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Al-Anbaa Tuesday 1st March 2011 - No 12557يومــيـــة سـياســيــــة شامــلــــة ـ الثالثاء 26 من ربيع األول  1432 ـ 1 من مارس 2011 الـعـدد:

 ولي العهد: تحويل الكويت لمركز مالي ليس بعيد المنال
 سموه أكد قدرة البالد على مواجهة أي أزمة اقتصادية عالمية جديدة وتوافر الخبرة الكافية لدى مؤسساتها المالية لرصد أي هزات وشدّد على أهمية تنويع مصادر الدخل  

 عبداهللا العنزي 
  التزاما بالرغبة الســـامية لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد أكد رئيس احتاد 
الكرة الشيخ طالل الفهد امس ان االحتاد سيوجه 
دعوات اليوم او غدا الى األندية لعقد جمعية 
عمومية غير عادية في ١٠ ابريل املقبل لتعديل 
املادة «٣٢» من النظام األساسي الحتاد الكرة 
بشـــأن زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة من 
٥ الى ١٤ عضـــوا. وعرض الفهد خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقده في احتاد الكرة بالعديلية 
املفاوضات التي أجراها احتاد الكرة مع االحتاد 
الدولي «فيفا» لتعديل املادة «٣٢»، حيث قدم 

احتاد الكرة ٤ اقتراحات رفض «فيفا» ٢ منها 
رفضا قاطعا، ووافق علـــى ٢ آخرين موافقة 
مشروطة.  ووجه الفهد رسالة الى ولي األمر 
بقوله: «يا ولي األمر ســـمعا وطاعة لرغبتك 
بوجود ١٤ عضوا في مجلس إدارة احتاد الكرة، 
ونحن التزمنا مسبقا أمام اهللا ثم أمام سموكم 
ثم أمام الشعب الكويتي بإجراء التعديل وهانحن 
نقوم به». وشكر الفهد الدور الكبير لرئيسة 
اللجنـــة الصحية في مجلـــس األمة النائبة 
د.روال دشـــتي ومقرر اللجنة النائب صالح 
عاشور خالل االجتماعات التي عقدها احتاد 

الكرة معهما. 

 علي الزبيد وعبدالرحمن زمان خالل عمومية «االمتياز لالستثمار»

 (سعود سالم) الشيخ طالل الفهد يتحدث في املؤمتر الصحافي 

 معرفـي: المظاهرات 
أسلوب مبتدع ال صلة
باإلســالم      لــه 

 الرئيس التنفيذي للمشروع 
قيادات  لتطويـر  الوطنـي 
التنميـة  جاسـم الصفران:  
رئيسـي  رافــد  «ذخـر» 
 لــ «خطة التنميـة»  ص٢٧

 
 ص٢٦ 

 جاسم الصفران   د.سليمان معرفي

 الزبيــد: ٤١٫٣ 
أرباحًا  مليون دينار 
قياسية واستثنائية 
«االمـــتيـاز»  لـ 
  فــــي ٢٠١٠ 
بزيادة ١٦٨٫٢٪ 

 «الجمعية االقتصادية» تبدي ١٩ مالحظة وتعديًال على ٢٢ مادة 
من مسودة الالئحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال  ص٣١

 مجلس الوزراء يقّر اليوم كادر 
«القانونيين» بتكلفة ١٩ مليونًا

 الممارسـة الديموقراطية السـليمة توفر المنـاخ الصحي للتنمية 
 نراقب األحداث في بعض الدول العربية عن كثب ونحترم اختيار شـعوبها 

 مريم بندق
  كشفت مصادر حكومية رفيعة عن 
أن مجلــــس الوزراء ســــيقر اليوم كادر 
القانونيني العاملني فــــي إدارة الفتوى 
العامة للتحقيقات  والتشريع واإلدارة 
واإلدارة القانونية ببلدية الكويت حتت 

مسمى عالوة خاصة موحدة.
  يأتي ذلك تأكيدا ملا انفردت بنشــــره 

«األنباء» ٢٥ فبراير املاضي.
  وقالت املصادر في تصريحات خاصة لـ 
«األنباء» ان تكلفة الكادر تبلغ ١٩ مليون 
دينار منها ٤ ماليني لـ «الفتوى» و١١٫٥ 
مليونا لـ «التحقيقــــات»، و٣٫٥ ماليني 

لإلدارة القانونية بـ «البلدية».
  وأوضحت املصادر ان الكادر سيكون 

حتت مســــمى «عالوة خاصة موحدة» 
وليس عالوة قضائية أو قانونية لتالفي 
شــــبح اخلالف الذي طــــال أمده وعطل 
إعطاء احلقوق للقانونيني في اجلهات 

الثالث.
  وعن قيمة هذه العالوة اخلاصة قالت 
املصادر ان القانون ساوى بني العاملني في 
«الفتوى» و«القضاء» في املميزات املادية 

وايضا بني «الفتوى» و«البلدية».
  أما بالنسبة لـ «التحقيقات» فيسري 
عليهم ما يسري على وكالء النيابة وهذه 
أحكام ونصوص في القوانني والدستور 
ال يستطيع أحد جتاهلها، مشيرة الى ان 
اللجنة القانونية الوزارية اعتمدت ذلك 

في اجتماعها األخير. 

 دعا للبدء فوراً في الحوار وحذّر ممن ال يريدون اإلصالح  تحت مسمى «عالوة خاصة موحدة» للعاملين في «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية»

 ولي عهد البحرين 
  يزور البالد اليوم

 بيان عاكوم وأ.ف.پ
الى  اليوم    يصل 
البالد صاحب السمو 
امللكي األمير سلمان 
بن حمــــد ولي عهد 
البحريــــن في زيارة 
رسمية يلتقي خاللها  
الكويتية.  القيادات 
ورحب ســــمو ولي 
العهد الشيخ نواف 
األحمــــد بالزيــــارة 

األخويــــة والتي تأتي لبحث العالقــــات بني البلدين 
وللتشاور مبجمل القضايا التي تهم البحرين والكويت. 
يأتي ذلك في حني دعا األمير سلمان بن حمد ولي عهد 
البحرين أمس الى «البدء الفوري باحلوار الوطني» 

و«وقف تعطيل مصالح الناس».
   محذرا من أن «هناك بعضا ممن ال يريد اإلصالح 

ويعمل على تعطيله».  

 الفهد: ١٤ عضوًا في اتحاد الكرة تنفيذًا  للرغبة السامية  
  خالل جمعية عمومية غير عادية ١٠ أبريل

  التفاصيل ص٤٦

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

 أكد ســـمو ولي العهد 
الشـــيخ نـــواف األحمد 
الكويت اســـتطاعت  أن 
اســـتكمال كل املتطلبات 
والقانونية  الدستورية 
الالزمة للدولة العصرية 
احلديثة، مشددا على أن 
الدميوقراطية  املمارسة 
الســـليمة توفـــر املناخ 

الصحي للتنمية. 
  وقـــال  ســـموه ـ في 
حديث صحافي لرئيس 
اإلدارة واملدير  مجلـــس 
العـــام لوكالـــة األنباء 
الكويتية (كونا) الشيخ 
مبارك الدعيجـ  إن الكويت 
التشـــريعات  لديها من 
واألنظمة املالية ما يوفر 
القـــدرة على تفادي  لها 

اآلثار الســـلبية ألي أزمة اقتصادية عاملية جديدة كما أن 
مؤسساتنا املالية وفي مقدمتها البنك املركزي متلك اخلبرة 
الكافية لرصد أي هزات اقتصادية في املســـتقبل واتخاذ 
اإلجـــراءات الوقائية لتفادي آثارها.  وحول قدرة الكويت 
على احملافظة على تقدمها االقتصادي في ظل اعتمادها على 
النفط كمصدر رئيسي للثروة، أكد سموه ضرورة العمل 

على تنويع مصادر الدخل االقتصادي.  
  وأعرب سموه عن تفاؤله برؤية صاحب السمو األمير 
لتحويل الكويت الى مركز مالي وجتاري إقليمي ودولي، 

مؤكـــدا ان «حتقيق هذا احللم ليس بعيد املنال، ألن الكويت 
مهيأة لذلك حيث تتوافر العناصر الرئيسية والبنية التحتية 
الالزمة»، غير انه أشار الى احلاجة لبعض التشريعات واللوائح 

التي تؤدي الى سرعة حتقيق الهدف املنشود.
  وحول التوتر الذي تشــــهده منطقة الشــــرق األوسط 
حاليا قال ســــموه «نراقب عن كثــــب األحداث التي تدور 
في بعض الدول العربية الشــــقيقة والتي حصلت نتيجة 
أوضاع خاصة بتلك الدول ونحن بطبيعة احلال نحترم 

اختيار شعوبها».

 سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل لقائه الشيخ مبارك الدعيج

 التفاصيل ص٣ 

 التفاصيل ص٣٩ 

 األمير يوجه كلمة
   إلى المواطنين اليوم

 يتفضل صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمـــد بتوجيه كلمة الى ابنائه 

املواطنني الكرام اليوم (الثالثاء). 

 صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد

  عــن ٢٠٠٩ وعمومـيتها تــوزع ١٠٪ نقـدًا  ص٣٢

 (محمد ماهر)

 العرض العسكري البحري والجوي
  جّسد تضامن وتكاتف دول «التعاون»

 عبدالهادي العجمي
  لوحة جديدة من التضامن والتعبير عن الوحدة والقوة والتقارب 
لدول «التعاون» كانت هي الرسالة الواضحة للعرض العسكري الذي 
قدمته القوات البحرية واجلوية الكويتية بالتعاون مع قوات شــــقيقة 
من السعودية وقطر واإلمارات وعمان. وكما يقال جاء «ختامها مسكا»، 
حيث كان هذا العرض هو ختام االحتفاالت مبرور ٥٠ عاما على االستقالل 
و٢٠ عاما على التحرير و٥ ســــنوات على تولي صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم. 

 في ختام مميز الحتفاالت الكويت بأعيادها

 التفاصيل ص ١٤ ـ ١٦

كلـه  الشـعب   القذافـي: 
للموت  ومسـتعد  يحبنـي 
و٤٣  ص٤٢  أجلـي    مـن 


