
يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ الثالثاء 20 من جمادى األولى 1431 ـ 4 مايو 2010 الـــعـدد:

فلس
100

صفحة
56

Al-Anbaa Tuesday 4th May 2010 - No 12256
www.alanba.com.kw

Tel: 24816500 - 24817778 - 24837772

امل��ان��ي��ا وارد   - ت��ب��دي��ل   - ت��رك��ي��ب   - جت��ف��ي��ت 

قطع غيار اأ�صلية - فح�ص كمبيوتر - وجود كفالة

ا�ص���������م ي����ت���������داول ب���ال�ث�ق����ة

غيارها وقطع  جريات  اخ�صائيون 

�صركة ال��رب��ي�ع���ة الفنية

جلسة »التجسس« 13 الجاري
الطلب النيابي لعقدها جاهز واألعضاء ال يمانعون من تحويلها إلى سرية

لجنة أمنية إلع�داد تقرير حول القضية  واحتمال المطالبة 
بط�رد أحد الديبلوماس�يين بحال ثبوت عالقته ب� »الش�بكة« 

حسين الرمضان � موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ - عبدالهادي العجمي
رغم التحذي����رات احلكومية بعدم اخلوض في تفاصيل ش����بكة 
التجس����س، إال أن التفاعل النيابي حول القضي����ة أخذ بعدا برملانيا 
موس����عا متثل في جمع تواقيع لتقدمي طلب عقد جلسة خاصة حدد 
موعدها اخلميس 13 اجلاري. مصادر برملانية أبلغت »األنباء« ان نوابا 
حرروا طلبا لعقد اجللسة اخلاصة لبحث األوضاع األمنية وتداعيات 
شبكة التجسس، ملمحة إلى إمكانية طلب احلكومة حتويلها إلى سرية 
للضرورات األمنية. وأمس قال الناطق الرسمي باسم احلكومة وزير 
املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري: نأمل 
عدم اخلوض في تفاصيل غير رسمية عن شبكة التجسس كي ال يتم 
التأثير على مجريات التحقيق مع املشتبه بهم، خصوصا أن القضية 
تتعلق باألمن الوطني والعالقات اخلارجية. وطالب د.البصيري النواب 
مبنح احلكومة وأجه����زة األمن فرصة ملواصلة التحقيقات، ومبجرد 
اكتمال أركان القضية ووجود اتهام ستحال إلى النيابة العامة. تزامن 
ذلك مع استمرار تضارب األنباء بشأن الشبكة، فبينما أكدت مصادر 
الس����فارة اإليرانية أنه ال عالقة إليران من قريب أو بعيد أو ألعضاء 
السفارة مبوضوع الشبكة، برزت معلومات عن احتمال توجيه وزارة 
اخلارجية كتابا إلى السفارة يتضمن مالحظات على أحد الديبلوماسيني، 

الذي قد يواجه الطرد في حال ثبوت عالقته بالشبكة.
على صعيد متصل قالت مصادر عسكرية انه مت تشكيل جلنة من 
بني جهازي استخبارات اجليش وأمن الدولة، وأنيط بها إعداد تقرير 
متكامل حول ملف القضية إلحالته إلى مجلس الوزراء خالل األسبوع 
اجلاري. واضافت املصادر ان اجمالي املتورطني في شبكة التجسس 
بلغ 12 متهما منهم 4 أشخاص اعترفوا بالصوت والصورة امام جهات 
التحقيق بأنهم تلقوا أمواال بقصد مراقبة املعسكرات واالرتال واعداد 
تقارير بشأن األوضاع العسكرية في البالد، الفتة الى ان 2 من أصل 
املتهمني ال� 12 متت احالتهما عصر أمس الى جهاز أمن الدولة متهيدا 

الحالة ملف القضية الى القضاء.

»األنباء« تنش�ر أسماء فرق العمل والمكافآت 
المالية المستحقة لهم  في »التربي�ة«   ص5

»الراي قمرنا«.. يسطع في سماء رمضان: أعمال حصرية 
خليجية وعربية وبرام�ج منوعة وكاميرا خفية  ص 22

اعتصام نقابي اليوم.. وتهديد باإلضراب
فيم����ا كان ينتظر اجلمي����ع قرارات مجلس 
اخلدمة املدنية بش����أن حسم موضوع الكوادر 
الوظيفية لعدد من اجلهات لتحقيق االستقرار 
خاصة مع بدء تنفيذ اخلطة التنموية، جاءت 
الرياح مبا ال تشتهي السفن، حيث انتقدت عدة 
نقابات جتاهل مجلس اخلدمة املدنية إلنصاف 

منتسبيها، الفتة الى انها سبق ان تلقت وعودا 
براقة من مسؤولي املجلس اال ان تلك الوعود 
ذهبت أدراج الري����اح. وفي خطوة تصعيدية، 
أعلن احتاد نقابات العاملني في القطاع احلكومي 
عن دعوته الى اعتصام مبقر االحتاد في ميدان 
حولي في الساعة السادس����ة من مساء اليوم 

لتوصيل رسالتهم الى املسؤولني بضرورة رفع 
الظلم عن املستحقني، وتضامنا مع هذه اخلطوة 
دعت نقابات عدة منتس����بيها الى املشاركة في 
هذا االعتصام، ملّوح����ة باملزيد من اإلجراءات 
التصعيدية ومنها اإلضراب الشامل اذا لم تتحقق 

مطالبهم.

ينظمه اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي احتجاجاً على تجاهل »الخدمة المدنية«  لكوادرهم

»القانونية الوزارية« لم تنتِه من مناقشة
مطالبات »الفتوى« والخبراء »الش�ؤون«  العمار:  ناصر 

لن تقف حجر عثرة بوجه 
أي عمل خيري سواء كان 
داخل الكويت أو خارجها

ص18 و19

اندماج »يونايتد إيرالينز« و»كونتيننتال« 
لتشكال أكبر شركة طيران في العالم

»التنمية واإلصالح«:  محفظة مالية
 ب� 500 مليون لسكن المرأة

مريم بندق
أوضح����ت مصادر مطلعة ان 
الوزارية لم  القانوني����ة  اللجنة 
تنته م����ن التقرير املطلوب منها 
حول املطالبات املالية للعاملني في 
إدارات الفتوى والتشريع واخلبراء 
والتحقيقات في وزارة الداخلية 
والقانوني����ني في بلدية الكويت. 
وتوقعت املصادر ان يكون التقرير 
جاهزا في اجللسة املقبلة مستدركة 
»لن يناق����ش إال بحضور نائب 

رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
املدنية  ورئيس مجلس اخلدمة 
باإلنابة الشيخ د.محمد الصباح«. 
وعما اذا كان مجلس الوزراء ناقش 
الزيادات املالية املطروحة اآلن من 
بعض النقابات أجابت املصادر: لم 
يتطرق املجلس الى هذا املوضوع، 
مشيرة الى ان مناقشته � ان متت 
� س����تكون في مجل����س اخلدمة 
املدني����ة بصفته اجلهة املختصة 

بهذه املوضوعات.

استكماال ألجندتها حول حتقيق مكاسب عملية للمرأة، قدمت كتلة 
»التنمية واإلصالح« بنوابها د.فيصل املسلم ود.جمعان احلربش 
ود.وليد الطبطبائي وفالح الصواغ ومبشاركة زميلهم النائب محمد 

هايف اقتراحا بقانون إلنشاء محفظة مالية إسكانية للمرأة.
وينص القانون على إنش���اء محفظة لدى بنك التسليف بقيمة 
500 مليون دينار لتوفير حق الس���كن للمرأة الكويتية األرملة أو 
املطلقة من زوج غير كويتي ولها أوالد، وكذلك حصول العزباء أو 

األرملة أو املطلقة وليس لها أوالد، على بدل إيجار. 

مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات أجاب عن تساؤالت »األنباء«

الطاحوس: استجواب رئيس الحكومة خالل أسبوعين
ما لم تسحب تراخيص مصانع أم الهيمان المخالفة

موسى أبوطفرة � ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ
عادت أزمة تلوث أم الهيمان لتأخذ بعدا سياسيا 
أوسع أمس  من خالل التلويح مجددا بتفعيل املساءلة 
السياسية ما قد ميهد ملواجهة جديدة بني السلطتني 
بحال عدم احتواء املوضوع.  فأمس، أعلن النائب 
م.خالد الطاحوس عزمه تقدمي اس����تجواب لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد خالل 
أس����بوعني اذا لم تقم احلكومة بس����حب تراخيص 
املصانع املخالفة للقوانني في أم الهيمان.  وأش����ار 
م.الطاحوس في تصريح صحافي في مجلس األمة 

امس الى انه أعطى احلكومة فرصة لتطبيق القانون 
ملدة شهرين، إال انها طبقت القوانني من جانب واحد 
فق����ط، موضحا انها لم تتعامل مع امللف بالش����كل 
املطلوب وتقاعس����ها واضح، ممثال بالهيئة العامة 
للبيئة والهيئة العام����ة للصناعة. من جانبه، أكد 
النائب خالد العدوة في تصريح صحافي انه ال يحبذ 
استجواب رئيس احلكومة بشأن تلوث أم الهيمان 
ويجب أال نلقي كل شيء على عاتقه، مستدركا: اذا 
رأينا ان هناك عدم حتمل للمس����ؤولية فإن سقف 

املساءلة السياسية يبقى مفتوحا.

القضية تعيد أجواء المواجهة السياسية بين السلطتين 

التفاصيل  ص6

التفاصيل  ص8

خالد الطاحوس خالل حديثه للصحافيني مبجلس األمة أمس

سمو رئيس الوزراء ناب عن سمو ولي العهد في تسليم الكأس لكابنت الكويت خالد الفضلي بحضور الشيخ جابر العبداهلل 
)هاني الشمري(والوزير د. محمد العفاسي والنائب مرزوق الغامن والشيخ أحمد اليوسف ورئيس النادي عبدالعزيز املرزوق

)متين غوزال(

التفاصيل  ص7

بريطانيا: 
»العمال«

 يبحث »سرًا« 
عن بديل لبراون

..وكاميرون 
يستعد لقيادة 
حكومة أقلية 

الركض ص48 رياضة  يمارس  كاميرون  ديڤيد  البريطاني  المحافظين  حزب   زعيم 
على شواطئ بالكبول في الساعات األخيرة من الحمالت االنتخابية                 )أ.ف.پ(

واشنطن � أ.ف.پ: 
أعلنت شركتا يونايتد 
ايرالينز وكونتيننتال 
ايرالينز األميركيتان 
اندماجهم���ا  ام���س 
لتش���كال بذلك أكبر 
ش���ركة طيران في 

العالم. 
وين���ص االتفاق 
على تلقي مساهمي 
كونتيننتال  شركة 
1.05 سهم من شركة 
يونايتد لكل س���هم 
من أسهم شركتهم. 
وسيس��������تح�وذ 
مس���اهمو يونايتد 
اثر عملية  ايرالينز 
االندماج على حوالي 
55% م���ن رأس���مال 
الش���ركة اجلديدة، 
مقابل 45% ملساهمي 

كونتيننتال.
التفاصيل ص46

ناصر العمار

صورة أرش��يفية مركبة لطائرة تابعة لشركة »يونايتد ايرالينز« وحتتها 
طائرة تابعة لش��ركة »كونتيننتال« اللتني أعلنتا االندماج أمس    )أ.ف.پ(

األمير عقد مباحثات رسمية مع الرئيس اإليطالي ص3
رغبة كويتية في التعاون في مجاالت التنمية واالقتصاد والتجارة والعلوم والثقافة

الرئيس اإليطالي جورجو نابوليتانو مستقبال صاحب السمو األمير بقصر اجلمهورية في روما  أمس 

األبيض بطاًل لكأس 
سمو ولي العهد

 ت����وج الكويت بطال لكأس س����مو ول����ي العهد 
ال� 17 بعد فوزه في املباراة النهائية مساء أمس على 
العربي بركالت الترجيح 3-2، بعد ان انتهى الوقتان 

األصلي واإلضافي للمباراة بالتعادل 2-2.
وهي املرة الرابعة في تاريخ الكويت التي يتوج 

فيها بطال للكأس. 
هذا، وسلم سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ال����كأس وامليداليات الى الفريقني نيابة عن 
سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد. 
حضر املباراة رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

التفاصيل ص 53الشيخ جابر املبارك.


