
www.alanba.com.kw

قانون جديد لـ »الغرفة«.. والحكومة تتحفظ
يتكون من 65 مادة ناتج دمج اقتراحات الراشد والسلطان وجوهر ..وحدد أعضاء غرفة التجارة بـ 24 والتصويت لـ 8 في االنتخابات

حسين الرمضان ـ موسى أبو طفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ 

فليح العازمي
سجلت احلكومة أمس حتفظها 
على قرار اللجنة املالية البرملانية 
في شأن املوافقة على القانون اجلديد 

لغرفة التجارة والصناعة.
وقال وزير التجارة والصناعة 
احمد الهارون الذي خرج من اجتماع 
اللجنة باكرا ان النواب رأوا مناقشة 
القانون م����ن دون حضور أي من 
الوزراء أو ممثلي احلكومة. وأضاف: 
أبلغت اللجنة حتفظ احلكومة على 
أي قانون يت����م إقراره بهذا الصدد 
يخالف ما قدمته »واحلكومة أصبحت 
متحفظة حتفظا ش����امال«، مشيرا 
إلى أن اللجنة ال تريد اس����تعراض 
م����واد القانون مع األطراف املعنية 
ملعرفة موقفها. رئيس اللجنة النائب 
د.يوسف الزلزلة قال في تصريح 
صحافي إن القانون اجلديد يعتبر 
مزيج����ا بني االقتراح����ات النيابية 
واملشروع احلكومي وان إقراره جاء 
بإجماع أعضاء اللجنة املالية. وأشار 
الزلزلة إلى أن أغلب مواد القانون 
الذي أقر هي من املشروع احلكومي 

وأن حتفظات احلكومة كانت على 
آلية التصويت في انتخابات الغرفة 
والرسوم. وأضاف: رأت اللجنة أن 
يكون التصويت لثلث املرش����حني 
بينم����ا ت����رى احلكوم����ة ضرورة 
التصوي����ت للعدد كامال كما طلبت 
احلكومة أخذ رسوم من املسجلني في 
الغرفة بينما رأت اللجنة أنه باإلمكان 
أخذ الرس����وم من القطاع اخلاص 
مباشرة، مبينا أن احلكومة لم تطلب 
تقدمي دعم للغرفة، فيما ارتأت اللجنة 
ضرورة وجود هذا الدعم في مواد 
القانون.  من جانبه، قال النائب خالد 
إن االقتراح  ل� »األنباء«:  السلطان 
الذي أقر يعتبر دمجا بني املقترحات 
املقدمة من النواب علي الراشد وخالد 
السلطان ود.حسن جوهر، مشيرا 
إلى أنه يتكون من 65 مادة وينص 
عل����ى أن يكون عدد أعضاء الغرفة 
 24 عضوا. مص����ادر مطلعة قالت 
ل� »األنباء« ان النواب طلبوا جتديد 
بيان����ات أعضاء الغرف����ة بكاملهم 
بينما أكدت احلكومة على ضرورة 
حتديث البيانات فقط، مشيرة إلى 
أن التصويت حسب القانون اجلديد 

سيكون ل� 8 أعضاء فقط.

الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ د.عبداهلل الفهيد

مفتي السعودية: مهاجمو أم المؤمنين عائشة 
رضي اهلل عنها هم رؤوس المنافقين الضالين

الحمود: الكفاءة معيار تعيين القياديين 
ولجنة مختصة الختيار مدير جديد للجامعة

وصف املفت����ي العام للمملكة 
الش����يخ  الس����عودية  العربي����ة 
عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ 
من قاموا مبهاجم����ة أم املؤمنني 
الس����يدة عائشة رضي اهلل عنها 
في االحتف����ال املريب بالعاصمة 
البريطاني����ة )لندن( ب� »رؤوس 
املنافقني الضالني« دون ان يتعرض 
لهم باالس����ماء، الفتا الى ان هذه 
احلادثة »طأطأت رؤوس كثير ممن 
يزعمون عدم انحراف منهجهم«.

وفند آل الش����يخ ما تعرضت 
له الس����يدة عائش����ة رضي اهلل 
عنها، مضيفا »ملا تكلم من تكلم 
من رؤوس املنافق����ني والضالني 

في أم املؤمن����ني رضي اهلل عنها 
وقالوا فيها اقواال.. يقول لي بعض 
االخوان الذين سمعوها، انهم لم 
يقدروا على مواصلة االس����تماع 
اللسان ووقاحة  للبذاءة وقذارة 
ليس بعدها وقاحة، يعني خسة 

ودناءة وسقوطا في الرذيلة«.
ورأى املفتي ان األمر العظيم 
الذي عكسته هذه احلادثة طأطأ 
رؤوس كثير من الذين يزعمون 
انهم ليسوا منحرفني، واظهر كمائن 
نفوسهم، وعرفوا انهم قد دمغوا 
بهذا الباطل الذي كانوا يخفونه، 
واآلن انكشف الغطاء وتبني ما هم 

عليه من املعتقد اخلبيث.

ونقل���ت صحيفة »الش���رق 
األوس���ط« اللندني���ة عن مفتي 
عام السعودية الذي كان يتحدث 
خلطباء وائمة ودعاة سعوديني 
ف���ي جتمع يهدف ال���ى محاربة 
ان  الفكري،  الغلو واالنح���راف 
حادثة التهجم والنيل من زوج 
النبي ژ اسهمت في وقف متدد 
التشيع في بعض الدول، وزاد: 
يقول لي بعض االخوان انه في 
بعض البالد التي كاد التش���يع 
يجتاحها تراجع الكثير عن هؤالء 
بعد هذه احلادثة وعلموا ان اولئك 
على باطل، معتبرا ذلك نعمة من 

اهلل كشفت عوارهم.

بيان عاكوم
أكدت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
الكفاءة  حرصها على ان تكون 
هي معيار االختيار للمناصب 

القيادية في الوزارتني.
وقالت د.احلم����ود في بيان 
صحافي أصدرته أمس توضيحا 
النواب حول  أثاره بع����ض  ملا 
موضوع اختيار القياديني وما 
انها  انتقاد،  اليه م����ن  تطرقوا 
اخت����ارت للمناص����ب القيادية 
كف����اءات كويت�ية ت�ش����هد لها 
س����يرتها ومكانتها األكادميية 
بالتم���ي����ز دون أي اعتبارات 

لصل����ة أي منه����م بالتي����ارات 
السياسية.

وح���ول التجديد أو التمديد 
ملدير اجلامعة، قالت د.احلمود 
انه س���يتم اختيار مدير جديد 
جلامعة الكويت من خالل جلنة 
مش���كلة من املختصني الثقات 
الذين سيحرصون على اختيار 

األكفأ من أبناء اجلامعة.
مصادر مطلعة من اجلامعة 
أبلغت »األنباء« بأن مدير اجلامعة 
د.عبداهلل الفهيد أفصح لبعض 
املقرب���ني منه ع���ن ان الوزيرة 
د.احلمود وعدته س���ابقا بأنها 
ستجدد له س���نة أو 4 سنوات 

في منصبه.
في الوقت ذاته، أبدى النائب 
صالح املال استغرابه واستنكاره 
من اله��ج���وم املف�����اجئ على 
وزيرة التربية حول هذا املوضوع 
النائب م���حمد  اعت���ب���ر  فيما 
ه��اي���ف ان د.احلمود ضربت 
بكل الق���رارات التربوية عرض 

احلائط.
وقال النائب د.وليد الطبطبائي 
ان نوايا الوزيرة احلمود لتغيير 
مدير اجلامعة مكشوفة لتضع 
بعض أعضاء حزبها في املنصب 
وال مبرر لعدم التمديد للدكتور 

الفهيد.

أكد أن هذه الحادثة أوقفت تمدد التشيع في بعض البلدان

السفر بين السعودية والكويت 
بالبطاقة الذكية خالل أسبوعين

وزير خارجية البحرين: المتآمرون
على النظام تدربوا في المنطقة

تأّخر المدرس فقام الوزير ماجد النعيمي بالتدريس!
املنامة: فوجئ وزير التربية والتعليم البحريني د.ماجد النعيمي خالل 
زيارته املباغتة ملدرستني للبنني والبنات باملرحلة اإلعدادية، بعدم وجود 
احد املدرسني في احلصة الدراسية، وعندما استفسر من إدارة املدرسة 
أبلغ����وه بأن املدرس تأخر عن الوصول فما كان من الوزير إال ان توجه 
الى الفصل وقام بتدريس احلصة للطلبة بنفسه، إلى أن حضر املدرس 
ليفاجأ بوجود الوزير داخل الفصل. وبحسب صحيفة »األهرام« املصرية 
قرر الوزير محاس����بة املدرسني املتأخرين وإحالتهم للتحقيق والتنبيه 

على إدارات املدارس بتحقيق االنضباط في العملية التعليمية.

»الشؤون«: إدارة مستقلة لتقدير االحتياج
وأخرى لمراقبة عمال النظافة واألمن والحراسة

محمد الدشيش
رجح مصدر أمني ان تبدأ الكويت والس����عودية تنفيذ االتفاقية األخيرة 
بشأن التنقل بالبطاقة الذكية خالل أسبوعني، واشار املصدر الى ان الدولتني 
ستس����تعينان بجهاز مترر عليه البطاقة الذكية، مشيرا إلى ان هذا اجلهاز 
ومبجرد ان مترر عليه البطاقة الذكية س����يقوم تلقائيا بتسجيل كل بيانات 
الش����خص الذي سيدخل أو سيخرج من وإلى الكويت. وجدد املصدر األمني 
دعوته لإلسراع في تسلم البطاقات الذكية من مقر الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية، مشيرا إلى ان البطاقة الذكية تضم كامل بيانات صاحبها سواء من ناحية 

عمره أو سكنه أو حالته االجتماعية وغيرها من البيانات الضرورية.

دب����ي � أ.ف.پ: قال وزي����ر اخلارجية 
البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة 
ان الناشطني الشيعة ال� 23 املتهمني بالتآمر 
على نظام احلكم في البحرين تلقوا االموال 
والتدريبات في اخلارج رافضا اتهام ايران. 
وأضاف الشيخ خالد لصحيفة »احلياة« ان 
»هؤالء تلقوا تدريبات وامواال في اخلارج، 
وفي احدى دول املنطقة«. وحول ما اذا كانت 
ايران هي املقصودة، قال وزير اخلارجية 
»نح����ن ال نتهم ايران«.  واضاف »املنطقة 
فيها جيوب تدرب االرهابيني وقد ال تكون 
هناك سلطة للدول عليها«. واشار الوزير 
الى ان احد املتهمني ال� 23 يحمل اجلنسية 

البريطانية حيث يقيم، وان مواطنني »من دول شقيقة مجاورة« خليجية 
تورطوا في اعمال عنف منسوبة الى املتهمني ال� 23 ومناصريهم.

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان الوزارة مستمرة في اتخاذ 
اخلطوات اإلجرائية للحد من مشاكل العمالة الوافدة ووضع حد لتجار اإلقامات، ومن 
اإلجراءات اجلاري اإلعداد لها إنشاء إدارات جديدة متخصصة في قطاع العمل، منها 
إدارة متخصصة في تقدير احتياج مؤسسات وشركات القطاع اخلاص للعمالة تتولى 
عمليا إصدار ش���هادات تقدير احتياج العمالة وفق احلاجة الفعلية للعمل بناء على 
نشاط املؤسسة أو املشروع املنوي تنفيذه، على ان يتفرع عن هذه اإلدارة أقسام في 
كل إدارات العمل. وإجراء آخر بشأن معاجلة أوضاع عمال النظافة واألمن واحلراسة 
عبر فصلهم عن إدارة العقود احلكومية واستحداث إدارة مستقلة لهم ملتابعة ومراقبة 
عمال النظافة واألمن واحلراسة. وتوقع املصدر ان تصدر قرارات باستحداث اإلدارتني 
في وقت قريب بعدما أجنز قطاع العمل دراسة متكاملة حول األسباب والدوافع وراء 

استحداث هاتني اإلدارتني ورفعها لديوان اخلدمة املدنية.

أدفانتج: زيادات الرواتب 
في الخليج %7.7 

والكويت في أدنى السلم 
خليجياً في 2010

قالت رئي���س مجلس 
اإلدارة والعض���و املنتدب 
لشركة أدفانتج لالستشارات 
اإلدارية واالقتصادية صفاء 
الهاشم إنه رغم التقلب في 
الرواتب في منطقة مجلس 
التعاون اخلليجي طوال عام 
2009 إال ان زيادات الرواتب 
في عام 2010 كانت مستقرة 

نسبيا عند %7.7.
وذك����رت الهاش����م في 
تقرير صادر عن الشركة 
ان حتليل الزيادات حسب 
»الدول����ي« أظهر ان عمان 
وقط����ر في مقدم����ة دول 
التعاون بزيادات  مجلس 
إجمالي����ة بنس����بة %9.8 
التوال����ي،  و9.4% عل����ى 
البحرين  بينما س����جلت 
والسعودية زيادات بنسبة 
7.8% و6.9% على التوالي، 
محققة جناحا أفضل من 
اللتني  الكويت واإلمارات 
شهدتا أدنى نسب الزيادات 
بنسبة 5.8% و6.6% على 

التوالي.

نجاد سيرشق إسرائيل بالحجارة من جنوب  لبنان
وكاالت: أكدت صحيفة »القدس العربي« انه سيتخلل زيارة الرئيس اإليراني 
محمود أحمدي جناد إلى لبنان احتفال جماهيري حاشد يقام في بلدة بنت جبيل، 
ومن املقرر أن يلقي فيه جناد خطابا بارزا بهدف اطالق جملة رس����ائل محلية 

وإقليمية خاصة حول ما يتعلق باملفاوضات الفلسطينية � اإلسرائيلية.
وتابع����ت الصحيفة اللندنية أن جناد سيدش����ن في اجلنوب حديقة بوابة 
فاطمة التي سيرشق من أرضها حجارة في اجتاه فلسطني احملتلة التي توجد 
على حدودها القوات االسرائيلية، في خطوة رمزية تعكس العداوة لها، وتؤكد 
سياسة إيران القائمة على وجوب إزالة هذا الكيان من الوجود، ولم تستبعد 
مصادر مواكبة للزيارة أن يبيت الرئيس اإليراني ليلته في اجلنوب في مكان 
لن يكشف عنه ألسباب أمنية على أن يغادر مساء 14 اكتوبر إلى بيروت ليختتم 
زيارته للبنان، ولم يتم بعد حتديد موعد اللقاء بني الرئيس جناد واألمني العام 

حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل.

الشيخ خالد بن احمد آل خليفة

محمود أحمدي جناد
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هوشة  »االئتالفية« 
و»المستقلة« تنذر 
بموسم انتخابي 

عنيف   ص10

سياسيون ومثقفون في ندوة الخريجين: التعسف الرقابي 
أصبح السـمة الغالبة على معرض الكتاب ومنع الكثير من 
الكتب من المشاركة فيه ُيعّرض سمعة الكويت للخطر     ص18
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