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Al-Anbaa Monday 19th October 2009 - No 12059 يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 30 من شوال 1430 ـ 19 من اكتوبر 2009 الـــعـدد:

أكد األخذ بمالحظات  النواب الذين أبدوا  ترحيباً كبيراً بالخطة واشترطوا التنفيذ السليم والخضوع للرقابة 

الفهد: برنامج الحكومة والخطة .. »مشروع أمة«
وجـود  اقتـرحوا  النواب  المطـير: 
مراقبة أداء على تنفيذ الخطـة الخمسـية

»اإلصالح« دعت لاللتزام بفتوى »األوقاف« 
حول الحجـاب وعدم التسـويف في تطبيقها

صاحب السمو األمير وملك سوازيالند يتلقيان باقتي ورد في املطار

األمير يستقبل ملك سوازيالند   ص3

الشيخ أحمد الفهد والنائب مسلم البراك خالل اجتماع اللجنة املالية أمس

القيادي في احلرس الثوري نور شوشتاري الذي قضى في التفجير

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
وسط ترحيب كبير، ناقش النواب أمس اإلطار العام للخطة 
التنموية احلكومية مشيدين باخلطة واصفني اياها  بانها خطة 
طموحة تتضمن النهوض بجميع املجاالت، متمنني تعاون السلطتني 

إلجناح هذه اخلطة ليعود نفعها على الوطن واملواطن.
نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد أكد خالل حضوره اجتماع 
اللجن���ة املالية أن »برنامج عم���ل احلكومة واخلطة التنموية .. 
مشروع أمة«، مضيفا أنه »ال يوجد أي نقص في اخلطة، ولدينا 
فصل كامل فيها عن مكافحة الفس���اد وبند التعليم«. وبس���ؤاله 
ع���ن مضامني اخلطة، قال الفهد »يا خب���ر اليوم بفلوس.. بكرة 

ببالش«. 
مصادر نيابية أبلغت »األنباء« أن بعض النواب أبدوا مالحظتني 
على اخلطة خالل النقاش تتعلقان بضرورة تقدمي جدول زمني 
من قبل احلكومة لتنفيذ اخلطة، باإلضافة الى التأكد من الش���ق 
الدس���توري، خصوصا أنها حتتوي عل���ى 45 أولوية، 29 منها 
بحاجة إلى تشريعات خاصة. كما نقل رئيس اللجنة املالية النائب 
محمد املطير ان الن���واب اقترحوا خالل االجتماع وجود مراقبة 

أداء على تنفيذ اخلطة.
ورد الشيخ أحمد الفهد على ذلك بالقول »نرحب بأي مالحظات 
نيابي���ة على اخلطة وبرنامج عمل احلكومة الذي س���يحال إلى 
املجلس غدا الثالثاء«. وتعهد الفهد بتقدمي احلكومة للتشريعات 

التي ترى أنها الزمة لتطبيق خطتها مع برنامج العمل.
على صعيد منفصل، دعت جمعي���ة اإلصالح االجتماعي في 
بيان تلقت »األنباء« نس���خة منه، الى االلتزام باحلكم الشرعي 
في فتوى حجاب املرأة املس���لمة وفقا مل���ا قررته وزارة األوقاف 
وعدم التس���ويف أو املماطلة في تطبيقها بحجج ليس لها دليل 

عقلي وال شرعي.

عن خسائرهم مع دور الحضانة بسبب تأجيل الدراسة

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على دراسة 
تعويض أصحاب المدارس الخاصة

مريم بندق
علمت »األنباء« ان مجلس الوزراء وافق من حيث املبدأ على 
دراسة تعويض اصحاب املدارس اخلاصة العربية واالجنبية 
ودور احلضانات عن اخلس���ائر التي تكبدوها جراء تعطيل 
الدراسة ملدة ش���هرين. وقالت مصادر مطلعة في تصريحات 
خاصة ل� »األنباء« ان املجلس كلف في جلس���ته التي عقدت 
بتاريخ 5 اجلاري وزارات املالية والتربية والشؤون و»الفتوى« 
بدراسة نتيجة اخلسائر املترتبة على صدور القرار الوزاري 
رقم 2009/293 واخلاص بتأجيل الدراسة وذلك من قبيل الدعم 
أو املساعدة على ان يتم رفع تقرير بذلك الى مجلس الوزراء 

التخاذ القرار املطلوب.

الرومي لـ »األنباء«: 2000 حاج فقط 
سجلوا حتى أمس من إجمالي 13 ألفًا

أسامة أبوالسعود
أعلن مدير إدارة احلج ب���وزارة األوقاف رومي الرومي أن عدد 
احلجاج الذين سجلوا ألداء فريضة احلج هذا العام بلغ 2000 حاج 
حت���ى يوم أمس لدى 65 حملة حج معتمدة. ولفت في تصريحات 
ل�»األنباء« إلى أن إجمالي العدد الذي اعتمدته وزارة احلج السعودية 
للكويت هذا العام أكثر من 13 ألف حاج منهم 8 آالف كويتي و3500 
وافد و1250 »ب���دون«. وأوضح الرومي أن بعثة احلج الرس���مية 

ستغادر إلى األراضي املقدسة يوم 12 نوفمبر املقبل.

ال تمديد لقرار مزايا التقاعد للعسكريين
عبدالهادي العجمي

كشفت مصادر عسكرية رفيعة املس���توى ل� »األنباء« ان موعد 
انتهاء قرار االس���تفادة من مزايا التقاعد للقادة العسكريني سيبقى 
كما كان مقررا له وهو تاريخ 31 ديسمبر 2009، ولن يكون هناك أي 

متديد ألي قيادي في اجليش واحلرس الوطني والشرطة.

إدارات بحث في المنافذ البرية
عبداهلل قنيص

علمت »األنباء« أن وزارة الداخلية استحدثت إدارات »بحث وحتري« 
في منافذ الكويت البرية. وقال مصدر أمني مطلع ان ضابطا برتبة نقيب 
سيباشر مهام عمله كضابط للمباحث في منفذ النويصيب اعتبارا من اليوم، 
مشيرا الى ان إدارات مشابهة ستفتتح في منفذي الساملي والعبدلي، على 

ان تكون عالقاتها وتبعيتها مباشرة ملدير عام اإلدارة العامة للمنافذ.

انتحاري يقتل 6 من قادة الحرس الثوري  
وإيران تتهم بريطانيا وأميركا

»جند اهلل« تتبنى ونجاد يتوعد وواشنطن تنفي تورطها

طهران � وكاالت: صعقت ايران امس 
بالهجوم النوعي الذي استهدف رمز قوتها، 
وأودى بحياة ستة من قادة حرسها الثوري 
بينهم اجلنرال نور علي شوشتاري نائب 
قائد القوات البرية التابعة للحرس الثوري.  
الهجوم الذي حمل توقيع جماعة جند اهلل 
بقيادة عبد امللك ريغي ونفذه »انتحاري 
بحزام ناسف« � بحس���ب طهران � أوقع 
أكثر من 31 قتي���ال ومثلهم من اجلرحى 
معظمهم من قادة احلرس الثوري وزعماء 

القبائل الذين اجتمعوا للمشاركة في ملتقى 
للمصاحلة بني السنة والشيعة في مدينة 
س���رباز مبحافظة سيستان بلوشستان 
على احلدود مع باكس���تان.  وفيما توعد 
الرئيس االيران���ي محمود احمدي جناد 
املهاجمني بانهم »سيلقون العقاب السريع«، 
أدانت كل من لندن وواش���نطن التفجير 
»االرهابي« اال أنهما نفتا اتهامات طهران 
لهما بالتورط في الهجوم، واعتبرها البيت 

االبيض اتهامات باطلة. 

ميكنـة »الشـؤون«.. 
بيانـات غير محّدثة.. 
بيـضاء وشـاشـات 

ص18و19

إداريو »التطبيقي« نفذو إضرابًا  عن العمل: إقرار 
كادرنا   أو   شّل حـركـة العـمل بالهيئـة    ص10

في أول يوم
 لبدء تطبيق المشروع 

التفاصيل ص44

التفاصيل ص7 و15

)هاني الشمري(

محم��د عبدالعزي��ز الش��ايع مقدم��ا للش��يخ أحم��د الفه��د ش��رحا ع��ن أعم��ال املرحل��ة الثالث��ة من 
»األڤني��وز« بحض��ور خال��د بن س��المة ومحم��د فؤاد الغ��امن وفي اإلط��ار الوزي��ران أحم��د الهارون 

ود.فاضل صفر وشايع الشايع  ومحمد الشايع يضعون حجر األساس للمرحلة اجلديدة.

)متين غوزال(

»األڤنيوز« يتوّج تألقه .. بالمرحلة الثالثة ص39

)أحمد باكير( امليكنة لم تنجح في »الشؤون«

»المسـتقلة« أحكمت 
سيطرتها على رابطة 
»العلـوم اإلداريــة« 
بــ 1248 صـوتـًا

ص11 )أسامة البطراوي( طالبة تدلي بصوتها


