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Al-Anbaa Monday 1st November 2010 - No 12437يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 24 من ذي القعدة 1431 ـ 1 نوفمبر 2010 الـــعـدد:

األمير: نتطلع ألن يكمل المجلس دورته
النظام الديموقراطي يس�مح بتباين اآلراء بعيداً عن التعصّب ومس الكرامات..  ودراسة »األعلى للتخطيط« حول »البدون« تضمن لهم حقوقهم

صاحب السمو لرئيس وأعضاء مكتب مجلس األمة: نثق بجدية الحكومة في تنفيذ خطة التنمية وسترون أموراً على أرض الواقع تترجم هذه الجدية

العبدالعزيز: األزمة المالية أبرزت أهمية 
الرقابة وتعزيز االستقرار المالي والنقدي

منى الدغيمي � شريف حمدي
قال محافظ بنك الكويت املركزي 
الشيخ سالم العبدالعزيز ان األزمة 
العاملية أبرزت أهمية دور البنوك 
املركزية في تطوير الرقابة الكلية 
احلصيفة وتعزيز االستقرار املالي 
والنقدي. جاء ذلك في الكلمة التي 
ألقاها محافظ املركزي في افتتاح 
ملتقى الكويت املالي الثاني برعاية 
وحضور س����مو رئي����س مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ورئيس 
الوزراء اللبناني س����عد احلريري 
ومحافظي البنوك املركزية في الدول 

اخلليجية.

المحمد افتتح ملتقى الكويت المالي الثاني بحضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

250 دينارًا بدل »الب توب« 
لكل طالب جامعي بدءًا  من 2012/2011

انتخابات البحرين: هزيمة قاسية لإلخوان
 واختراق الفت للنساء في »البلدية«

الحمود ل� »التنمية واإلصالح«:
راعيت اهلل في اختيار القيادات

الحربش: ثلثا النواب يؤيدون  
إنشاء بنك الكويت للتنمية

المحكمة العراقية تنفي إضراب طارق عزيز
عن الطعام وتؤكد أنه بصحة جيدة

المويزري ل� »األنباء«: عالوات المدنيين 
بالقطاعات العسكرية سترى النور قريبًا

الزلزلة: 12 تعدياًل 
على قانون »الغرفة«

الغريب: ال صحة لزيادة قرض الزواج
 أو إقرار قرض جديد للمطلقين

أعلن أمني سر مجلس جامعة الكويت وأمني 
عام اجلامعة د.أنور اليتامى عن موافقة املجلس 
على مترير اقتراح صرف بدل الب توب لكل طالب 
جامعي مقداره 250 دينارا بدءا من السنة املالية 

2012/2011. من جانب آخر، علقت نقابة العاملني 
في اجلامعة اإلضراب الذي كان مقررا القيام به، 
وذلك بعد استجابة األمانة العامة ملطالب العاملني 
بصرف الرواتب بحسب املوعد الذي مت حتديده 

وأقصاه أمس األحد على أال تتكرر املشكلة نفسها 
مستقبال. وحذر رئيس النقابة األمانة العامة من 
تكرار التأخير في الشهور املقبلة، وإال فسنعود 

إلى نقطة الصفر ولن نتردد فيه.

املنامة � وكاالت: خارطة برملانية جديدة رسمتها نتائج 
االنتخابات البرملانية والبلدية النهائية في البحرين، 
فبينما مني اإلسالميون السنة بهزمية قاسية، حققت 
املرأة اختراقا الفتا بفوز املرش����حة للمجلس البلدي 
فاطمة س����لمان في اجلولة الثانية ف����ي احدى دوائر 
احملرق. وأش����ارت نتائج الدورة الثانية من االقتراع 

التي جرت حلسم نتائج تسع دوائر نيابية و17 دائرة 
بلدي����ة الى حصول جمعية املنبر الوطني اإلس����المي 
)إخوان مسلمون( على 3 مقاعد من أصل 8 مقاعد كانت 
حتوزها في الدورة الس����ابقة وأبرز خاسريها رئيس 
اجلمعية عبداللطيف الش����يخ، بينما حصلت جمعية 

األصالة )سلفيون( على 4 مقاعد فقط. 

مريم بندق
دافعت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود، 
الت����ي تعتبر أول وزيرة في قائمة الوزراء املتوقع اس����تجوابهم، 
عن قراراتها في اختيار القيادات التربوية قائلة »راعيت اهلل في 
قرارات اختيار القيادات«، مستدركة بالقول: »ال نستطيع احلجر 
على النواب في ممارسة حقهم الدستوري«، والتلويح باستجوابي 

ليس عائقا لتنفيذ مشاريع الوزارة وتطوير التعليم.

قدم أعضاء كتلة التنمية واإلصالح 
شرحا تفصيليا لالقتراح بقانون في 
شأن إنش����اء بنك الكويت للتنمية. 
وقال أعضاء الكتلة انهم وباإلضافة 
إل����ى 29 نائبا قدموا اقتراحا بقانون 
بصفة االستعجال إلنشاء بنك الكويت 
للتنمية، متمنية أن يحظى باالدراج 
ضمن أولويات السلطتني في اجتماع 
مكتب املجلس اليوم، خاصة أنه حاز 

تأييد ثلثي املجلس. 

حسين الرمضان � موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ 

فليح العازمي
أعرب صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح األحمد عن ثقته 
بجدي����ة احلكومة في تنفيذ خطة 
التنمية، مؤكدا سموه ان الدستور 
والدميوقراطية يتيحان للجميع 
إبداء الرأي وال����رأي اآلخر بعيدا 
ع����ن التش����نج والتعصب ومس 

الكرامات.
كان ذلك أثناء استقبال سموه 
لرئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
وأعضاء مكتب املجلس مبناسبة 

تشكيل هيئة املكتب.
النائب  ونقل مراقب املجلس 
د.علي العمير في تصريح صحافي 
ع���ن صاحب الس���مو األمير انه 
أعطى توجيهاته لرئيس وأعضاء 
بالتع���اون مع احلكومة  املكتب 
ومساعدتها في تنفيذ املشاريع 

التنموية الت���ي تبدي احلكومة 
جدية في تنفيذها. وأضاف العمير 
ان صاحب الس���مو األمير رفض 
التشكيك في جدية احلكومة في 
تنفيذ اخلطة اإلمنائية وان مجلس 
األمة سيرى خالل الفترة املقبلة 
أمورا عل���ى أرض الواقع تترجم 

اجلدية احلكومية.
وأوضح ان سموه أكد ان النظام 
البالد يس����مح  الدميوقراطي في 
بتباين اآلراء لكنه أعرب في املقابل 
عن تطلعاته أال يساهم هذا التباين 
في الوص����ول بالبالد إلى مرحلة 
قد تؤدي الى التشكيك في جناح 

جتربتنا الدميوقراطية الرائدة.
وقال العمير ان صاحب السمو 
األمير أبل����غ رئيس مجلس األمة 
وأعض����اء مكتب املجلس بتطلعه 
ألن يكمل املجلس دورته البرملانية 
كاملة، وان يشهد الفصل التشريعي 
احلال����ي مزيدا م����ن التعاون بني 

السلطتني لتحقيق املصلحة العامة. 
وذكر العمير ان صاحب الس����مو 
األمير أشاد بجهود املجلس األعلى 
للتخطيط، وخص بالذكر النائب 
السابق صالح الفضالة للدور الذي 
قام به مع أعضاء املجلس في دراسة 
أوضاع املقيمني في البالد بصورة 
غي����ر قانونية )الب����دون(، مؤكدا 
س����موه ان ما انتهى اليه املجلس 
األعل����ى للتخطيط يكفل احلقوق 
الكرمية لهذه  اإلنسانية واحلياة 

الفئة من تعليم وعالج.
كم����ا نق����ل رئي����س اللجن����ة 
التشريعية النائب حسني احلريتي 
عن سموه ضرورة ان تكون محاسبة 
أي وزير وفق األطر الدس����تورية 
وباالثبات����ات واألدل����ة املوجب����ة 
للمساءلة آمال ان تبقى الكويت واحة 
أمن وأمان واستقرار مبا جبل عليه 
أه����ل الكويت من تعاضد وتالحم 

مبختلف أطيافهم.

بغداد � أ.ف.ب: نفى املتحدث 
باسم احملكمة اجلنائية العراقية 
العليا القاضي محمد عبدالصاحب 
أمس صحة خبر إضراب عراب 
اإلفك في النظ����ام البائد طارق 
عزيز الذي صدر حكم باإلعدام 
بحق����ه، عن الطع����ام مؤكدا انه 

»بصحة جيدة«.
 واض����اف انه »س����يواصل 
)حضور( جلس����ات محاكمته« 

األخرى. وج����اء النفي ردا على 
إعالن جنل عزيز ان والده و25 
سجينا آخر بدأوا اخلميس املاضي 
الطع����ام«، مضيفا  إضرابا عن 
ان »اإلض����راب ج����اء احتجاجا 
على عدم متكنهم من استغالل 
الزيارة الشهرية الوحيدة التي 
يحظون بها يوم اجلمعة األخير 
من كل شهر، فلم يتمكن أقاربهم 

ومعارفهم من زيارتهم«.

ماضي الهاجري
أكد رئيس جلنة الداخلية والدفاع 
النائب شعيب املويزري ان عالوات 
املدنيني في القطاعات العس����كرية 
من أولويات عمل اللجنة في األيام 
القادمة. وقال املويزري ل� »األنباء«: 
انه يتبنى اقتراحات زيادة عالوات 
العاملني املدنيني في القطاع العسكري 
مل����ا تعانيه هذه الفئ����ة من قلة في 
الرواتب وتتص����در الرواتب األقل 
في الدولة، مشيرا الى انه كرئيس 
للجنة الداخلية والدفاع سيعمل مع 
زمالئه في اللجن����ة على إنهاء هذا 

املل����ف ورفعه الى مجلس األمة في 
أقرب وقت. وأضاف ان عمل املدنيني 
في القطاعات العسكرية يعتبر عمال 
شاقا، داعيا احلكومة إلى التعاون 
في املرحلة املقبلة لتمرير القوانني 
الضروري����ة ملصلحة املواطن ومن 
بينها عالوات املدنيني في القطاعات 
العس����كرية. من جانب آخر ينوي 
بعض النواب تقدمي مقترح يجعل 
العمل في القطاع العسكري للمدنيني 
من ضمن األعمال الشاقة، حيث ان 
تلقي األوامر من ضباط عسكريني 

يعتبر عمال شاقا.

أعل����ن رئيس اللجن����ة املالية 
البرملانية النائب د.يوسف الزلزلة 
ان احلكومة طلب����ت من املجلس 
استعجال النظر في قانون جترمي 
غس����يل األموال. وعن االنتقادات 
النائب  اللجنة  التي وجهها مقرر 
عبدالرحمن العنجري بشأن قانون 
»الغرفة« قال: من حق أي نائب إبداء 
رأيه ويبقى املجلس سيد قراراته، 
مشيرا الى وجود مثالب كثيرة في 
القانون الصادر عام 1959، ولفت الى 
ان اللجنة ستقوم بنظر القانون مرة 

أخرى حسب طلب احلكومة »ونحن 
ال منانع في ذلك«. وفي هذا اإلطار 
 قالت مصادر مقرب����ة من الزلزلة 
ل����� »األنباء« انه لدي����ه 12 تعديال 
على قانون الغرفة. وعن أولويات 
املجلس ق����ال د.الزلزلة ان مكتب 
املجلس سيجتمع اليوم بحضور 
وزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
د.محمد البصيري لوضع األولويات، 
مذكرا بأن متويل املشاريع اإلمنائية 
يبقى من األولويات التي يجب ان 

حتسمها احلكومة.

مريم بندق
نفى نائب رئيس بنك التسليف واالدخار فيصل الغريب صحة ما مت 
تداول���ه من رفع قرض الزواج إلى 8000 دينار، ونفى أيضا إقرار قرض 
ال���زواج للمطلق بواقع 6000 دين���ار أو زيادة قرض البناء إلى 100 ألف 

دينار، مؤكدا ان ما نشر حول ذلك ال أساس له من الصحة.

تعليق إضراب »العاملين« بالجامعة بعد صرف الرواتب أمس

توجه نيابي لجعل العمل المدني في »العسكرية« عماًل شاقًا

الحم�اد: األم�ة ف�ي أمّس 
الحاجة لضبط الفتوى  ص4

قن�وات إيرانية توس�ع بثها ف�ي الفض�اء العربي..
وقنوات عربية وأجنبية تغيب عن الشاشات  ص29

»الرعاي�ة الس�كنية« تعل�ن  أس�ماء 322 مواطن�ًا 
ُخصصت لهم قسائم في مدينة صباح األحمد ص12

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في مقدمة مستقبلي الرئيس التشيكي وقرينته

)سعود سالم(د. موضي احلمود تشارك إحدى الطالبات تناول الوجبة املدرسية 

التفاصيل ص44

التفاصيل ص6

التفاصيل ص6 التفاصيل ص9

التفاصيل ص10

ايا 
قض

التفاصيل ص7

)متين غوزال(رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري متوسطا سمو الشيخ ناصر احملمد والشيخ سالم العبدالعزيزالتفاصيل ص40 و41


