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Al-Anbaa Tuesday 18th January 2011 - No 12515يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 14 من صفر 1432 ـ 18 يناير 2011 الـــعـدد:

 مصادر حكومية لـ «األنباء»: التحويل إلى الحسـابات الشخصية لموظفي الحكومة و«الخاص» و«شيكات» للصغار تسلم إلى الحاضنين أو الجهة الحكومية

 مصادر نيابية لـ «األنباء»: التأخير في إجراءات الحكومة أو «الميزانيات» يؤجل التصويت بجلسة ٨ فبراير والخوف أن نصطدم باالستجواب المتوقع تقديمه فنعّطل فرحة الكويتيين

 املصري عبده عبداملؤمن مستلقيا في املستشفى بعد ان حاول إحراق نفسه قرب البرملان احتجاجا على 
ــرز)  عدم حصوله على حصته من الدقيق                   (رويت

تنتقل  بوعزيـزي   عدوى 
بيـن الـدول العربيـة: 
مصري  مطعـم  صاحب 
«ثري» مستاء  وموريتاني 
نفسـيهمـا  يحـرقـان 

 تونس: تشكيل حكومة 
ووزاراتها  وطنية»  «وحدة 
السـيادية بأيـدي رموز 
وتضم علـي  بن  حكم 
معارضيـن قـادة   ٣  

 ص٥٠و٥١  ص٥٠و٥١ 

  ميزانية المكرمة جاهزة.. والصرف فور اعتماد القانون
 الروضان لـ «األنباء»: الحكومة لن تطلب جلسة خاصة وسيدرج مشروع القانون على جدول أعمال جلسة عادية

 ولنا رأي

 شكرًا من القلب ألمير الشعب
 أجواء عيد حقيقية وفرحة عارمة عاشتها الكويت 
منذ فجر أمس فور اإلعالن عن مكرمة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، حفظه اهللا، ألبنائه جميعا 
رجاال ونساء، شبانا وشابات، كبارا وصغارا، مبناسبة 
األعياد الوطنية واليوبيل الذهبي لذكرى االســـتقالل 

ومرور ٥ سنوات على تولي سموه مسند اإلمارة.
  بغض النظر عن القيمـــة املادية للمكرمة املجزية، 
فإن قيمتها الرمزية واملعنوية أكبر بكثير، فهي جتسد 
روحية العائلة الواحدة فـــي مجتمعنا التي لم تغير 
جوهرها األيام، العائلة التي تعيش حتت جناح قائدها 

ووالدها األمير أب اجلميع.
  املكرمة األميرية أيضا رسالة فحواها أن بلدنا بلد 
خيـــر وعطاء واننا بحمـــد اهللا بألف خير مقارنة مبا 
كانت عليه حياة اآلباء املؤسسني ملجتمعنا وما قاسوه 
من أهوال البحـــر والصحراء ليؤمنوا احلياة الكرمية 
لهم وألوالدهم، ولعلها مناسبة نتضرع فيها الى اهللا 
بآيات الشكر على نعمه الكثيرة التي مّن بها على هذا 

الوطن.
  وباسم كل من غمرهم الفرح باللفتة األبوية الكرمية 
من أمير الشعب، نتوجه الى املقام السامي لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد و«نوخذانا» الكبير واألصيل 

بأجزل وأعطر عبارات الشكر والتقدير واحملبة.
  ونتمنى من مجلس الوزراء والوزراء واملسؤولني 
املعنيني أن يتم الصرف بشكل سريع ومنظم ليتسلم 
كل مواطـــن منحة الوالد «بوناصر» له، وان تقوم كل 
جهة بالـــدور املنوط بها في مواجهـــة كل من يحاول 
استغالل الفرصة لتحقيق منافع مادية عبر رفع األسعار 

واستغالل املناسبة أو ما شابه.
  أدام اهللا نعـــم األمن واحلريـــة واخلير على بلدنا 

وحفظ قيادتها وشعبها من كل مكروه وسوء.

 «األنباء» تنفرد بنشر أسماء ١٠١٦ موظفًا بـ «التربية» 
يسـتحقون ١٠٠٠ دينـار مع رواتـب يناير   ص١٢
 األنباء» تنفرد بنشر أسماء المهندسين غير الكويتيين 
والمبالغ المطلوبة لزيادة مكافآتهم الشهرية   ص١٣

 ردود فعل على المكرمة األميرية  (ص٨ - ١١) 

 مواطن يعبر عن شكره وتقديره لصاحب السمو على مكرمته بطريقته اخلاصة 

 مريم بندق
  أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان في تصريحات خاصة لـ «األنباء» أن ميزانية 
املكرمة األميرية جاهزة، مشيرا إلى أن احلكومة سترفع 
مشروع القانون اخلاص بها إلى مجلس األمة ليتم 
إقراره في جلســـة عادية، موضحا أن احلكومة لن 
تطلب جلسة خاصة. وكشف الروضان عن تشكيل 
جلنة برئاســـة رئيس جهاز متابعة األداء احلكومي 
الشـــيخ محمد العبداهللا وعضويـــة وزارتي املالية 
والتجارة وديوان اخلدمة وهيئة املعلومات املدنية 
التخاذ إجراءات الصرف بعد املوافقة على مشروع 
القانـــون. وبني الوزير الروضان أن حتويل املكرمة 
سيتم مباشرة إلى حسابات املواطنني الشخصية بعد 
االنتهاء من اإلجراءات املطلوبة، مؤكدا أنه ال يجوز 
احلجز أو خصم أي قدر من املكرمة األميرية ألي سبب 
من األسباب وقد ارتأى مجلس الوزراء اإلعالن عن 
املكرمة في اجتماعه مساء أمس األول ريثما يتم اتخاذ 
إجراءات تسليمها ملستحقيها من قبل اللجنة املكلفة 
بإعداد اآللية املناسبة لتوزيعها. هذا، وأفادت مصادر 
حكومية مسؤولة في تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
بأن امليزانية املطلوبة تبلغ مليارا ونصف املليار دينار 
لتغطية أعداد  الكويتيني البالغة مليونا و٤٥٠ ألف 
نسمة وسيتم حتويل املكرمة إلى احلسابات الشخصية 
بالبنوك جلميع موظفي وموظفات احلكومة والقطاع 
اخلاص، أما الصغار الذين ليســـت لديهم حسابات 
شخصية فسيتم تســـليم شيكات بأسماء املخولني 
بالصرف عنهم من احلاضنني كاألب أو األم أو اجلد 
أو اجلدة أو إلى اجلهة احلكومية الراعية لهم كدور 
الرعاية االجتماعية على سبيل املثال. ورأت مصادر 
برملانية أن على احلكومة االنتهاء من إجراءات حتويل 
مشروع قانون املكرمة األميرية خالل اليومني املقبلني 
ليتسنى للجنة امليزانيات البرملانية مناقشته ورفع 
التقرير اخلاص به إلى مجلس األمة للتصويت عليه 
في جلســـة ٢٤ يناير اجلاري. واستطردت املصادر 
قائلة إذا لم يتم هذا الســـيناريو وحدث أي تعطيل 
خارج عن اإلرادة فتلقائيا يتم التصويت على مشروع 
قانون املكرمة األميرية في جلســـة ٨ فبراير املقبل 
مســـتدركة بأن كل اخلوف أن يصطدم ذلك بتقدمي 
استجواب لوزير الداخلية حسب املعلنـ  حتى اآلنـ  
وبذلك نعطلـ  كنواب في املجلسـ  فرحة الكويتيني 
باحلصول على هذه املكرمة في توقيتها املناسب الذي 

يتزامن مع األعياد الوطنية.
  وعن موعد الصرف إذا مت التصويت على مشروع 
القانون في جلسة ٢٤ يناير، أفادت املصادر ذاتها بأن 
الصرف سيكون بعد تاريخ ١ فبراير لشمول القرار 

املواليد قبل هذا التاريخ. 

 «الداخلية» تضيف ٣ ضباط لقائمة المتهمين بتعذيب المطيري 

 الرشيدي لـ «األنباء»: ٥ ماليين دينار
   ميزانية المكافآت «الممتازة» بـ «التربية»

 الخالـدي: «التجارة» لديها مخزون إسـتراتيجي 
  قـادر على تلبيـة حاجـة جميع فـروع التموين  

 النواب :المكرمة  جاءت إحساسًا من سموه تجاه 
ابنائه لتحسـين أوضاعهم وتوفير العيش الكريم 

 ولمسة أبوية كريمة تعكس حرص سموه على شعبه

األمير سمو  على  غريبة  ليست   الخرافي: 

 لبنان: بلمار سّلم فرانسين القرار الظني
  وقمة دمشق الثالثية تحيي الـ «س ـ س»

 مؤمن المصري ـ فرج ناصر
  أعلنت وزارة الداخلية إضافة ضابطني وضابط صف تورطوا في قضية 
مقتل املواطن محمد املطيري إلى احملالني إلى النيابة، مشيرة الى أن هناك 
ادعاءات كاذبة في التحقيـــق األولي من جانب القائمني بضبط امليموني 
كما أن هناك أطرافا أخرى لها صلة بالقضية. وكان رجال الشرطة الثالثة 
املتهمون في القضية قد اعترفوا  أمام النيابة العامة مســـاء أمس األول 
بأنهم قاموا بتعذيب املواطن داخل جاخور في منطقة كبد، كما أقروا بأن 
املجني عليه لم يقاومهم بسكني أو عجرة عند القبض عليه، وإمنا كانت 
مقاومته بســـيطة. ورغم أن املتهمني نفوا تعذيب املواطن داخل املخفر، 
إال أنهم أقروا بعدم تسجيل أي شيء عن الواقعة في دفتر أحوال املخفر، 
وكشف أحدهم أنه كان يتلقى أوامر بتعذيب املجني عليه من أحد الضباط. 
إلى ذلـــك، أقامت قيادات الداخلية ومجموعة من املواطنني صالة الغائب 
على املتوفى املطيري في املســـجد الكبير، مع إلغاء املســـيرة التي كانت 

مقررة من املسجد الكبير إلى مجلس الوزراء. 

 مريم بندق
  أعلن وكيل وزارة التربية املساعد للقطاع املالي راضي الرشيدي في 
تصريحات خاصة ان ميزانية االعمال املمتازة للعام املالي ٢٠١٠/٢٠٠٩ 
تبلغ ٥ ماليني دينار. وقال الوكيل الرشيدي لـ «األنباء»: سيتم الصرف 
فور حتويل قوائم االسماء املستحقة بعد تدقيقها ومراجعتها من قبل 
القطاعات املختصة بالوزارة حيث يكلف قطاعا التعليم العام واالداري 

بإجناز هذه القوائم.

 بيروت: ما هي إال دقائق على انتهاء القمة الثالثية التي جمعت في 
  دمشـــق امس الرئيس السوري د.بشار األســـد وأمير قطر الشيخ 
حمد بـــن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
املخصصة لبحث األزمة اللبنانية اذ شـــدد املجتمعون على إيجاد حل 
لألزمة مبني على مساعي  الـ «س ـ س»، حتى أطل رئيس قلم احملكمة 
الدولية اخلاصة بلبنان هرمان فون هايبل ليؤكد أن «املدعي العام لدى 
احملكمة دانيال بلمار قدم قراره الظني في جرمية اغتيال احلريري إلى 
قاضي اإلجراءات التمهيدية دانيال فرانسني، على ان يتولى األخير النظر 

فيه حيث يبقى محتواه سريا خالل هذه املرحلة».

 التفاصيل ص ١٤ 

 التفاصيل ص٤٩ 

 المواطنـون: أجمـل هدية في األعيـاد الوطنية

 التفاصيل ص ١٣ 

 التفاصيل ص ٩ -١١ 

 العبداهللا مشرفًا على صرف المكرمة
 موسى أبوطفرة

  علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أنه مت 
تكليف الشيخ محمد العبداهللا باإلشراف على 
صرف املكرمة األميرية. وقالت املصادر إنه 
ستتم إقامة مركز في أرض املعارض مبشرف 

لصرف املكرمة األميرية ملن ال ميلكون حسابا 
في البنك أو لديهم أي معوقات متنع حتويل 
نصيبهم في املكرمة إلى البنوك، وأضافت 
انه سيتم أيضا إعداد جهاز يتولى الرد آليا 

على استفسارات املواطنني. 

 الهارون: ٢٣٠ مليون دينار 
  كلفة المواد التموينية في ١٤ شهرًا

 عاطف رمضان
  كشف وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون عن ان 
الكلفة التي تتحملها الدولة مقابل املكرمة األميرية اخلاصة 
بصرف املواد التموينية مجانا للمواطنني من بداية فبراير 
املقبل الى نهاية مارس ٢٠١٢ تبلغ ٢٣٠ مليون دينار. وأضاف 
الهارون في تصريحات صحافية أمس في الذكرى العاشرة 
لتأسيس مكتب االستثمار األجنبي ان «التجارة» تسعى 
إلصدار تشريع جديد يعالج االختالالت السابقة في قانون 

االستثمار األجنبي وسيتم اإلعالن عنه قريبا. 

 «التجارة» تعتزم إصدار تشريع جديد لقانون االستثمار األجنبي

 استمرار حجز الوسمي إلى ٢٤ الجاري   ص١٤

 المؤونة سنة للحيلولة 
دون ارتفاع أسعار
   المواد األساسية

 أوضحت مصادر اقتصادية 
مطلعة لـ «األنباء» ان الهدف من 
إقرار املنحـــة األميرية بتوفير 
املؤونة املجانيـــة للمواطنني 
ملدة سنة هدفها منع التضخم 
في الطلب على املواد الغذائية 
األساسية ما قد يؤدي الى انفجار 
أسعارها، وهو ما قد تكون له 

آثار سلبية على اجلميع. 


