
فلس
100

صفحة
48

www.alanba.com.kw
Al-Anbaa Wednesday 6th October 2010 - No 12411يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 27 من شوال 1431 ـ 6 أكتوبر 2010 الـــعـدد:

نواب لـ »الداخلية«: منع الندوات قمعي.. وغير دستوري
رفضوا إجراءات الوزارة واعتبروا أنها تتعامل بمزاجية وتعتدي بشكل صارخ على الحريات العامة

أملاس لگل الناس
اشترك مع األنباء واحصل فــــورًا

على موبايل مرصع باألملاس

الــشــروط:
� يحصل كل مشترك جديد أو من يجدد اشتراكه خالل فترة العرض من 2010/10/3  إلى 2010/11/6 في جريدة األنباء ملدة سنة بقيمة ٢٥د.ك على هدية فورية عبارة عن هاتف نقال EVAL مرصع بأربعة حبات أملاس ذلك وحتى نفاذ الكمية.

�  اليحق للمشترك في هذا العرض إلغاء أو إيقاف اشتراكه مهما كانت األسباب وال يحق له  استبدال قيمة الهدية الفورية نقداً �  اليحق للمشترك االشتراك بأكثر من مرة )اشتراك واحد فقط( وملدة سنة واحدة فقط.
� يقتصر هذا العرض على املشتركني األفراد وال يحق للوزارات واملؤسسات احلكومية والشركات والهيئات الرسمية وجمعيات النفع العام أو اخلاص والعاملني في جريدة األنباء االشتراك في هذا العرض.

24831692 - 24830304 - 24830322 لــإلشــتــراك : 
www.alanba.com.kw   

القضاء السوري يستدعي الضباط الـ 4 لالستماع  
ألقوالهـم في ملف شـهود الـزور    ص 41

السجن المؤبد لشاهزاد العقل المدبر لمحاولة 
تفجيـر تايمز سـكوير بنيويـورك   ص 40

تحالف ميركل ينتقد خطابًا للرئيس األلماني 
اعتبر فيه اإلسـالم جزءًا مـن ألمانيا   ص 40

ن عددا من املعلمني املكرمني في احلفل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ود.موضي احلمود ودعيج الدعيج يتوسطو

األمير: أملي كبير في تسخير الطاقات الكويتية استعدادًا للغد
مريم بندق

وّجه صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح األحمد رسالة أثناء 
االحتفال بتكرمي كوكبة من املعلمني املتميزين مبناسبة اليوم العاملي 
للمعلم أمس عبر فيها عن األمل في ان تسخر الطاقات الكويتية الشابة 

قدراتها وإمكانياتها لبناء أبناء الكويت واالستعداد للغد. وقال سموه: 
أملي كبير في ان نستعد بعقول مبدعة قادرة على العطاء وأنه قد آن 
األوان لتحقيق هذا األمل وعلى مؤسساتنا التعليمية ان تقوم بتطوير 

النظام التعليمي ليتماشى مع متطلبات العصر. 

صاحب السمو  كّرم كوكبة من المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

األغنام.. على درب 
الطماط والسمك

حمد العنزي ـ محمد الدشيش
يبدو ان موجة الغالء تخرج رويدا رويدا عن نطاق 
السيطرة، فبعد االرتفاع اجلنوني ألسعار الطماط بداية 
من األسبوع املاضي، وما تبعها من غالء الكثير من أصناف 
اخلضراوات مرورا باألسماك التي حققت مستوى غير 
مسبوق في االرتفاع، طالت هذه املوجة املشتعلة أسعار 
األغنام حيث ارتفع سعر اخلروف العربي السعودي 
من 65 إلى 85 دينارا، والعربي الس���وري من 65 إلى 
75 دين���ارا، فيما ارتفع الهجني الكويتي من 40 إلى 52 
دينارا. وفي مقابل ذلك كشف رئيس مجلس إدارة شركة 
املواش���ي بدر اجلاراهلل عن استيراد الشركة 190 ألف 
رأس غنم لتوفير احتياجات السوق خالل العيد، مؤكدا 

انها حترص على استقرار وتوازن السوق، نافيا عالقة 
الش���ركة مبا يحدث من ارتفاع حاد في أسعار األغنام 
احمللية. من جهة أخرى، عقد احتاد الصيادين مؤمترا 
صحافيا أمس األول استعرض فيه بعض املشاكل التي 
يرى انها أثرت بشكل أو بآخر على مستوى األسعار، 
حيث اتهم رئيس االحتاد محمد العريفان هيئة الزراعة 
بالتعسف في إجراءاتها مع الصيادين ما أدى الى عزوف 
الكثيرين عن املهنة. ومب���وازاة ذلك أكدت »الزراعة« 
ان الغ���الء موجة عاملية، الفتة الى ان اقتصاد الكويت 
حر ويتأثر بالعرض والطلب، مش���يرة إلى ان مجلس 
الوزراء استقرأ هذه الظاهرة مبكرا وكلف وزارة التجارة 

بالتنسيق مع بعض اجلهات ملواجهتها. 

أسعارها ارتفعت أكثر من 10 دنانير.. و»المواشي« تتحرك

التفاصيل ص6و7

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

وضعت وزارة الداخلية نفس����ها في 
خان����ة االنتقاد والهج����وم النيابي جراء 
إجراءاتها األمنية التي تقوم بها أثناء انعقاد 
الندوات اجلماهيرية. وبعد تأكيد النواب 
املشاركني في ندوة النائب السابق أحمد 
الشحومي مساء أمس األول ان استجواب 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد قادم 
بسبب قيام الوزارة بقمع احلريات، واصل 
العديد من الن����واب أمس هجومهم على 
الوزير اخلالد وأركان وزارته معتبرين 
ان مسلك منع الندوات اجلماهيرية إجراء 

مرفوض شعبيا.
النائب د.فيصل املس����لم قال ان منع 
وزارة الداخلي����ة للن����دوات إجراء غير 
دستوري وقمعي وغير مبرر ومرفوض. 
الوزراء  وطالب املس����لم س����مو رئيس 
بايقاف هذا االعت����داء احلكومي اخلطير 
على الدستور والقانون. من جهته، قال 
النائب محمد هايف: من املس����تغرب ان 
تتعامل »الداخلية« مبزاجية مع الندوات 
فتسمح للندوة التي تتفق مع فكر وزير 
الداخلي����ة ومتنع الن����دوة التي ال تكون 
على هواه. وتساءل النائب د.ضيف اهلل 
أبورمية عن إج����راءات »الداخلية« التي 
طبقتها جتاه الدائرتني الرابعة واخلامسة، 
من االنتخابات الفرعية وما قام به التحالف 
الوطني مساء أمس األول. وأضاف: أين 
النواب الذين حاربوا الفرعيات، من فرعية 

التحالف الوطني؟
وحّذر النائب مبارك الوعالن بش����دة 
من منحى الوزارة مبنع الندوات وتطويق 
الدواوين »فهذه مخالفة صريحة للدستور«. 
وقال النائب د.جمعان احلربش مخاطبا 
الوزير د.محمد البصيري: هل منع الندوات 
وإغالق املناطق أمنيا هو مقتضى الدستور 

الذي حتتكم إليه؟
أما النائب شعيب املويزري فأكد ان 
منع الندوات إجراء غير دستوري وبإمكان 
الوزارة تسجيل الندوة وتطبيق القانون 

على املتجاوزين بدل املنع.

التفاصيل ص9

التفاصيل ص4

زيادات العسكريين تشمل البدون
 والخليجيين والمهنيين غير الكويتيين

عبدالهادي العجمي
املس���توى  رفيع���ة  عس���كرية  مص���ادر   أك���دت 
ل� »األنباء« أن زيادة الراتب األساسي للعسكريني والتي تتراوح 
ب���ني 85 و100% والتي رفعها مجلس الدف���اع األعلى ملجلس 
الوزراء ستشمل العس���كريني البدون واخلليجيني واملهنيني 
غير الكويتيني املعينني بعقود خاصة. وكش���فت املصادر ان 
التوصية التي رفعته���ا اللجنة الرباعية املكونة من اجليش 
واحلرس الوطني والش���رطة واإلطفاء ملجلس الدفاع األعلى 

واضحة وصريحة بأن تشمل الزيادة جميع العسكريني واملهنيني 
دون استثناء. من جانب آخر علمت »األنباء« أن قيادة احلرس 
الوطني أعطت تعليماتها بإعداد كشوفات بأسماء الراغبني في 
احلصول على البدل النقدي. وقالت مصادر عسكرية مطلعة 
ان الكشوفات ستعمم األس���بوع املقبل على جميع القيادات 
والوحدات العسكرية ومن يرغب من جميع الضباط وضباط 
الصف واألفراد ممن ل���م يتمتع بإجازته املقررة 90 يوما في 

العام إدراج اسمه ضمن هذه الكشوفات.

الحرس الوطني: إعداد كشوفات الراغبين في الحصول على البدل النقدي


