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Al-Anbaa Wednesday 26th January 2011 - No 12523يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 22 من صفر 1432 ـ 26 يناير 2011 الـــعـدد:

 جلسة حاسمة للمجلس اليوم إلقرار المنحة وزيادات العسكريين 
وحقوق المرأة.. ومناقشة تقرير التحقيق في مقتل الميموني

 السجال حول فتوى سياسية بترحيل الجلسات إلى مارس عطّل جلسة أمس واحتمال صدور مرسوم أميري بـ «المكرمة» إذا لم تنعقد اليوم .. والجلسة الخاصة خيار قائم 

 صرف المكرمة ألصحاب الحسابات البنكية
   ٢٤ فبراير و٢٨ لمن ال يملكون حساباً بنكياً 

 بشرى شعبان
  أعلن رئيس جهاز خدمة املواطنني وتقييم أداء 
اجلهات احلكومية الشــــيخ محمد العبداهللا عن 
مواعيد صرف املنحة األميرية بواقع ١٠٠٠ دينار 
لكل مواطــــن حتى مواليد ١ فبراير املقبل، مبينا 
أن تاريخ صرف املنحة ملن لهم حسابات بنكية 
سيكون يوم اخلميس املوافق ٢٤ فبراير املقبل، 
بينمــــا يبدأ الصرف ملن ليس له حســــاب بنكي 
يوم االثنني املوافق ٢٨ فبراير. وأعرب العبداهللا 
عن أمله في أن يقر مجلس األمة مشروع قانون 
صرف املنحة، الفتا إلى انه مت وضع قواعد عامة 
لصرف املنحة في حال إقرارها، منها أنها ستصرف 
مباشــــرة ملستحقيها أو ملن يقوم مقامهم كما في 
حاالت «الولي والوصي والقيم» حسب األحوال، كما 
تصرف للحاصلة على حكم بنفقة األوالد، وكذلك 
التي تصرف عنهم عالوة اجتماعية. وقال: «انه 

سيتم إنشاء صفحة رئيسية للمشروع الوطني 
لصرف املنحة األميريــــة، وصفحة خاصة على 
«الفيس بوك»، وكذلك على «تويتر»، الفتا إلى انه 
سيعلن عن التفاصيل في املؤمتر الصحافي املقبل. 
من جانبه، أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية مساعد العسعوسي أن عدد املستفيدين 
من املنحة مليون و١٥٥ ألف مواطن، الفتا إلى أن 
من عليهم قيد أو بطاقاتهم ملغاة ألي ســــبب أو 
لديهم نقص في املســــتندات، وبطاقاتهم املدنية 
صاحلة عليهم مراجعة الهيئة أو االستعالم عبر 
املوقــــع االلكتروني، مؤكدا أن ٩٩٪ من املواطنني 

ملفاتهم صاحلة.
  بدوره حتدث وكيل ديوان اخلدمة املدنية محمد 
الرومي قائال «ان تاريخ ٢/٢٤ ثابت لصرف املكرمة 
األميرية حيث سيتفضل صاحب السمو بالضغط 

على الزر إيذانا ببدء صرف املكرمة». 

 أعرب رؤساء حترير الصحف اليومية عن معارضتهم 
للتعديالت احلكومية املقترحة على قانوني  املطبوعات 
واملرئي واملســــموع، والتي أحيلــــت الى مجلس األمة 
واصفني إياها بـ «القاســــية جدا»، وبأنها «محاصرة 
للعمــــل اإلعالمي». جاء ذلك فــــي بيان أصدروه عقب 

اجتماعهم في مقر «األنباء» بدعوة من رئيس التحرير 
الزميل يوسف خالد املرزوق مساء األحد املاضي. وقال 
رؤســــاء التحرير في بيانهــــم ان التعديالت املقترحة 
«تنطوي على أحكام خطيرة وقيود ثقيلة وعقوبات 

مشددة وغرامات مغلظة ومبالغ فيها».

 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ 

فليح العازمي ـ هادي العجمي
  حتظى جلســـة مجلس األمة 
التكميلية اليوم باهتمام واســـع 
كونهـــا «حاســـمة» ملـــا يحتويه 
جـــدول أعمالها من قضايا تعتبر 
«مســـتعجلة» وغاية في األهمية 
تتطلـــب البت فيهـــا قبل خروج 
املجلس في إجازتـــه التي أقرتها 
األغلبية أمس لتمتد حتى مارس 
املقبل. وفي التفاصيل أن املجلس  
وافق أمـــس على اقتراح بترحيل 
جلساته املتبقية الى مارس ارتكازا 
على فتوى سياســـية بجواز هذا 
اإلجـــراء لتزامن اجللســـات مع 
احتفـــاالت األعيـــاد الوطنيـــة 
والتحرير، األمر الذي أثار حفيظة 
بعض النواب نظرا الحتواء جدول 
األعمال على تقرير جلنة التحقيق 
في حادث مقتل املواطن محمد غزاي 
امليموني املطيري واستجواب وزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد على 
القضيـــة ذاتها باإلضافة  خلفية 
الـــى املكرمة األميريـــة وزيادات 
العسكريني وتعديل قانون احلقوق 
املدنية واالجتماعية للمرأة. وحاول 
النواب املعترضون ثني الرئاسة 
للتراجع عن قرارها إال ان إصرار 
الرئيس جاسم اخلرافي على عدم 
إعادة التصويت كون املجلس اتخذ 
قراره، وتشـــديد اجلانب النيابي 

علـــى رفض القـــرار أديا إلى رفع 
اجللسة ألكثر من مرة، اتخذ بعدها 
اخلرافي قـــرارا برفعها نهائيا الى 
اليوم. وأكد الرئيس اخلرافي في 
تصريح صحافي سالمة اإلجراءات 
التي اتخذها وتطابقها مع الالئحة 
الداخلية، و«قرار ترحيل اجللسات 
الى مارس لم يكن قراري بل قرار 
غالبية املجلـــس مبوافقة ٣٠ من 
أصل ٤٦». وقال اخلرافي ردا على 
النواب املطالبني بضرورة مناقشة 
استجواب وزير الداخلية: «باإلمكان 
تقـــدمي طلب عقد جلســـة خاصة 
لذلك». وأمس قـــال رئيس جلنة 
امليزانيات النائب عدنان عبدالصمد 
ان احلكومة لن تتمكن من صرف 
املكرمة األميرية ما لم يتم إقرارها 
في جلســـة اليوم. النائب مسلم 
البراك قال من جانبه: سنقدم غدا 
(اليوم) اعتراضا مكتوبا لرئيس 
املجلس حول ترحيل اجللســـات 
وتعطيـــل ٤ منهـــا وإذا لم تعقد 
اجللسة فسنقدم طلبا لعقد جلسة 
خاصة يوم اخلميس إلقرار املكرمة 

األميرية وزيادات العسكريني.
  هذا وقالت مصادر مطلعة ان 
مرسوما أميريا من صاحب السمو 
األمير ســـيصدر اليوم لصرف 
املكرمة األميريـــة وتوابعها في 
البطاقة التموينية في حال عدم 
قيام مجلس األمة بعقد جلســـة 

أو عدم اقرار املكرمة. 

 بشرى الزين
  جدد نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
قلق الكويت من امللف النووي االيراني قائال: لدى الكويت هاجس كبير 
من املفاعل النووي بوشهر خاصة بعد ان يبدأ العمل فيه وقد يحدث 
كما حدث في املفاعل النووي االوكراني تشرنوبيل. من جهته رد القائم 
باألعمال اإليراني سيد محمد شهابي بالقول «نحن ال نشعر بأدنى قلق 
ألن جميع املنشآت النووية اإليرانية مراقبة من قبل خبراء ومفتشي 
الوكالة الدولية» واضاف لـ «األنباء»: ان األمر بالنســـبة لنا محسوم 
نهائيا السيما ان ســـفراء وممثلي ١٣٠ دولة رأوا خالل االيام املاضية 

هذه املنشآت واطمأنوا إلى شفافية النشاطات. 

  بيروت: فيما كانت كفة الترشـــيحات النيابية اللبنانية حتســـم 
  لصالح تكليف الرئيس جنيب ميقاتي بتشــــكيل احلكومة املقبلة 
بحصولــــه على تأييد ٦٨ صوتا، نّظم آالف من أنصار رئيس احلكومة 
السابق سعد احلريري يوم «غضب» على ترشيح ميقاتي أمس، وتخلل 
يوم الغضب إحراق اإلطارات ورمي اجليش باحلجارة وقطع طرق. إال 
ان احلريري أعلن رفضه لكل مظاهر الشــــغب التي شوهت «األهداف 
الوطنية النبيلة لهذه التحركات». وإذ دعا األمني العام حلزب اهللا السيد 
حسن نصر اهللا إلى التعاون مع حكومة ميقاتي على قاعدة «ال غالب 
فيها وال مغلوب»، أكد ديبلوماسي أوروبي مسؤول لـ «األنباء» أن أوروبا 

ستدعم مرشح ٨ آذار الذي فاز باألغلبية «دميوقراطيا». 

 المستفيدون مليون و١٥٥ ألف مواطن ومواطنة..والمرأة تتسلم مكرمة 
األوالد الموجوديـن في حضانتها كما تصرفهـا الحاصلة على حكم بنفقة األبناء 

 أصحاب البطاقات الملغاة أو لديهم نقص في البيانات مطالبون بمراجعة «المدنية»

 الشيخ محمد العبداهللا متوسطا محمد الرومي ومساعد العسعوسي خالل االعالن عن قواعد صرف املكرمة األميرية 

 (هاني الشمري)  جانب من اجتماع رؤساء التحرير في مقر «األنباء» 

 مناصرو تيار املستقبل أحرقوا سيارة خاصة بقناة اجلزيرة خالل احتجاجهم على تكليف ميقاتي 
في طرابلس أمس   متظاهرون مصريون يشتبكون مع الشرطة خالل احتجاجات يوم الغضب  (أ.ف.پ)

 رؤساء التحرير: التعديالت الحكومية المقترحة على قانوني 
المطبوعات والمرئي والمسموع «محاصرٌة للعمل اإلعالمي»

 مصر: إحباط ١٩ عملية انتحارية.. وسقوط ٣ قتلى بينهم ضابط  
في مواجهات الشرطة ومتظاهري «يوم الغضب»

 القاهرة ـ وكاالت: في يوم عيد الشرطة املصرية، 
وفيما كان وزير الداخلية حبيب العادلي يعلن القبض 
على ١٩ انتحاريا كانوا يحضرون لتفجير عدد من دور 
العبادة، خرج عدة آالف من املصريني الى شوارع القاهرة 
وعدد من املدن املصرية، اســـتجابة لدعوات أطلقتها 
بعض اجلماعات عبر اإلنترنت للخروج تعبيرا عن 
«الغضب»، وقد استخدمت قوات األمن املصرية قنابل 
الغاز املسيل للدموع ومدافع املياه والهراوات لتفريق 
حشود املتظاهرين في ميدان التحرير مما جعل سحب 
الدخان تعلو امليدان، وامتدت التظاهرات الى محافظات 
عدة للمطالبة باإلصالح السياسي واالقتصادي ومنها 
اإلسكندرية والغربية واجليزة وأسيوط والسويس. 
وشهدت املظاهرات سقوط ٣ قتلى بينهم ضابط شرطة، 
كما أصيب العديد خالل االشـــتباكات بني الشـــرطة 
واملتظاهرين بينهم مساعد مدير أمن محافظة السويس 
ورئيس مباحث قسم شرطة مدينة السويس أصيبا 

بحجارة رشقها محتجون.

 الشيخ أحمد صباح السالم وذريته 
  يتبرعون بالمكرمة األميرية ألسرة الميموني 

 محمد الصباح: لدينا هاجس 
  كبير من مفاعل «بوشهر»

 شهابي: ال نشعر بأدنى قلق ومنشآتنا النووية مراقبة دوليًا

 نصراهللا لدعم حكومة الـ «ال غالب وال مغلوب»

 لبنان.. احتجاجات على تكليف ميقاتي 
  وأوروبا تدعمه: «منتخب ديموقراطيًا»

 في بادرة ليست غريبة على أسرة 
آل الصباح الكرام ومشاركة منهم في 
تلمـــــس معــاناة وهمــــوم املـواطنني 
أعلن الشـــيخ أحمد صباح الســـالم 
عن تبرعــــه هو وذريتــــه باملكـــرمة 
األميـــرية لصالح أسرة القتيل محمد 

 الشيخ أحمد صباح السـالم غزاي امليموني. 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتسلم من محافظ البنك املركزي الشيخ سالم العبدالعزيز 
مسكوكتني ذهبية وفضية مبناسبة مرور ٥ سنوات على تولي سموه مسند اإلمارة  (ص٣) 

 (محمد ماهر)  رجال اجليش يحاكون حترير جزيرة قاروه عام ١٩٩١ ويرفعون علم الكويت وصورة صاحب السمو على اجلزيرة  (ص٥) 

 (هاني الشمري) 

 التفاصيل ص١٦

 التفاصيل ص٤٤

 التفاصيل ص ٣ 

 األمير 
   يرعى

   احتفال 
مراسم 

  رفع العلم 
اليوم  

 التفاصيل ص٦ 

 النص الكامل لتقرير لجنة التحقيق بمقتل الميموني  ص ٨و٩ 

 التفاصيل ص٤٦ و٤٧ 

 (محمود الطويل) 


