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Al-Anbaa Tuesday 14th September 2010 - No 12389يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 5 من شوال 1431 ـ 14 سبتمبر 2010 الـــعـدد:

باستر آلن )ميني( يحمل نسخة محترقة من املصحف الشريف وبجانبه باستر أولد يضع سائال متهيدا حلرق نسخة أخرى من املصحف في والية تينسي           )رويترز(

»التنمية واإلصالح« تلتقي الُمحافظ لبحث تمويل المشاريع
ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها مع أطراف حكومية واتحاد المصارف ولقاءات الحقة مع خبراء لتحديد موقفها 

الكونغرس يبحث صفقة 
تسلح مع السعودية 
بقيمة 60 مليار دوالر

ارتفاع عوائد العمرة 
إلى 30 مليار ريال

القاهرةـ  د.ب.أ: في صفقة اعتبرت 
اكبر عقد تسلح في تاريخ الواليات 
املتحدة لوصول قيمتها الى 60 مليار 
دوالر، تعتزم إدارة الرئيس األميركي 
باراك أوباما إطالع الكونغرس على 
خطط لبيع طائرات حربية متطورة 
إلــــى الســــعودية. ونقلت صحيفة 
»وول ســــتريت جورنال« امس عن 
مسؤولني أميركيني ان العرض الذي 
ستحيله إدارة أوباما أمام الكونغرس 
هذا األســــبوع أو الذي يليه يشمل 
تخويل السعوديني شراء 84 مقاتلة 
من طراز »اف 15« وحتديث 70 طائرة 
أخرى وشراء 70 نوعا من مروحيات 
»أباتشي« و72 مروحية »بالك هوك« 
و36 مروحية »ليتل بيرد«. وباإلضافة 
إلى عقــــد الـ 60 مليار دوالر يجري 
املسؤولون األميركيون مفاوضات 
مع السعودية لعقد صفقة لتحديث 
قوتها البحرية بقيمة 30 مليار دوالر، 
 وقد وصف مسؤول أميركي احملادثات
 بـ »السرية والثنائية«، مشيرا إلى 
أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها 

بعد.

 الرياضـ  يو.بي.آي: ارتفع إنفاق 
املعتمرين خالل املوسم احلالي إلى 
30 مليار ريال فيما ارتفعت تكاليف 
إلى 25%. ونقلت صحيفة  اإلسكان 
»االقتصادية« أمس عن د.علي ناقور 
رئيس مجلس النقل العربي أن إنفاق 
املعتمرين خالل العام احلالي ارتفع 
بنســــبة 30% إجماال بسبب ارتفاع 
تكاليف اإلســــكان إلى 25% وزيادة 
أسعار السلع واملواد الغذائية بنحو 
15% إضافة إلى ارتفاع أسعار تذاكر 
الطيران. وأوضــــح أن زيادة أعداد 
املعتمرين خالل موسم العمرة احلالي 
بنحو 500 ألف معتمر أســــهمت في 
زيادة معدالت إنفاق املعتمرين الذين 

جتاوزوا 3.950 ماليني معتمر.

ديوان الخدمة أبلغ »التربية« بالموافقة
على تعيين البدون كمعلمين

لجنة برئاسة الحمود لمقابلة المرشحين 
لمنصبي المديرين العامين للجهراء والعاصمة 

مريم بندق
وافق ديوان اخلدمة املدنية لوزارة التربية على االستعانة ببعض 
املعلمني واملعلمــــات من فئة غير محددي اجلنســــية وذلك على بند 
املكافــــأة. وقالت مصادر تربوية لـ »األنباء« ان املوافقة لكل حالة تتم 
على حسب التخصص وتوافر الضوابط املعلنة أكثر من مرة من قبل 
الديوان. هذا وتبدأ الوزارة اتخاذ إجراءات االســــتعانة بهذه احلاالت 

على ان يبدأ دوامهم اعتبارا من بداية العام الدراسي اجلديد.

مريم بندق
شكلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود جلنة 
برئاستها ملقابلة املرشحني ملنصبي املديرين العامني ملنطقتي العاصمة 
واجلهراء التعليميتني. وبحسب القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن 
تضم اللجنة في عضويتها وكيلة الوزارة متاضر السديراوي والوكيلة 
املساعدة للتعليم العام منى اللوغاني وبعض الوكالء املساعدين ولم 
يتم االستعانة بأي من الكوادر االكادميية من جامعة الكويت أو الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

أكد وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي التزام 
احلكومة بتعهداتها الســــابقة 
إدارات  بعدم عودة مجالــــس 
األندية التي صدر قرار بحلها 
لــــم يصدر بشــــأنها حكم  ما 

قضائي.
وفيما يخص احتاد كرة القدم 
أعلن د.العفاســــي انه »سيتم 
قريبــــا دعوة جميــــع األندية 
النتخــــاب جلنة مؤقتة إلدارة 
االحتاد على ان تقوم هذه اللجنة 
فيما بعد بالدعوة لعقد جمعية 

عمومية غيــــر عادية لتعديل 
املادة 32 بحيث يكون لكل ناد 

ممثل في احتاد الكرة«.
وفي شأن آخر، تصدر الدائرة 
املستعجلة مبحكمة االستئناف 
اليوم حكمها في اإلشكال املرفوع 
من احلكومة والذي تطلب فيه 
إيقاف تنفيــــذ احلكم القاضي 
بإلغاء قــــرار احلكومة بإحالة 
د.فؤاد الفــــالح بصفته مديرا 
عاما للهيئة العامة للشــــباب 

والرياضة الى التقاعد.

وفق الحاجة والضوابط المعلنة

العفاسي: لجنة مؤقتة إلدارة اتحاد الكرة
وال عودة لألندية المنحلة إال بحكم قضائي

»االستئناف« تصدر حكمها اليوم في إحالة الفالح للتقاعد

د.محمد العفاسي

"
 "

ن« القرآن واإلنجيل في شريط على »يوتيوب« أسترالي »يُدخِّ

عواصمـ  وكاالت: في وقت مازال يتواصل فيه اجلدل في نيويورك 
وعدد من الواليات األميركية حيال مشروع املركز اإلسالمي املقترح 
تشـــييده بالقرب من منطقة »غراوند زيرو«، حّمل اإلمام فيصل 
عبدالرؤوف، الذي يقف وراء املشـــروع، ســـارة بالني )املرشحة 
السابقة عن احلزب اجلمهوري ملنصب نائب الرئيس( املسؤولية 
عن إشعال مشـــاعر اخلوف املتزايدة من اإلسالم، بعد ان نشرت 
رســـالة على موقع »تويتر« في يوليو املاضي، قالت فيها: »أطلب 
من املســـلمني أن يتفهموا أن بناء مسجد بالقرب من غراوند زيرو 
عبـــارة عن حتريض غير ضروري، لـــذا، أرجوهم أن ينبذوه من 
أجل الصالح العام«، وعقب عبدالرؤوف على رسالتها قائال: »لقد 

كان تدخل بالني ماكرا«. 
مبوازاة ذلك، مزق أستاذ القانون االسترالي وعضو في إحدى 
اجلماعات امللحدة الكس ستيوارت، أوراقا من املصحف الشريف 
واإلجنيل ولفها سجائر وراح يدخنها وهو يسأل في شريط ڤيديو 
مدته 12 دقيقة على موقع يوتيوب: أيهما يشـــتعل أفضل؟ مبررا 

فعلته بأنه أراد ان ميارس حقه في حرية التعبير.
من جانبها، أعلنت وزيرة الداخلية األميركية جانيت نابوليتانو 
ان القس األميركي الذي دعا الى حرق نســـخ من القرآن مبناسبة 
الذكرى التاسعة لهجمات 11 ســـبتمبر قس كنيسة صغيرة لذلك 

تعتبره »من صنع اإلعالم«.

ل سارة بالين مس�ؤولية تزايد الخوف من اإلسالم اإلمام عبدالرؤوف ُيحمِّ

وزيرة الداخلية األميركية: القس الذي هدد بحرق القرآن من »صنع اإلعالم«

صحيفة »عصر إيران«: 
سنصّدر الكهرباء 
إلى الكويت قريبًا

كشف املدير العام 
لشركة توزيع ونقل 
اإليرانية  الكهربـــاء 
همايـــون حائـــري 
إيران ســـتصدر  ان 
الكهربـــاء قريبا الى 
سبعة بلدان، مضيفا 
الــكهرباء  تــبادل  ان 
بـــني إيـــران والدول 
األخرى يجري بشكل 
جيـــد. وبحســـب ما 
نشـــرته صحيفـــة 
»عصـــر إيران« على 
لســـان حائري فإن 
ايران ســـتبدأ قريبا 
الكهربـــاء  تصديـــر 
الـــى طاجيكســـتان 
وجورجيا واالمارات 
وقطر وسلطنة عمان 
والكويت والبحرين.

المبارك: لن نتردد في اتخاذ اإلجراءات الحازمة 
لردع كل من تسول له نفسه العبث باألمن الوطني

أكد رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ان 
احلكومة تتابع »بكثير من االستياء 
والقلق ما تشهده الساحة احمللية من 
تصريحات وتصريحات مضادة تتناقلها 
وسائل اإلعالم املختلفة وتنطوي على 
مســـاس مرفوض بوحدتنا الوطنية 
اإلثـــارة والشـــحن وتأجيج  وتعمد 
العواطف حول مسائل وموضوعات 

شديدة احلساسية«. 
وقال الشيخ جابر املبارك في تصريح 

لـ »كونا«: ان ما يجري ال يحقق مصلحة 
الوطـــن وال يؤدي الى إيجاد معاجلة 
موضوعية مدروسة ملختلف املسائل 
املثارة التي ال تتم عن طريق استخدام 
وسائل اإلعالم وتسخيرها الستقبال 
وبث ونـــشر كل ما من شأنه املزيد من 
اإلثارة والتصعـيد واالستفزاز وخلط 

األوراق.
 وشـــدد على  أن اجلهات املعنية 
القانونية  باشرت باتخاذ اإلجراءات 
الالزمة في شـــأن جميع املســــــائل 

واملخالفات التي يطولها القانون.
 وقـــال ان احلكومة »لن تتردد في 
اتخاذ اإلجراءات احلازمة لردع كل من 
تسول له نفسه العبث باألمن الوطني 
واملساس بالوحدة الوطنية وبثوابتنا 

الراسخة.
ودعا اجلميع الـــى التزام احلكمة 
واليقظة وجتنب االجنرار خلف مثيري 
الفتنة وأصحاب املخططات املشبوهة 
وترك األمر للجهات الرسمية املعنية 

التخاذ ما يلزم بشأنها.

حسين الرمضان � موسى أبوطفرة �  سامح عبدالحفيظ
تواصل كتلة التنمية واالصالح إجراء اتصاالتها 
مع أطراف عدة ذات اختصاص في الشأن االقتصادي 
وذلــــك لبلورة رأيها حول آلية متويل املشــــاريع 

الواردة ضمن اخلطة التنموية.
الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب د.فيصل 
املســــلم قال لـ »األنباء«: إن »التنمية واالصالح« 
عقدت سلسلة من االجتماعات السابقة مع أطراف 
من الفريق احلكومي املكلف بإعداد الرؤية اخلاصة 
بتمويل املشاريع باإلضافة إلى لقاء مع ممثلني عن 

احتاد املصارف.
وأضاف املسلم ان الكتلة طرحت وناقشت العديد 
من األفــــكار املطروحة لعملية التمويل وتباحثت 

مع تلك األطراف حول إيجابيات وســــلبيات التطبيق العملي ملا 
هو مطروح وأي الطرق أنســــب حيث دونت مالحظاتها وفقا ملا 

توصلت إليه من قناعات خالل تلك االجتماعات.
وأشار النائب املســــلم الى ان كتلته ستعقد اجتماعات الحقة 
مع اقتصاديني مســــتقلني ومثلهم إسالميني وذلك لبحث اجلانب 
الشرعي في عملية التمويل معتبرا ان هذا األمر مهم جدا بالنسبة 
للكتلة وتتوقف عليه عملية املوافقة من عدمها، مشددا على ان ما 
يهمها هو احلفاظ على املال العام من الهدر والتنفيع مع احلفاظ 

على اجلانب الشرعي.
وقال املسلم ان كتلة التنمية واإلصالح ستقوم 
في ختام عملها حول هذا املوضوع بعقد اجتماع 
مع محافــــظ البنك املركزي ألخذ رأي البنك حول 
ما هو مطروح من آراء وأفكار ومقارنة ذلك مع ما 

توصلت إليه حول متويل املشاريع.
 وأكد املســــلم انــــه ال اســــتحقاق أمامنا للرأي 
أو التصويت حاليا خصوصا انه حتى اآلن لم يقدم 
أي مشــــروع حكومي عن القضية ولذلك ستأخذ 
الكتلة وقتها في عملية البحث والدراسة خصوصا 
أن األفكار كثيرة جدا، مشيرا الى أن األمر لن يحسم 

خالل الفترة احلالية.
واختتم حديثه بالقول ان »التنمية واإلصالح« 
ليســــت ضد مبدأ تنمية البالد أو تنفيذ اخلطــــة التنموية التي 
أقرها املجلس وإمنا حتاول الوصول إلى أفكار من شأنها تسهيل 
عملية تنفيذ اخلطة دون حدوث مشاكل في املستقبل مبا يضمن 
حقوق الدولة واملال العام وفقا ملا أقرته الشريعة اإلسالمية التي 
ال ميكن اخلروج عن تعاليمها في ايجاد آليات التمويل ملشــــاريع 
اخلطة، متمنيا على احلكومــــة ان تقدم رؤية واضحة وحقيقية 
ميكن للمجلس أن يســــتند اليها في عملية اتخاذ القرار املناسب 

في هذا الشأن.

أكد متابعة الحكومة بكثير من االستياء ما تشهده الساحة المحلية من تصريحات وتصريحات مضادة

ندعو الجميع لعدم االنجرار وراء مثيري الفتنة وأصحاب المخططات المشبوهة

د.فيصل املسلم

الس�كنية«  »الرعاية 
تعلن  أس�ماء 354 
ُخصص�ت  مواط�نًا 
في  ق�سائ�م  لهم 
مدينة صباح األحمد 
السكن�ي�ة  ص14

راض�ي الحبي��ب ردًا 
ياس�ر  مزاعم  ع�ل�ى 
الحبي�ب:  لم أصلِّ في 
بنية  الكبير  المس�جد 
ص5 »التقية«  ب�  العمل  

صوتان لكل ناخب للقضاء على الطائفية والقبلية محافظو البنوك المركزية في العالم يتفقون 
ماضي الهاجري - فليح العازميعلى إجراءات صارمة لضمان استقرار المصارف

في مســـعى نيابـــي لتالفي 
سلبيات قانون االنتخاب احلالي 
ولتحـــســـني مســـــتوى الفرز، 
كشف مصدر نيابي عـــن توجه 
اقتراح بقانون لتعديل  لتــقدمي 
االنتـــخـــاب املعمول به  قانون 
نـــاخب  حاليا جلهة مـنـــح كل 
حـــق اإلدالء بصوته ملرشـــحني 
التصويت   اثنني فقط بدال مـــن 

لـ 4 مرشحني.
لـ »األنباء« ان  وقال املصدر 
عددا من النواب أجروا اتصاالت 

فيمـــا بينهـــم واتفــقوا على تـــقـــدمي مثل هذا 
املقترح حتى في حال فشـــلت املساعي الرامية 
لتعديل الدوائر االنتخابية والتحول الى الدائرة 

الواحدة.
وأشار املصدر الى ان النواب الذين يحملون 
هذا التوجه باتوا مقتنعني بأن مثل هذا التوجه 

من شأنه القضاء على العديد من 
السلبيات التي حتدث جراء العمل 

بقانون االنتخاب احلالي.
عضـــو التجمـــع اإلســـالمي 
العمير  النائب د.علي  الســـلفي 
قال في تصريـــح لـ »األنباء« ان 
هناك عدة توجهات نيابية بشأن 
تعديل الدوائر االنتخابية، موضحا 
ان القضاء على الظواهر السلبية 
في الدوائر اخلمس ال يتحقق إال 
من خالل تقليـــل عدد األصوات 
املمنوحـــة للناخب فـــي اختيار 

املرشحني من القائمة.
وشـــدد د.العمير على ان هـــذا األمر في حال 
تطبيقه ســـيقضي على القبلية والطائفية وأي 

شكل من أشكال االنحياز.
وأضـــاف ان الدائرة الواحـــدة إذا أقرت دون 
تغيير عدد األصوات فستكرس هي األخرى مبدأ 

الطائفية والقبلية في البالد.

عمر راشد ووكاالت
أعلنت مجموعة مـــن محافظي البنوك 
املركزية في العالم ورؤساء جلنة اإلشراف 
التابعة للجنة بازل للرقابة املصرفية عن 
تأييدها التام إللزام البنوك بزيادة الكمية 
التي ينبغي ان حتتفظ بها من رأســـمالها 
املمتاز األساسي ألكثر من 3 أمثال لتصل 
إلى 7% مما يساعدها على مواجهة الصدمات 

املستقبلية.
ويقضي االتفاق املعروف باسم »بازل 3« 
بتجنيب البنوك املزيد من املال للتصدي 
لصدمات السوق في املستقبل بهدف تخفيف 

احلاجة لبرامج إنقاذ من احلكومات.
وقد تفاعلت األسواق العاملية إيجابا مع 
اإلعالن عن االتفاق حيث ارتفعت أســـهم 

البنوك األوروبية 1.7% وصعد اليورو %1.1 
مقابل الدوالر.

ومحليا، قال مصدر مســـؤول في بنك 
الكويت املركزي لـ »األنبـــاء« ان تطبيق 
معايير »بـــازل 3« »غير إلزامية«، واصفا 
إياها باملعايير االسترشادية التي قد يأخذ 

بها البنك املركزي أو ال.
لكن املصدر استدرك بالقول ان الكويت 
كانت أول دولة طبقت معايير »بازل 2« على 
مســـتوى العالم، وذلك في إطار سياسات 
»املركزي« املتحفظة والتي رفعت معايير 
كفاءة رأســـمال البنوك احمللية ملستويات 
تراوحـــت بني 12 و17%، األمـــر الذي عزز 
مكانتهـــا بني البنوك ملواجهـــة الصدمات 

املستقبلية.

العمير ل� »األنباء«: تقليل عدد األصوات يقضي على الظواهر السلبية »المركزي«: قواعد »بازل 3« استرشادية وليست إلزامية
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