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من الماضي

ي أخو الطاغية البائد  أ سبعاو املجر

سيلفيو برلسكوني الزعيم الليبي معمر القذافي

Al-Anbaa Saturday 28th August 2010 - No 12372يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 18 من رمضان 1431 ـ 28 أغسطس 2010 الـــعـدد:

أذان الفجر 4:00

 أذان املغرب 6:15

تنسيق نيابي لتمرير زيادة عالوة األبناء في الدور المقبل
مزيد وهايف طالبا الحكومة بالموافقة على القانون تماشيًا مع زيادة متطلبات األسر وارتفاع األسعار

ء زيارته ديوانية شعراء النبط ي »العرضة« خال صاحب السمو األمير الشيخ صباي األحمد يؤد

األمير: كل الدعم والرعاية ألبناء الكويت
جريا على عادته السنوية قام صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد مس����اء أمس األول 
يرافقه س����مو ولي العهد الش����يخ نواف األحمد 
ونائب رئيس احلرس الوطني الش����يخ مش����عل 
األحم����د بزيارة رمضانية إل����ى عدد من جمعيات 
النفع العام واملنتديات الشعبية شملت ديوانيتي 

الرعيل األول وشعراء النبط وجمعيتي املكفوفني 
والصم والبكم ونادي املعاقني ضمن زياراته في 
شهر رمضان املبارك أعاده اهلل على اجلميع باخلير 
واليمن والبركات. وأكد صاحب الس�مو على تق�دمي 
جم�يع أن����واع الدعم وتوفير كامل الرعاية ألبناء 

الكويت.

»المحاسبة« يعتمدسموه زار »الرعيل األول« و»النبط« و»المكفوفين« و»الصم« و»المعاقين«
 األمر التغييري لمحطة 
الرقعي للصرف الصحي

فرج ناصر
أك����د رئي����س مهندس����ي 
الهندس����ة الصحي����ة بوزارة 
األش����غال م.محم����ود كرم ان 
ديوان احملاس����بة وافق على 
األمر التغييري اخلاص مبحطة 
الرقعي للصرف، والذي يشمل 
اإلج����راءات االحترازية ملنع 
حدوث مشاكل مستقبلية في 
هذه احملطة كما حدث في محطة 

مشرف. 
وأوضح ان هذه االجراء ات 
تشمل بوابات متنقلة وأخرى 
إضافية وغيرها من األعمال، 
مؤك����دا ان نس����بة األمان في 
الرقع����ي كبيرة جدا،  محطة 
إال ان الوزارة ارتأت أن تأخذ 
الوزراء  بتوجيهات مجل����س 
بشأن نس����بة األمان في هذه 
احملطة. وأضاف ان كلفة األمر 
التغييري بلغت 4 ماليني دينار، 
فيما تبلغ الكلفة اإلجمالية لهذه 
احملطة 69 مليون دينار، وبذلك 
تكون كلفة احملطة مع األوامر 

التغييرية 73 مليون دينار.

سبعاوي: قادة صدام حّرضوه  على احتالل الخليج حتى البحرين

صورة برلسكوني والقذافي على جوازات السفر

التفاصيل ص38

إيالف: لدى انعقاد جلس����ة احملكمة اجلنائي����ة العراقية العليا في 
بغ����داد امس حملاكمة مجموعة من رموز النظ����ام البائد بتهمة تصفية 
االحزاب الدينية، اتهم س����بعاوي إبراهيم احلس����ن أخو املقبور صدام 
حسني ومدير األمن العام السابق أعضاء القيادتني احلزبية والسياسية 
السابقة باملشاركة في اتخاذ جميع القرارات التي تهم السياسة العامة 
الداخلية واخلارجية، مؤكدا ان صدام لم يكن مسؤوال وحده عنها وان 
القادة حرضوه ليس على »احت����الل« الكويت وحدها امنا الزحف إلى 
البحرين »الحتاللها«. وقال سبعاوي اثناء احملاكمة إنه استمع الى أقوال 
هؤالء املتهمني الذين كانوا أعض����اء في مجلس قيادة الثورة والقيادة 
القطرية حلزب البعث رافضا حتميلهم املقبور صدام وحده مسؤولية 
كل الق����رارات التي كانت تتخذ في زمن النظام البائد، مش����يرا الى انه 
كان����ت تعقد اجتماعات ألعضاء القيادة القطرية ومجلس الثورة وتتم 
خاللها املناقشات حول القرارات التي يعد التخاذها وبحضور املقبور 

ثم تصدر بإجماع احلاضرين.

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي

رغم الرفض احلكومي املعلن 
لالقتراح���ات النيابي���ة املتعلقة 
بزيادة عالوة األبناء من 50 الى 100 
دينار، إال ان الطموح النيابي املؤيد 
ملبدأ إق���رار الزيادة اليزال يعلق 
البرملاني  اآلمال على التنس���يق 
لتمرير املقترح في دور االنعقاد 
املقبل. وفي هذا اإلطار، قال النائب 
حسني مزيد ل� »األنباء« ان زيادة 
رواتب املوظفني »الذين تناستهم 
احلكومة« في بعض الكوادر أمر 
ضروري. وأضاف ان املواطنني من 
ذوي الدخول البسيطة لم تطرأ 
على رواتبه���م أي زيادة في ظل 
الغالء الفاح���ش وتالعب بعض 
ارتفاع  ف���ي  التجار وتس���ببهم 
أسعار الس���لع بشكل غير مبرر 
واحلكومة تش���اهد ذلك دون ان 
حترك ساكنا. وقال مزيد إنه من 
الواجب اآلن ان تشعر احلكومة 
باملوظف الذي ل���م يحصل على 
أي زيادة في راتبه بعد ان أقرت 

الكوادر ألغلب موظفي الدولة وان 
يكون هذا الشعور سببا في إقرار 
زيادة عالوة األبناء والتي ستجد 
احلشد والدعم النيابي خالل دور 
االنعقاد املقبل إلقرارها، موضحا ان 
زيادة األبناء ستكون عادلة كونها 
ستشمل اجلميع. وأوضح مزيد 
أنه ومجموعة من النواب يعدون 
العدة إلجراء تنسيق ومشاورات 
لتمرير االقتراح. من جانبه، أكد 
النائب محمد هايف ل� »األنباء« ان 
احلكومة مطالبة بتخصيص زيادة 
مالية للموظفني الذين لم تشملهم 
زيادة الكوادر األخيرة، موضحا 
ان الدعم احلكومي لهذه الفئة يعد 
من أولويات العمل البرملاني للدور 
املقبل، مطالبا احلكومة باملوافقة 
على زيادة عالوة األبناء انطالقا من 
مبدأ حتقيق العدالة التي فرضها 
الدستور ومتاشيا مع الغالء غير 
املبرر في ارتفاع األسعار وحاجة 
األسر لسد احتياجات األبناء في 
ظل زي���ادة متطلب���ات حياتهم 

وارتفاع أسعار السلع.

واشـنطن: جماعات موالية إليران تسببت في ربع خسائرنا بالعراق  ص38

إبراهيـم الفليـج:  كنت 
ضمن أول دفعة مرشدين 
حاملـي  مـن  بحرييـن 
الثانويـة وحصلـت على
 3 شـهادات فـي مجال 
ص18و19 تخصـصـي 

العبدالهادي لـ »األنباء«: التغيير 
في اإلدارات المركزية  بـ  »الصحة«  قادم

حنان عبدالمعبود
صرح وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي بان عجلة التغيير 
باإلدارات املركزية تدور، وان املس����طرة ستطبق على اجلميع. وقال 
العبدالهادي: »ان العجلة تدور وكل شيء يسير حسب املسطرة بضخ 
دماء ش����ابة جديدة«، كما وصف العبدالهادي القرار اخلاص بإضافة 
شرط جديد بكراسات الش����روط اخلاصة باملناقصات التي تطرحها 
الوزارة، بالتنظيمي واإلصالحي. وقال »ان كل ش����ركة لها كراس����ة 
واحدة واجتاه واحد فقط في تقدمي العطاءات مما يحد من املش����اكل 

التي كانت حتدث في السابق مع املناقصات«.

روما - يو بي آي: أعلن ديبلوماسي ليبي أمس األول 
ان بالده ستصدر جوازات سفر جديدة عليها صور جتمع 
رئيس احلكومة االيطالية سيلفيو برلسكوني والزعيم 
الليبي معمر القذافي. ونقلت وكالة أنباء »آكي« االيطالية عن 
السفير الليبي في روما حافظ قدعور قوله إن ليبيا »ستصدر 
قريبا جوازات سفر جديدة حتمل صورة رئيس الوزراء 

االيطالي سيلفيو برلسكوني والعقيد معمر القذافي«.
وأشار قدعور الى ان »األمر يتعلق بقرار اتخذ منذ فترة 
طويلة«، مشيرا الى انها لن تكون الصورة التي التقطت 
أثناء مصافح����ة الزعيمني كما قيل، بل لقطة اخذت أثناء 
توقيعهما معاهدة الصداقة التاريخية الليبية � االيطالية في 

الثالثني من اغسطس 2008 في مدينة بنغازي الليبية.

حتت رعاية

النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع املوقـر

معايل ال�شيخ / جابر املبارك احلمد ال�صباح   حـفـظـه اهلل

بسم اهلل الرحمن الرحيم

يف قاعة الحتفالت الكربى بفندق ريجن�سي كويت

وذلك يوم الثنني املوافق 2010/8/30

يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�سف اإىل احلادية ع�سرة م�ساًء

مع حتيات اإدارة خدمة املتقاعدين

تت�سرف

اإدارة خدمة املتقاعدين بوزارة الدفاع

بدعوة متقاعدي وزارة الدفاع

ع�سكريني ومدنيني

حلــ�ســــور 

الغبقة الرمضانية

لال�ستف�سار اأو العتذار:  66134441 - 66677881

التفاصيل ص2و3


