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Al-Anbaa Wednesday 1st December 2010 - No 12467يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 25 من ذي احلجة 1431 ـ 1 ديسمبر 2010 الـــعـدد:

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مصافحا سفيرتنا في تشيلي رمي اخلالد 

الفـالح:   د.عـادل 
وزيـرًا   ١٤ عاصرت 
استخـدم  وبعضهم 
أسـلـوب  مـعـي 

العازمي:   عبـداهللا 
إيصال الخدمةالهاتفية 
٨و٩و١٠  للقـطع 
سـعد  مدينـة  فـي 
ص١٩  قريباً  العبداهللا 

 منصـور الهاجـري 
صاحب أفضل لقاء في  
الحمد  مبارك  جائزة 
الصحافـي للتميـز 

 ص٢ 

التجـميـــد.. لكننـي حـرصـت 
  عـلى العمــل بصمـت  ص٢٦و٢٧

 األمير شهد أداء اليمني الدستورية للدعيج واخلالد:
  عززا العالقات بني الكويت والدول املعتمدين فيها  ص٣

متوفر لباس مرشدات
زهرات - كشافة وأشبال

 الخالد للسفيرة األميركية عن معتقلي غوانتانامو: فّكونا منهم!
 وزير الداخلية في إحدى وثائق «ويكيليكس» المسربة: أخرجتموهم من أفغانستان فأعيدوهم إليها للتخلص منهم

 جلسات رفع الحصانة.. بال نصاب
  والمسلم بانتظار الفرصة األخيرة اليوم 

 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

  تخضع جلسة مجلس األمة اليوم 
ملؤشرات جلسة أمس من حيث آلية 
فقــــدان النصاب وتكرار ســــيناريو 
انحصار التمثيل احلكومي في وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيــــري لترمي الكــــرة بذلك من 
جديد في ملعب النــــواب وتضعهم 

أمام خيارات صعبة للجهتني.
  وعلى اعتبار ان جلســــتي أمس 
واليوم كانتا مؤجلتني أصال بسبب 
عطلة عيد األضحى فان عدم انعقاد 
جلسة اليوم يعني ترحيل اجللسات 
الى يومي ٧ و٨ اجلاري حسب اجلدول 
األساسي ما يضع أمام النائب د.فيصل 
املســــلم فرصة جديــــدة للتصويت 
على طلــــب رفع احلصانة عنه الذي 
يعتبر نافــــذا اعتبارا من نهاية يوم 
١٩ اجلاري مع األخذ في االعتبار ان 
الثالثاء املقبل املوافق ٧ اجلاري هو 
عطلة رأس السنة الهجرية ما يعني 
عدم انعقاد اجللســــة. أمــــا النائبان 
مســــلم البراك وحســــني القالف فقد 
أصبحا اآلن بــــال حصانة ألن طلب 
رفع احلصانــــة عنهما قدم للمجلس 
بتاريخ ١ نوفمبر املاضي ويكون قد 
مضى عليه شهر كامل وفقا لنص املادة 
٢٠ من الالئحة الداخلية. وأمس عقدت 
كتلتا «التنمية واإلصالح» و«العمل 
الشعبي» باإلضافة الى بعض النواب 
املســــتقلني اجتماعات عدة لتدارس 
الكلفة التي ســــتقع علــــى احلكومة 
جراء موقفها حيث مت طرح إمكانية 

استجواب وزير العدل. 

 الشيخة موزة تعرض ملف قطر لمونديال «٢٠٢٢» اليوم
 في خطوة «احللم» األخيرة لقطر تقوم الشيخة موزة املسند 
حرم أمير قطر صاحب السمو الشــــيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
بعرض ملف بالدها امام اعضاء اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي 
لكرة القدم في زيوريخ اليوم خالل نصف ساعة، في محاولة أخيرة 
إلقناعهم بالتصويت مللف قطر الحتضان كأس العالم للعام ٢٠٢٢. 
هذا وسيلتقي أمير قطر املوجود في زيوريخ منذ بضعة أيام أصحاب 

القرار في محاولة منه إلقناعهم بالتصويت للملف القطري. ويعتبر 
اليوم هو احملطة األخيرة لتقدمي ترشيحات استضافة مونديال 
٢٠٢٢، وستبدأ استراليا أوال في عملية تقدمي ملفها، تليها كوريا 
اجلنوبيــــة ثم قطر فالواليات املتحدة وأخيرا اليابان، فيما تقدم 
ترشيحات مونديال ٢٠١٨ غدا وهي على التوالي بلجيكاـ  هولندا، 

ثم اسبانيا ـ البرتغال، فاجنلترا، وأخيرا روسيا. 

 البراك والقالف بال حصانة.. والحكومة تتجه إلى تكرار سيناريو أمس

 نقاش بالقرب من املنصة حول كشف احلضور ويبدو رئيس املجلس بالنيابة عبداهللا الرومي 
والنواب خالد الطاحوس ومسلم البراك ود. فيصل املسلم ومرزوق الغامن 

 الرومي والطاحوس
 بينما أعلن رئيس مجلـــس األمة باإلنابة عبداهللا الرومي ان 
كشـــف حضور النواب لم يتضمن اسم النائب خالد الطاحوس، 
قال الطاحوس في تصريح للصحافيني: انه دخل القاعة قبل رفع 
اجللســـة، مضيفا: ال دخل لي بأي كشـــوف غير رسمية، موقفي 

ثابت لن يتغير وهناك غدا (اليوم) جلسة. 

 أحدث تسريبات «ويكيليكس»:

 أحمـد الفهـد: تنـفيـذ ٤٠٠ مشـروع متوسـط وصغـير
في ٤ سنوات.. وسـيتم ربطها بالمشروعات الكبرى  ص٣٩

 اليزال فيض املعلومات السرية 
التي ســــربها موقع «ويكيليكس» 
االلكتروني يكشف املزيد من أسرار 
الديبلوماســــية  العالقات  كواليس 
بني أميركا والعديد من دول العالم، 
ومن بني هذه الوثائق الصادرة عن 
السفارة األميركية في الكويت واحدة 
تعود الى ٣ فبراير املاضي، متحورت 
حول اجتماع وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد والسفيرة األميركية، 
وفيها ناقش اخلالد اجلهود املشتركة 
ملواجهة ممولي اإلرهاب، وأشاد خالل 
املتقدمة والتبادل  اللقاء بالروابط 
املعلوماتــــي، وقد اخــــذ موضوع 
املعتقلني الكويتيني في غوانتانامو 
حيزا مهما من احملادثات، حيث قال 
اخلالد بحســــب البرقية «تعرفون 
أكثر مني اننا ال نستطيع التعامل مع 
هؤالء، ال ميكننا اعتقالهم، إذا أخذت 
جوازاتهم فسيقاضونني الستعادتها 
كما حدث مع املعتقل العجمي». وبعد 
إشارة السفيرة الى موضوع مركز 
إعادة تأهيل املعتقلني أعرب اخلالد 

عن عدم اعتقاده بأن الكويت ميكن 
ان تنشــــئ مثل هذا املركز ملعتقلي 
الســــابقني واملتطرفني  غوانتانامو 
اآلخريــــن الذين يدعمــــون اجلهاد، 
ونقلت عنه البرقية قوله «ميكنني 
ان أحدثكم حتى األسبوع املقبل عن 
مركز التأهيل ولكنه لن ينشأ، نحن 
لسنا السعودية». واضاف: «ال ميكننا 
عزل هؤالء األشخاص في مكان ما 
في الصحراء أو على جزيرة ما، وال 
نستطيع إجبارهم على البقاء، انهم 
فاسدون. أفضل طريقة هي التخلص 
منهم، لقد اخرجتموهم من أفغانستان 
يجب ان تعيدوهم إليها وسط مناطق 

احلرب».
  وكشفت تســـريبات أخرى ان 
الواليات املتحدة خاضت مفاوضات 
صعبة مع عدد من الدول، وعرضت 
امواال القناعها باســـتقبال  عليها 
معتقلني مـــن غوانتانامو، وقالت 
إحـــدى الوثائق انها عرضت على 
اسبانيا ٨٥ ألف دوالر مقابل املعتقل 

الواحد. 

 الشيخة موزة بنت ناصر املسند 

 «زلزال كاتالونيا».. كالسيكو مدمر  ص٤٨ و٤٩ 

ء الفـالح   د.عـاد

 عبداهللا العازمي 

ح   منصور الهاجر

 رحلة نجاح 

 التفاصيل ص٥٠
 

 سرقة ملف من إدارة 
العالج بالخارج

 إيقاف إصدار تصاريح 
العمل أسبوعًا واحدًا

 «الكهرباء» للجهات الحكومية: 
ال تمنحوا  إجازات لموظفيكم 

إال ببراءة ذمة منها

 حنان عبدالمعبود
  علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة عن سرقة ملف من إدارة 
العالج باخلارج، وبينت املصادر 
ان إدارة العالج باخلارج بذلت 
الكثير من اجلهد وقامت بعدة 
محاوالت الســـترداد امللف إال 
أنها فشـــلت ما حدا بها إلبالغ 
النيابة التي هي بدورها بصدد 

استدعاء الشهود. 

 عادل الشنان
  كشف وكيل وزارة الشؤون 
محمد الكندري عن تقليص مدة 
ايقاف عمل إصدار تصاريح العمل 
والتجديد املعتادة ســــنويا في 
آخر كل عام ميالدي من ١٥ يوما 
إلى أسبوع واحد فقط بدءا من 

ديسمبر اجلاري. 

 دارين العلي
  كشفت مصادر مطلعة ان وزارة 
الكهرباء واملاء طلبت من اجلهات 
احلكوميـــة عدم منـــح اجازات 
ملوظفيها اال بعد تقدمي شـــهادة 
براءة ذمة مالية تثبت تســـديد 
مديونيتهم اخلاصة باســـتهالك 

 التفاصيل ص٥الكهرباء واملاء.

 انتخابات مصر: اإلخوان يدرسون االنسحاب من اإلعادة.. وأميركا «مرعوبة» من تقارير التزوير  ص٤٦

 مبارك اقترح «مستبدا عادال» حلكم العراق: اقترح الرئيس 
حسني مبارك، وحسب تسريبات «ويكيليكس» 
على الواليات املتحدة ان جتد «ديكتاتورا عادال» 

حلكم العراق.
  ملك البحرين: طائرات رافال مـن «تكنولوجيا األمس»: 
تردد بحسب التسريبات أن عاهل البحرين امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة طلب من اجلنرال ديڤيد 
بترايوس اقناع شركات تصنيع الطائرات األميركية 
باملشاركة في أول معرض طيران بالبحرين وقال 
فيهــــا «انه يتفق مع بترايــــوس على ان املقاتلة 

الفرنسية متثل تكنولوجيا األمس».
  قطر متول ٦٠٪ من تكاليف قاعدة العديد االميركية: كشفت 
وثيقة أخرى من تسريبات «ويكيليكس»، عن 
سماح قطر ألميركا باستخدام قاعدة «العديد» 
اجلوية القطرية دون قيد أو شرط وانها تتحمل 
نســــبة ٦٠٪ من أي تعديالت أو تطويرات يتم 

إدخالها على تلك القاعدة اجلوية. 

  هيالري قلقة على الصحة العقلية لرئيسة األرجنتني: أظهرت 
التسريبات أن وزيرة اخلارجية األميركية هيالري 
كلينتون شككت في القوى العقلية لرئيسة األرجنتني 
كريســــتينا فرنانديس، وطلبت من ديبلوماسي 

أميركي أن يستوثق من أنها ال تأخذ أدوية.
  ..وتشاڤيز يدعوها لالستقالة: دعا الرئيس الڤنزويلي 
هوغو تشــــاڤيز وزيرة اخلارجيــــة األميركية 
هيالري كلينتون إلى االستقالة غداة نشر موقع 
ويكيليكس ملذكرات ديبلوماسية سرية أميركية. 
وقال «االمبراطورية متت تعريتها، وعلى كلينتون 

ان تستقيل».
  ألوف الوثائق االقتصادية في الطريق: قال مؤسس موقع 
«ويكيليكس» جوليان أساجن إنه سيكشف عن 
عشرات آالف الوثائق حول مصرف أميركي ضخم 
مطلع العام لتقدمي «نظرة داخلية حقيقية حول 
كيفية تصرف املصارف على املستوى التنفيذي 

بطريقة ستتطلب حتقيقات وإصالحات».

 (متين غوزال) 

 التفاصيل ص٨ - ١٠ 

 برادلي مانينغ اجلندي الشــــاب الذي يعتقد أنه مصدر الوثائق الســــرية، هو خبير في شؤون 
االســــتخبارات معروف مبثليته ونضاله دفاعا عن مثليي اجلنس في اجليش، ويواجه السجن ٥٢ 
عاما إذا ما متت إدانته. وتوقع خبراء ان نشره الوثائق جاء ردا على املضايقات التي كان يتعرض 

لها خالل خدمته في العراق كونه مثليا. 

 التفاصيل ص٦و٧ المتهم األول بالتسريبات..  جندي «مثلي» 


