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Al-Anbaa Saturday 31st July 2010 - No 12344يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 19 من شعبان 1431 ـ 31 يوليو 2010 الـــعـدد:

الشمالي لـ »األنباء«: سندرس زيادة عالوة األبناء إلى 100 دينار
لكنها ليست حاًل وحيدًا لمواجهة االرتفاع المصطنع في األسعار

أكد أن الحكومة باشرت عدة إصالحات لتوفير حياة كريمة للمواطنين.. ونواب يدرسون تقديم المقترح قبل دور االنعقاد المقبل

ترحيل المشتبه به في تسريب وثائق سرية  عن حرب أفغانستان 
من سجنه بالكويت إلى أميركا.. ومراجعة الستخدام االستخبارات لإلنترنت 

واشنطنـ  أ.ف.پ: أعلن الپنتاغون أمس ان اجلندي 
األميركي الذي يشتبه بأنه هو من سلم موقع ويكيليكس 
شريط ڤيديو حول هفوة ارتكبها اجليش األميركي في 
العراق ووثائق سرية عن حرب افغانستان، قد نقل من 
الكويت الى سجن في الواليات املتحدة. وأوضحت وزارة 
الدفاع األميركية في بيان ان اجلندي برادلي مانينغ وصل 
الى قاعدة كنتيكو العسكرية في فيرجينيا مساء اخلميس 
املاضي بعد نقل ملفه من ســـجن أميركي في معســـكر 
عريفجان بالكويت. واتهم اجلندي بداية يوليو بانتهاك 
القانون العسكري ويشتبه بأنه زود موقع ويكيليكس 
على االنترنت بشريط ڤيديو بث في ابريل يظهر غارة 
شنتها مروحية أميركية أوقعت سنة 2007 قتيلني من 
موظفي وكالة رويترز وعددا آخر من القتلى في بغداد. 
كما اتهم برادلي مانينغ بأنه حفظ بشـــكل غير قانوني 
150 ألف برقية ديبلوماسية نقلت 50 منها على حساب 
األمن القومي في الواليات املتحدة. وبات يشـــتبه بأنه 

أيضا مصدر تسريب آالف الوثائق عن حرب افغانستان 
التي نشرت األحد املاضي على موقع ويكيليكس.  وأفادت 
صحيفة وول ســـتريت جورنال اخلميس املاضي بأن 
لدى الســـلطات أدلة على تورط برادلي مانينغ في بث 
نحو 92 ألف وثيقة ارشيف سرية تغطي الفترة ما بني 
2004 و2009. واثار نشر تلك الوثائق انتقادات شديدة 
من جانب البيت األبيض والپنتاغون والرئيس االفغاني 
حامد كرزاي، وأعلن الپنتاغون ان حتقيقا جنائيا حول 
نشـــاطات برادلي مانينغ مازال مستمرا. وعزت وزارة 
الدفاع نقل السجني إلى الواليات املتحدة إلى »اعتقال قد 
يكون طويال قبل احملاكمة بسبب الطابع املعقد لالتهامات 
والتحقيق اجلاري«. هذا ويرى خبراء ان نشـــر موقع 
ويكيليكس ملثل هذه الوثائق السرية قد يتسبب في وقف 
تقاسم املعلومات عبر االنترنت بني وكاالت االستخبارات 
األميركية وإعادة مراجعة بروتوكول تبادل املعلومات 

عبر الشبكة العنكبوتية.

قمة االستقرار: خادم الحرمين واألسد يدًا بيد في لبنان
لمواصلة »الحوار« واستمرار »الدوحة« وتنفيذ »الطائف«

بيــــروت: فتــــح التاريــــخ اللبنانــــي صفحاته 
على مصراعيها أمس ليسطر فيها خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس السوري 
د.بشار األســــد أحرفا من نور، ستظل تتذكرها على 
املدى الطويل أجيال وأجيال. ولم ال، فأمس كان يوما 
استثنائيا حيث شهد زيارة خادم احلرمني والرئيس 
السوري الى بيروت معا للمرة األولى، لبحث مخارج 
األزمة اللبنانية على أرضها في قمة ثالثية »سعوديةـ  
سوريةـ  لبنانية«، أكدوا فيها على ضرورة االستمرار 
في دعم اتفاق الدوحة واستكمال تنفيذ اتفاق الطائف، 

ومواصلة عمل هيئة احلوار الوطني، وااللتزام بعدم 
اللجوء الى العنف. هذا وقد أكد الرئيس السوري لدى 
وصوله الى املطار على متانة العالقات الســــورية ـ 
السعودية عندما قال على مسمع من اجلميع: »بقي 
أبو مصطفــــى )بري( ينادي بالـــــ »س ـ س« حتى 
أصبحت عنده«. وبعد دقائق من مغادرة خادم احلرمني 
والرئيس الســــوري لبنان، وصل أمير قطر الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثانــــي إلى بيروت برفقة عقيلته 
الشــــيخة موزة بنت ناصر املسند في زيارة رسمية 

تستمر 3 أيام.  

الرئيس السوري من المطار: بقي أبو مصطفى ينادي بالـ »س ـ س« حتى أصبحت عنده

الرئيس اللبناني ميشال سليمان متابعا احلديث الباسم الذي جمع  بني خادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
والرئيس السوري بشار األسد لدى وصولهما إلى قصر بعبدا

أحاديث ثنائية جانبية بني خادم احلرمني والرئيس بري من جانب، والرئيس األسد مع رئيس احلكومة سعد احلريري 
من جانب آخر على هامش الغداء الرئاسي الذي أقامه الرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا أمس 

»فيفا« يغّرم القادسية 
400 ألف دوالر

عبدالعزيز جاسم
الدولي  أصدر االحتــــاد 
لكرة القدم )فيفا( امس حكما 
بتغرمي نادي القادسية مبلغ 
400 ألف دوالر ومنعه من 
أي تعاقــــدات مع أي العب 
محلي أو محترف ملدة عام، 
وذلك علــــى ضوء القضية 
املرفوعــــة من نادي كاظمة 
ضد القادســــية بعد تعاقد 
األخير قبل 3 مواســــم مع 
محترف كاظمــــة الصربي 

جوفانتسيك ميالدين. 
وحدثــــت وقتهــــا أزمة 
كبيــــرة بــــني الناديني بعد 
ان اثبــــت كاظمــــة ان لديه 
عقدا ساريا مع الالعب ملدة 
موسم آخر، إال ان القادسية 
حينها تعاقد معه، وهو ما 
دفع كاظمة للجوء للمحاكم 
احمللية والدولية. وفي أول 
رد فعل قال عضو مجلس 
إدارة كاظمة جهاد الغربللي 
ان احلكم جــــاء منصفا لنا 
القادســــية تطبيق  وعلى 
القرار في مدة ال تتعدى 30 
يوما واال ستتضاعف عليه 

التفاصيل ص29الغرامات.

ماضي الهاجري   
فــــي الوقت الذي 
طالب فيــــه عدد من 
النواب بزيادة عالوة 
األبناء الى 100 دينار، 
املالية  أكــــد وزيــــر 
مصطفى الشمالي انه 
في حال تقدم النواب 
بهذا املقترح ستكون 
احلكومــــة جاهــــزة 
ودراسته  ملناقشته 
دســــتوري.  بشكل 
الشــــمالي  وقــــال 
تصريحــــات   فــــي 

لـ »األنباء« ان زيادة عالوة األبناء ليست احلل الوحيد 
لتوفير عيشة كرمية للمواطنني أو مواجهة االرتفاع في 
األســــعار، وإمنا هناك خطوات عديدة يجب حتقيقها، 
ومنها ضبط األسعار ومكافحة الغالء املصطنع، مشيرا 
الى ان مقترحات زيادة الرواتب أو زيادة عالوة األبناء 
أو إقرار الكوادر دون خطوات تســــبقها لن تكون حال 
كافيا ملواجهة الغالء وارتفاع أسعار السلع االستهالكية 
واملواد الغذائية. وأضاف ان احلكومة باشرت خطوات 
إصالحية عديدة ستؤتي ثمارها عن قريب وسيسعد بها 
املواطن واملقيم على أرض الوطن، مشددا على حرص 
احلكومة على تأمني عيشة كرمية للمواطنني واملقيمني 

على أرض الكويت.
وعلمت »األنباء« ان عددا من  النواب يقومون بجمع 
تواقيع على مقتــــرح زيادة عالوة األبناء الى الضعف 
لتصبح 100 دينار بدال من 50 فقط، وســــيتقدمون به 
قريبا ليأخذ وقته الكافي من الدراســــة قبل بداية دور 
االنعقاد املقبل لتتم مناقشته في أولى جلسات الدور 

املقبل.

»الديـوان« يدعو 483 مواطنـًا لمراجعته غدًا األحد   ص5

الزلزلة لـ »األنباء«: الحكومة قدمت 
قانون المناقصات الجديد

مريم بندق
املالية  اللجنة  كشــــف رئيـس 
واالقتصاديــــة البرملانيــــة النائب 
د.يوسف الزلزلة عن ان احلكومة 
قدمــــت للجنة مشـــــــروع قانون 

املناقصات اجلديد.
وقال د.الزلزلة في تصريحات 
خاصــــة لـــــ »األنبــــاء« ان اللجنة 
ستبحث القانون وسترفع بشأنه 
التقرير املطلوب إلى املجلس قبل بدء 
دور االنعقاد املقبل ليتسنى مناقشته 
ومن ثم إقراره خاصة ان القانون 
من األولويات احلكوميةـ  النيابية. 
وأضاف النائب د.الزلزلة ان قانون 

املناقصات اجلديد ســــيتم اجنازه 
البرملانية الصيفية  العطلة  خالل 
خاصة ان القانون احلالي للمناقصات 
املركزية يتضمن العديد من املثالب 
التي تعطــــي لبعض  والثغــــرات 
الفرصة للحصول على  املتنفذين 
مناقصات الدولة. وأضاف د.الزلزلة 
ان اللجنة ستبحث املشروع املقدم 
من احلكومة واالقتراحات بقوانني 
املقدمة من بعض النواب لصياغة 
مشروع قانون جديد متكامل يحافظ 
على حقوق الدولة ويعطي لكل ذي 
حق حقه في املناقصات العامة التي 

تقدمها الدولة.

أكد أنه سيتم إنجاز التقرير المطلوب خالل العطلة لرفعه إلى المجلس قبل بداية دور االنعقاد

الخالد: نسعى لتحويل 
المراكز  الحدودية إلى »نموذجية«

أعرب وزير الداخلية الشـــيخ جابر اخلالد عن رضاه عن 
مـــدى جاهزية قوات أمن املنافذ احلدودية بعد جولة تفقدية 
مفاجئة شملت منفذي النويصيب والساملي، صحبه خاللها 

عدد من القيادات األمنية.
 وكشف اخلالد عن وجود مشاريع طموحة لتحويل املراكز 
احلدودية إلى مراكز منوذجية، كما اطلع على مشروع تطوير 
منفذ الساملي احلدودي الذي سيضم مخفرا للشرطة ومبنى 
مستقال إلدارة املنافذ وآخر لإلدارة العامة للجمارك في مبنى 

متكامل يقام على أحدث األساليب املعمارية.
واســـتمع اخلالد لعدد من العاملـــني املدنيني في املنفذين 
حول أبرز املشـــاكل التي تواجههم أثناء عملهم، ووعد بحلها 

بالتنسيق مع القيادات األمنية.
وأكد اخلالد أن عمل رجال أمن املنافذ محل تطوير وتقدير 
واعجـــاب منوها باجلهود املبذولة في مجال التدابير األمنية 
واالحترازية التي حققت االهداف املنشودة في مواجهة التحديات 
بفضل العمل الدؤوب والسعي الدائم ليكونوا العني الساهرة 

على أمن املنافذ وأمان البالد وسالمة املواطنني

خالل جولة تفقدية مفاجئة له في »السالمي« و»النويصيب«

رئيـس الـوزراء وصـل األوروغـواي المحطـة 
الثامنـة في جولته بـدول أميـركا الالتينية  ص3

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يسلم رئيس األوروغواي رسالة صاحب السمو األمير

د. يوسف الزلزلة

مصطفى الشمالي

التفاصيل ص4

برادلي بالزي املدني مقطع الڤيديو الذي يثبت تورط اجلنود في قتل صحافيني من »رويترز« واجهة موقع ويكيليكس األميركي وفي اإلطار اجلندي برادلي مانينغ

)محمود الطويل(
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