاء 
من األمانة العامة ملجلس الوزراء نظرا حلاجة البالد 
الى هذه املخازن وإيجاد مواقع مناسبة لها ويفضل 
ان تكون على الطرق الدائرية وطرحها في مزايدة 
عامة بناء على احكام املرسوم بقانون 1980/105 
 على أال تقل مساحة األرض عن مليون متر مربع 
وتقس���م األراضي بحيث ال تزيد مساحة كل موق����ع 
على 100 ألف متر مربع تستخدم للتخزين وتوضع 
لها ضوابط عم�����لية مدروس�ة من اجلهات املختصة 
ستعلن بعدم البيع أو التأجير أو التنازل إال وفق 

ضوابط وشروط.

»بـالك  هاتـف 
 3 كيرف  بيـري 
جي« في األسواق 
الشـهر هــذا 

ص40

نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل األحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في استقبال المهنئين

ضي
لما

ن ا
م

علي البغلي: عائلتنا سـكنت 
الكويت منـذ أكثر من 150 
سـنة وننتمـي إلـى قبيلـة 
الحـروب العربيـة وهم من 
العم علي طاهر البغليالمدينة المنـورة   ص 12 و13

أذان الفجر 3:50

 أذان املغرب 6:30

السفير السعودي في بيروت علي بن سـعيد عسيري لـ »األنباء«:
تحرك خـادم الحرمين باتجاه الدول الشـقيقة هدفه تجنيب
 لبنان المخاطر..  ونصراهلل يتمتع بحس كبير للمسؤولية   ص33

بيروت � أ.ف.پ: طلب األم���ن العام اللبناني وقف 
عرض مسلس���ل »املس���يح« التلفزيوني اإليراني على 
قناتي »املنار« التابعة حلزب اهلل و»ان بي ان« التابعة 
حلركة امل، بحس���ب ما افاد مصدر في املديرية العامة 
لالم���ن العام. وقال املصدر املس���ؤول الذي فضل عدم 
الكشف عن اس���مه، ان »األمن العام طلب من القناتني 
وقف عرض املسلسل« الذي يتناول سيرة حياة السيد 
املسيح اس���تنادا الى نصوص التراث اإلسالمي. وفي 
الوقت نفسه، أصدرت قناتا »املنار« و»ان بي ان« بيانا 
مش���تركا أعلنتا فيه وقف عرض املسلس���ل الذي بدأ 
بثه مع اول ايام ش���هر رمضان »مراعاة منهما لبعض 
احلساس���يات، وللحيلولة دون أي محاولة للتوظيف 
السلبي«. ويستند املسلسل املدبلج الى العربية، الى 
فيلم ايراني صدر عام 2008، ويروي حياة املسيح بناء 
على ما ورد في القرآن. وقد اثار عرضه احتجاج عدد من 
رجال الدين املسيحيني في لبنان الذين طالبوا بوقفه 
باعتباره مس���يئا الى اإلميان املسيحي. ودعا االسقف 
املاروني بش���ارة الراعي في احاديث لوسائل اإلعالم 
اخلميس واجلمعة الى وقف عرض املسلس���ل، مؤكدا 
انه »ينكر أس���س الدين املسيحي«. وقال الراعي الذي 
يرأس اللجنة االس���قفية لوسائل اإلعالم في الكنيسة 
املارونية في حديث الى صحيفة »الس���فير« الصادرة 
أمس ان احداث املسلسل »غير صحيحة وغير دقيقة«. 
وجاء في بيان قناتي »املنار« و»ان بي ان« ان املسلسل 
»يضيء على الش���خصية العظيمة لنبي اهلل عيسى 

بن مرمي گ وعلى رسالته اإللهية ويعكس ذلك بكل 
متجيد وإجالل.

وكان مخرج الفيلم اإليراني نادر طالب زاده قال في 
مقابلة مع ش���بكة »سي ان ان« التلفزيونية االميركية 
عام 2008 ان الفيلم محاولة لتصوير »حياة املس���يح 
من املنظارين اإلس���المي واملس���يحي في وقت واحد«، 
مش���يرا الى ان القرآن يتحدث »كثيرا عن عيسى وعن 

مرمي امه«.
وفي لقطات من املسلسل مت بثها على االنترنت، يصور 
املسيح وهو يصلي فيما ُيسمع صوت يقول »نزل امني 
الوحي جبرائيل، واحضر كتابا كأنه مرآة مضيئة واوحي 

االجنيل في تلك اللحظة على قلب ابن مرمي«.
واالجنيل، بحسب العقيدة املسيحية، مكتوب وليس 

موحى به.
الى ذلك قال عضو أمانة 14 آذار يوسف الدويهي بعد 
لقائه البطريرك املاروني نصراهلل صفير في »الدميان« 
ان هذا العرض هو زج للفتنة بني الطوائف، وانه مخالف 
للفقه الكنس���ي ولإلرادة الكنس���ية في نظرتها للسيد 
املسيح وللمس���يحية عامة رغم كل احملاوالت لثنيهم 

عن بث هذا املسلسل.
النائب ندمي اجلميل الذي شارك في جتمع أمام املركز 
الكاثوليكي لإلعالم أمس اعتبر ان هذا املسلس���ل يهدد 
الس���لم األهلي في لبنان. وقال لسنا في ايران، ونحن 
نعتبر ان املديرية العامة لألمن العام ووزير الداخلية 

زياد بارود  هما اللذان سمحا ببث املسلسل.

لبنان يوقف عرض مسلسل إيراني عن المسيح
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