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صفحات خاصة بمونديال 2010 في »األنباء« الرياضية )ص31-39 و56(

آلية حكومية جديدة لتوفير تمويل مشاريع خطة التنمية
المجلس باشر مناقشة الميزانية العامة والحكومة تقدم اليوم مشروعًا بقانون لتأمين اعتمادات مالية للمشاريع التنموية   إلقراره  في جلسة فض دور االنعقاد غدًا

البراك: ..بل »الشعبي« ينضم
إلى عبدالصمد ولنا الشرف

أثناء مغادرة الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب 
مس����لم البراك املجلس أمس، صادف النائب عدنان عبدالصمد 
وهو يتحدث الى الصحافيني، فانضم إليهم في حوار اس����تهله 
الصحافيون بسؤالهم للبراك: كنا نسأل عبدالصمد عنكم )الشعبي(، 
فسألهم البراك: »إيه، وشنو قال؟«، فأجيب بان كالمه كان »في 
الس����ليم«، وان هناك معلومات عن ان عبدالصمد سيعود الى 
االنضمام لكتلة العمل الش����عبي في دور االنعقاد املقبل، فعلق 
البراك: »بل نحن ننضم له، إذا وافق، ولنا الش����رف في ذلك«، 

فما كان من عبدالصمد سوى الضحك.

)متين غوزال(حديث باسم بني النواب عدنان عبدالصمد ود. ضيف اهلل بورمية ومسلم البراك 

القالف: 30 دينارًا 
شهريًا لكل مولود 

كويتي حتى سن الرشد
قدم النائب حس���ني القالف 
اقتراحا بقانون في شأن تأمني 
احلياة الكرمية لالجيال اجلديدة 

جاء فيه:
أول���ى: يخصص لكل  مادة 
مواطن ومواطنة يولد اعتبارا من 
تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 
30 دينارا شهريا حتى بلوغه سن 
الرشد، وتودع املبالغ املخصصة 
وفقا للفقرة السابقة في صندوق 
خاص ينشأ لهذا الغرض لدى 
الهيئة العامة لالستثمار، وتتولى 
الهيئة استثمار االموال املودعة 

بهذا الصندوق.
م���ادة ثانية: يس���لم املبلغ 
اخلاص ب���كل مواطن اليه عند 
بلوغه س���ن الرشد مبا في ذلك 
االرباح التي حققها، وذلك بعد 
استقطاع 20% من االرباح تضاف 
الى صندوق احتياطي االجيال 

القادمة.

التقديرات المطلوبة لإليرادات والمصروفات بميزانية الوزارات 
واإلدارات الحكومية للسنة المالية 2011/2010

اإليرادات1
التقدير 
باملليون

النسبة%

8616.588.7اإليرادات النفطية
1102.811.3اإليرادات غير النفطية

9719.3100.0إجمالي اإليرادات
المصروفات2

3580.022.2الباب األول: املرتبات
2938.018.2الباب الثاني: املستلزمات السلعية واخلدمات

225.01.4الباب الثالث: وسائل النقل واملعدات والتجهيزات
 الباب الرابع: املشاريع اإلنشائية والصيانة 

واالستمالكات
2100.013.0

 الباب اخلامس: املصروفات املختلفة 
واملدفوعات التحويلية

7319.045.3

16162.0100.0إجمالي املصروفات
971.9احتياطي االجيال القادمة )%10(3
17133.9إجمالي المصروفات واالحتياطيات4
-7414.6زيادة المصروفات والمخصصات على اإليرادات5
-6442.7زيادة المصروفات على االيرادات )بدون المخصصات(6

»الصحة« تطالب بإعفاء بعض 
العاملين  من نظام البصمة

استمرار حظر النشر في قضية الجاسم

ڤيا قاد إسبانيا للفوز على البرتغال.. وپاراغواي فكت »شفرة« الكمبيوتر الياباني

صراع بين هيغواين وأوزيل وفابيانو وڤيا على لقب أفضل العب

)ا.پ( فرحة اإلسباني داڤيد ڤيا بتسجيل هدف الفوز في مرمى البرتغال والتأهل للدور ربع النهائي   

كابيللو: العبو »األسـود الثالثة« خذلوني أمـام ألمانيا
ناضجين  أصبحنـا  دونغا: 
البناء  مـن  أعـوام   3 بعد 

بالتر  يلمح إلى إمكانية اللجوء 
»الڤيديو« استخـدام  إلـى 

ليبرمان: يحلم من يتوقع قيام 
دولة فلسطينية خالل العامين المقبلين 

لبنان: التحقيق مع »جاسوس ألفا« سيتطلب 
رفع »الحصانة« عن بعض »المحصنين«

الداحس لـ »األنباء«: البطاقة األمنية شرط 
إلعادة تسجيل »البدون« في »دعم التعليم«

حنان عبدالمعبود
علم����ت »األنباء« م����ن مصادر 
صحي����ة مطلعة ان الوزارة بصدد 
إعف����اء بع����ض العامل����ني بها من 
نظ����ام البصمة عل����ى ان يتم هذا 
اإلعفاء بتوافر شروط معينة منها 
العمل  س����نوات اخلدمة وطبيعة 
التي تس����تدعي اخلروج من مكان 
العمل. وأوضحت املصادر ان الوزارة 
أعدت كتابا للديوان مطالبة بتوسيع 
الوظيفية املشمولة  الفئات  نطاق 
باإلعفاء من نظ����ام البصمة، التي 
تضمنها القرار الصادر في أغسطس 
املاضي بإعف����اء بعض الفئات مما 
دعا الكثيري����ن من ذوي االحتياج 
الفعلي لالستثناء يتذمرون مطالبني 

باألمر نفسه.

عواصم � وكاالت: اس���تبعد وزير اخلارجية اإلسرائيلي افيغدور 
ليبرمان أمس أي فرص���ة لتحقيق التطلع���ات الدولية لقيام دولة 
فلسطينية خالل عامني. وقال »ال أرى أي فرصة إلقامة دولة فلسطينية 

بحلول 2012«.
مش���يرا إلى دعوة املجموعة الرباعية للسالم في الشرق األوسط 

واالحتاد االوروبي للتوصل الى اتفاق بحلول عام 2012.
وإذ برر ليبرمان توقعاته بالصعوبات التي تعترض املفاوضات 
السلمية مع السلطة الفلسطينية التي ترعاها واشنطن، قال »بوسع 
امل���رء ان يحلم.. ان يتخيل، لكن احلقيق���ة على ارض الواقع هي ان 
أمامنا طريقا طويال قبل ان نصل الى تفاهمات واتفاقات إلقامة دولة 

فلسطينية بحلول عام 2012«.

 بي���روت: خالفا لعمالء إس���رائيل في لبن���ان والذين جتاوز 
 عدده���م 120 قالت مص���ادر أمنية مطلع���ة ان من بات يعرف 
ب� »جاسوس ألفا« هو األخطر على اإلطالق كونه كان يتحكم في 
إدارة االتصاالت والهوائيات التي تتحكم في االرس���ال. وكشفت 
املصادر ل� »األنباء« ان املوقوف ش���ربل قزي مكن اس���رائيل من 
االتص���ال بعمالئها اآلخرين عن طريق خطوط خليوية من دون 
علم أصحابها، وتوقع ان يتطور التحقيق ليتم رفع احلصانة عن 

بعض »احملصنني« للتحقيق معهم في أمور معينة.

مريم بندق
اعل���ن مدير عام االدارة العامة للتعليم اخلاص قرب فتح باب 
استقبال اولياء امور الطلبة الذين يتكفل الصندوق املدني لدعم 
التعليم بنفقات تعليمهم في املدارس العربية اخلاصة سواء من 

املقيمني بصورة غير شرعية او اصحاب اجلنسيات املعروفة. 
وقال الداحس ل� »األنباء« ان حتديث البطاقة االمنية ش���رط 
العادة تسجيل »البدون« في الصندوق املدني موضحا ان حتديث 
 البيان���ات للطلبة يتطل���ب بداية حتديث ه���ذه البطاقة االمنية 

الولياء االمور. 

»األنباء«  االقتصادية

محطـات   4 دشـنت  »الوطنيـة«  البحـر: 
وانضمـت إلى »أياتا« وحققت المركز الثاني 
في الشرق األوسـط في شهر واحد   ص44

اقتراب إنجاز المرحلة األولى من حصول 
»هيئـة الصناعـة« علـى اآليـزو   ص46

عبدالسالم البحر ود.محمد البصيري يقصان شريط افتتاح القاعات اجلديدة 
في مطار الشيخ سعد

صورة مرس��ومة خلمس��ة من املتهمني باالنتماء لشبكة جتسس روسية لدى مثولهم أمام 
محكمة نيويورك امس االول                 )أ.ف.پ(

صورة زنكوغرافية لكتاب حظر النشر

شبح التجسس يخيم على العالقات بين روسيا وأميركا:
واشنطن تفكك شبكة عمالء.. وموسكو تسخر من التوقيت

نواب للحكومة: أوقفوا تعديات لجنة اإلزاالت

العفاسي ينفي تشكيله لجنة التحاد القدم
أو دعوة األندية المنحلة إلجراء انتخابات

إبراهيم العبيد مديرًا لتعاونية الصباحية

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة  - ماضي الهاجري -  سامح عبدالحفيظ
أبلغ مصدر نيابي »األنباء« ان عددا من النواب 
عقدوا اجتماعا مع الناطق الرسمي باسم احلكومة 
وزير الدولة لشؤون مجلس األمة ووزير املواصالت 
د.محمد البصيري أمس بحثوا خالله س����بل إزالة 
الضرر ال����ذي حلق ببعض املواطن����ني جراء قيام 
جلنة اإلزاالت بإزالة ما لديهم من تعديات. وأضاف 
املصدر ان النواب طلبوا عدم املساس، بالديوانيات 
واحلدائق املالصقة للمنازل والساللم اخلارجية. 
وأشار املصدر الى ان د.البصيري طلب من النواب 

صياغة ما لديهم من أفكار على هيئة توصيات يتم 
تالوتها خالل جلسة اليوم أثناء املوافقة على امليزانية 
العامة للدولة. وأوضح ان من ضمن التوصيات التي 
عك����ف النواب املهتمون باملوضوع على صياغتها، 
السماح ألصحاب املنازل التي ال تتجاوز مساحتها 
400 متر مربع بإقامة حدائق على ارتدادات منازلهم 
وديوانيات أو ساللم خارجية. وشدد املصدر على 
ان د.البصيري لم يعد النواب خالل اجتماعه بهم 
بقرار نهائي حول املوضوع ولم يجزم مبا ستصل 

إليه األوضاع.

نفى وزير الشؤون د.محمد العفاسي ما أشيع 
عن تش����كيله جلنة مؤقتة إلدارة االحتاد الكويتي 
لك����رة القدم أو دعوته األندي����ة املنحلة الى إجراء 

انتخابات.
وقال الوزير د.العفاس����ي في اتصال هاتفي مع 
»كونا« من القاهرة  ان أي تصريح منس����وب إليه 

في هذا الصدد »ال أس����اس له م����ن الصحة جملة 
وتفصيال«.

وأض����اف أنه لم يص����رح ألي جهة حول امللف 
الرياضي منذ املؤمت����ر الصحافي الذي عقده عقب 
اجتماعه األخير مع جلنة الش����باب والرياضة في 

مجلس األمة.

بشرى شعبان
أصدر وزي���ر الش���ؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاس���ي قرارا وزاريا يقضي بتمديد 
مدة عمل مجلس اإلدارة املؤقت جلمعية اجلهراء 
التعاونية ملدة س���نة اعتبارا من تاريخ صدور 

القرار 29 اجلاري. 
على صعيد آخر، علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة ان وزير الشؤون أصدر قرارا بحل مجلس 
إدارة جمعية الصباحية وتعيني إبراهيم العبيد 

مديرا معينا ملدة سنة.

اعتقال 10 من أعضائها في واشنطن وآخر في قبرص

اجتمعوا مع البصيري وبحثوا معه السماح بإقامة الحدائق والساللم الخارجية

التفاصيل ص52

التفاصيل ص53

موس����كو � أ.ف.پ: ج����دد 
إعالن الوالي����ات املتحدة عن 
تفكيك شبكة جتسس روسية 
مخاوف اندالع احلرب الباردة 
الت����ي خيم����ت ب����ني أميركا 
واالحتاد السوفييتي في القرن 

املاضي.
وفي وقت قالت وزارة العدل 
األميركية ان السلطات وجهت 
تهما الى 11 فردا في القضية 
منهم عش����رة اعتقلوا األحد 
في بوس����طن ونيوجيرسي 
وفرجينيا ونيويورك وآخر 
اعتقل في قبرص، بتهم منها 
التآمر للقيام بدور وكالء غير 
ش����رعيني لروس����يا وغسيل 
األموال، اعلن وزير اخلارجية 
الروسي سيرغي الفروڤ أمس 
أن ب����الده تنتظر توضيحات 

حول االعتقاالت.
وقال الفروڤ متحدثا من 
القدس احملتلة »لم يوضحوا 
لنا املسالة. آمل ان يشرحوا 

لنا ذلك«.

كما سخر من توقيت صدور 
االعالن عن اعتقال االشخاص 
العشرة املشتبه بهم في قضية 
التجس����س، بعد اي����ام قليلة 
على زيارة الرئيس الروس����ي 

دميتري مدڤيديڤ الى الواليات 
املتحدة في سياق السياسة التي 
ينتهجها مع نظيره االميركي 
باراك اوباما لتحريك العالقات 

التفاصيل ص12التفاصيل ص52الثنائية.

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
بحس���ب ما كان مقررا، باشر 
مجلس االمة امس مناقشة املشروع 
بقانون في ش���أن ربط امليزانية 
العامة للدولة عن الس���نة املالية 

.2011/2010
وم���ن املقرر ان ينهي املجلس 
مناقشة امليزانية في جلسة اليوم 
ويحيلها إلى احلكومة وذلك متهيدا 
لعقد جلس���ة فض دور االنعقاد 
العادي الثاني من الفصل التشريعي 
ال� 13 املقررة غدا حيث س���يلقي 
رئيس املجلس جاس���م اخلرافي 
كلمته ثم يتلو سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد كلمة احلكومة، 
يلي ذلك بيان اللجان البرملانية عن 
اجنازاتها خالل دور االنعقاد ثم 

تالوة مرسوم فض الدورة.
وامس عق���دت اللجنة املالية 
البرملانية اجتماعا بحضور نائب 
رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لش���ؤون التنمية 
ووزير الدولة لش���ؤون االسكان 
الش���يخ احم���د الفهد ملناقش���ة 
االقتراح���ات النيابي���ة اخلاصة 
بآلي���ة متويل مش���اريع اخلطة 

التنموية.
وقال رئي���س اللجنة النائب 
الزلزلة ان احلكومة  د.يوس���ف 

طلبت ارجاء اس���تكمال مناقشة 
االقتراح���ات النيابية املقدمة من 
النواب ومنها ما قدمه النائب احمد 
الس���عدون حول زيادة رأسمال 
الصن���دوق الكويت���ي للتنمي���ة 
العربي���ة من 2 إل���ى 10 مليارات 
دينار بف���ارق 8 مليارات لتمويل 
النائب  مشاريع اخلطة واقتراح 
خالد الس���لطان بانشاء صندوق 
جديد لتموي���ل اخلطة باالضافة 
الى اقتراح مقدم من مجموعة من 
النواب يهدف الى انشاء صندوق 
للمشروعات املتوسطة والصغيرة 
واقتراح اخير بإنشاء بنك حكومي 

لتمويل املشاريع.
واشار د. الزلزلة الى ان الشيخ 
احمد الفهد طلب تأجيل النقاش على 
ان تقدم احلكومة اليوم مشروع 
قانون يكون شامال لكل ما طرح 
من اقتراح���ات بحيث يكون آلية 
حكومية جديدة لتوفير التمويل 
ال���الزم للمش���روعات التنموية 

املقبلة.
مص���ادر من اللجن���ة ابلغت 
»األنباء« ان اللجنة ستقر املشروع 
احلكومي في اجتماع تعقده اليوم 
بحيث يدرج عل���ى جدول اعمال 
اجللسة اخلتامية قبل بند تقارير 

التفاصيل ص 6 و7اللجان ليتم اقراره.

هاني الظفيري
أص�������درت محكم����ة 
اجلنايات قرارها في القضية  
رقم 2010/1 جنايات أمن 
دولة واملتهم فيها الكاتب 
محمد عبدالقادر اجلاسم 
بجلسة 28 اجلاري تؤكد 
على قرارها السابق بتاريخ 
24 مايو املاضي باستمرار 
النش����ر في جميع  حظر 
وس����ائل اإلعالم املرئية 
واملسموعة واملقروءة عن 

تلك القضية.


