
فلس
100

صفحة
44

www.alanba.com.kw
Al-Anbaa Friday 1st October 2010 - No 12406يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 22 من شوال 1431 ـ 1 أكتوبر 2010 الـــعـدد:

»االعتماد التكميلي« للمتقاعدين.. ضوء أخضر
ن عليه  مقابل 15 ٪ لرب العمل اللجنة المالية وافقت على المشروع الحكومي بإجماع أعضائها على أن تتحمل الحكومة زيادة 10 ٪ على المؤمَّ

خامنئي يفتي بتحريم اإلساءة
لرموز أهل السّنة ونساء النبي ژ 

في فتوى تتفق مع العالمة فضل اهلل

طهرانـ  وكاالت: في فتوى تتفق 
مع ما كان قد أعلنه املرجع الشيعي 
الراحل العالمة السيد محمد حسني 
فضل اهلل، أفتى املرشــــد األعلى 
للثورة اإلسالمية في إيران السيد 
علي خامنئي بتحرمي اإلساءة الى 
زوجة الرسول ژ السيدة عائشة 

رضي اهلل عنها أو النيل من الرموز اإلسالمية ألهل السّنة واجلماعة. 
وذكرت وكالة »مهر« شبه الرسمية أمس ان الفتوى جاءت ردا على 
استفتاء وجهه جمع من علماء ومثقفي منطقة االحساء بالسعودية 
في أعقاب إســــاءات ياسر احلبيب بحق السيدة عائشة رضي اهلل 
عنها وطلب املســــتفتون من خامنئــــي إبداء رأيه حول ما ورد من 
»إهانة صريحة وحتقير بكلمات بذيئة ومســــيئة لزوجة الرسول 
ژ أم املؤمنني السيدة عائشة رضي اهلل عنها«. ورد خامنئي في 
فتواه: »يحرم النيل من رموز إخواننا السّنة فضال عن اتهام زوجة 
النبي ژ مبا يخل بشرفها، بل هذا األمر ممتنع على نساء األنبياء 

وخصوصا سيدهم الرسول األعظم ژ«.

العالمة الراحل السيد 
محمد حسني فضل اهلل

السيد علي خامنئي

أسماء 145 طالبًا في الدفعة السادسة 
ص12 المصرية   بالجامعات  للمقيدين 

البصيري أصدر قرارًا بتدوير عدد من القياديين 
في 5 قطاعـات بــ »المواصالت«  ص3

إسقاط الجنسية عن الفرنسيين
في حال إدانتهم بقتل رجال األمن

صّوتت اجلمعية العامة الفرنسية أمس بأغلبية ضئيلة لصالح مشروع 
قانون يقضي بتجريد احلاصلني على اجلنسية الفرنسية قبل أقل من عشر 

سنوات، من هذه اجلنسية في حال إدانتهم بقتل رجل أمن.
ومت تبني هذا البند بأغلبية 75 صوتا مقابل 57 )من إجمالي 577 نائبا( 

وذلك بعد 3 ساعات من النقاش.

وزيـر الديبلوماسـية األمير 
سـعود الفـيصل   ص36

 : ية د لسعو ا
عــامًا   35
شاهدة على 
نجــاحات 

»الشؤون«:»المنظمات النقابية« 
من »القانونية« إلى »العمل«

اإلكوادور: تمرد عسكري ينشر الفوضى 
ويجبر الرئيس على االختباء في مستشفى

»األنباء« ترصد أول تجربة للتنقل 
بـ »الذكية« بين الكويت والسعودية

بشرى شعبان
أصدر وزير الشؤون د.محمد 
العفاسي قرارا وزاريا يقضي بنقل 
النقابية  إدارة املنظمات  تبعية 
من قطاع الشؤون القانونية الى 
قطاع العمل بكل اختصاصاتها. 
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة 
لـ »األنباء« ان هـــذا القرار جاء 
على خلفية اإلشكاالت التي حدثت 
مؤخرا بني الشـــؤون القانونية 

والنقابات.

كيتو ـ وكاالت: في مشهد صادم مازال يلفه الغموض والفوضى 
انتشر عشــــرات اجلنود اإلكوادوريني بشكل مفاجئ مستولني على 
املطار الدولي في العاصمة كيتو وعلى مقر الكونغرس، فيما انتشرت 
في الشوارع أعمال السلب والنهب، في حني جلأ الرئيس االكوادوري 
رافايل كوريا بعد إصابته بجروح الى إحدى غرف مستشفى »كيتو« 
ألنه يخشــــى على حياته من محاولة االنقالب القائمة والتي أعلن 

قائد اجليش رفضه لها ووالءه للسلطة.

مريم بندق - حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي

في توجه إلنصاف فئة املتقاعدين، وافقت اللجنة 
املالية في مجلس األمة باإلجماع على املشروع احلكومي 
بشأن االعتماد التكميلي والذي ينص على ان تتحمل 

احلكومة دفع نســـبة الـ 10% من الزيادة على املؤمن 
عليه، فيما يتكفل أرباب العمل بدفع نسبة الـ %15.

وقال رئيس اللجنة د.يوسف الزلزلة ان االقتراح 
يعد األنســـب للمتقاعدين، السيما انه ينطبق على 
القطاعني العام واخلاص بعكس رفع ســـقف الراتب 

التقاعدي احملدود بنسبة معينة.
وأشـــار الى ان احلكومة وعـــدت بتقدمي األرقام 
واملعلومات التفصيلية عن االعتماد التكميلي االثنني 
املقبـــل، وان اللجنة حددت الثالثاء موعدا لالجتماع 

لصياغة القانون ورفعه الى املجلس.

الغانم: »الغرفة« تدفع ثمن رأيها 
الزلزلة: الهارون  خرج من اجتماع المالية بعد أن شرح وجهة نظر الحكومة »الداخلية«: سنرصد أي مشكالت ونضع الحلول لتجاوزها

أعلن رئيس اللجنة املالية واالقتصادية في مجلس 
األمة د. يوسف الزلزلة انه درءا ألي سوء فهم لعدم 
استمرار وزير التجارة أحمد الهارون في مناقشات 
قانون الغرفة أمس في اللجنة، فإن أحد أعضاء اللجنة 
طلب االستماع الى وجهة نظر احلكومة واالقتراحات 
املقدمة وان تناقش اللجنة منفردة تفصيل املواد ألن 
أعضاء اللجنة هم املعنيون بالتقرير النهائي وعليه 

مت التصويت على هذا الطلب وحصل على األغلبية. 
من جهته قال رئيس غرفة التجارة والصناعة علي 
الغامن إن الغرفة كانت تدرك متاما أنها ستدفع ثمن 
حرية الرأي في الدفاع عن مستقبل الكويت وأجيالها 
القادمة عندما نشرت رأيها حول األسلوب األفضل 
لتمويل مشـــاريع خطة التنمية واقتراحات إسقاط 

الديون. 

األمير سعود الفيصل

»الوطنـي« يرتـب لقرض 
لصالـح »اتصـاالت« والفحـص 
النافي للجهالة األسبوع المقبل

100 مليون دينار أرباح 
»االسـتثمارات« المتوقعة من 
الصفقة في  كوسـيط  دورها 
الهيئة العامة لالستثمار 
تحسـم موقفها مـن الصفقة 
ص29 القـادم  األسـبوع 

تطورات 
»صفقة زين«

هاني الظفيري
فـــي تـأكيـــد ملا 
انفـــردت بنشـــره 
»األنباء« أمس بدأت 
الكويت والسعودية 
جتربة نظام التنقل 

بالبطاقة الذكية.
وقـــال مصـــدر 
أمني ان »الداخلية« 
ســـتقوم برصد أي 
تتعلق  مشـــكالت 
النظام بهدف  بهذا 
جتاوزهـــا حـــــال 
الكامل  التطبـــــيق 
التنقـــل  لنظــــــام 
الذكية  بالبطاقـــة 
خالل األيام القادمة.

هـــذا وحصلت »األنباء« على »برنت« ألول جتربة في هذا املجال 
يستخرج من جهاز الكتروني مبجرد مترير البطاقة الذكية ويتضمن 
»البرنت« اســـم املنفذ والرقم الشخصي مبوجب البطاقة الذكية ثم 
االسم وتاريخ املغادرة أو العودة وتوقيت الدخول أو اخلروج، وفي 
حال وجود مرافقني تدّون أســـماؤهم في »البرنت« ثم اسم املوظف 

الذي أجنز املعاملة.

صورة زنكوغرافية لـ »برنت« أول جتربة للتنقل بني 
الكويت والسعودية

التفاصيل ص6

التفاصيل ص36

التفاصيل ص7

ليبيـا تطالـب بتحقيـق أممــي فـي اغـتيـال صـدام
وسـيف اإلسـالم: الجماهيـرية ليسـت دولة !   ص36


