
 فرج ناصر
املركزية  املناقصات    أكد رئيس جلنة 
أحمد الكليب أنه سيتم خالل األيام القادمة 
املركزية  املناقصات  إقرار قانون جلنــــة 
اجلديد وذلك بعد أن قطعت اللجنة املالية 
في مجلس األمة واحلكومة متمثلة في جلنة 
املناقصات املركزية شوطا كبيرا للتوصل 
الى التعديالت اجلديدة، مؤكدا أنه من خالل 
هذه التعديالت سيتم تنظيم عمل املناقصات 
وعملية طرحها واإلجراءات التي متر فيها 

املناقصة ألي مشــــروع، وكذلك بعض التعديالت اجلوهرية في بعض 
املواد. واضاف الكليب في تصريح خاص لـ «األنباء» أن هذه التعديالت 
ستعرض على اللجنة املالية والتشريعية، وبعدها تعرض على مجلس 
األمة خاصة أن هذا القانون من أولويات املجلس واحلكومة، األمر الذي 
جعلنــــا نعقد اجتماعني كل يوم أحد ويوم ثالثاء مع اللجنة املالية في 
مجلس األمة لالنتهاء منه. وقال الكليب: إن من بني التعديالت رفع سقف 
الـ ٥٠٠ دينار لعرض أي مناقصة حكومية على اجلهاز إلى مبلغ أعلى. 
وأمل الكليب أن يقر القانون خالل هذه األيام لضمان إجناز املشــــاريع 

اجلديدة حتى يتسنى للجهاز ممارسة دوره الرقابي. 

 لنـــدن ـ يو.بي.آي: كشـــفت صحيفة 
البريطانية أمس أن احلكومة  «التاميز» 
اإليرانية أخلت سبيل عضو القاعدة من 
أصل كويتي سليمان أبوغيث الذي كان 
املتحدث باســـم التنظيـــم خالل هجمات 
١١ ســـبتمبر ضمن عدد كبير من قياديي 
القاعدة من السجن، للمساعدة في إعادة 
بناء هياكل التنظيم في املناطق احلدودية 
بني أفغانســـتان وباكســـتان. وأضافت 
الصحيفة نقال عن مسؤولني استخباراتيني 

باكستانيني أن من بني قياديي القاعدة الذين أفرجت عنهم إيران «الليبي 
سيف العدل والذي يعد واحدا من الشخصيات األكثر قدرة في هيكل 
تنظيم القاعدة األصلي، وأبواخلير املصري العضو السابق في حركة 
اجلهاد املصرية املقرب من الرجل الثاني في القاعدة أمين الظواهري»، 
وقالت الصحيفة «إن إيران قدمت دعما نشطا لتنظيم القاعدة في األشهر 
األخيـــرة بعد أن كان دورها في املاضي يقتصر على غض الطرف عن 

حتركات مقاتلي القاعدة عبر أراضيها».

 طهرانـ  إيالف: أكد عضو جامعة املدرسني مبدينة قم والنائب 
فـــي البرملان اإليراني محمد رضا اشـــتياني أن الرســـول محمد 
ژ عربي وليس فارســـيا، وأن تصريحات مستشـــار الرئيس 
اإليراني ومدير مكتبه رحيم مشائي بأن الرسول محمد ژ إيراني 
تتعارض وقيم القرآن التي أكدت أن اهللا يبعث الرسل بلغة القوم 
املبعوثني إليهم. وأضاف بحسب صحيفة «الوطن» السعودية أن 
مشـــائي يتهم مراجع الدين في قم بأنهم ال يعرفون باملوسيقى 
وأهميتها لذلك أفتوا بحرمتها، لكنني أؤكد له أن املراجع هم من 
أهـــل الدراية والبصيرة وأن كالمهم حجـــة على أتباعهم. ودعا 
اشتياني، رحيم مشائي إلى ضرورة استشارة رجال الدين قبل 
اإلدالء بأي تصريحات. جاء ذلك ردا على ما نقله موقع «املقاومة 
األحوازية» عن ممثل الرئيس اإليراني الذي زعم أن النبي محمد 

ژ كان فارسيا وليس عربيا. 

 الثلج.. ذلك الزائر االبيض الهادئ املرتبط في ذهن اإلنسان بالنقاء 
والعفة والطهارة، كشــــف عن وجهه اآلخر فجاء عواصف شــــديدة 
اجتاحت اوروبا واجزاء من اميركا وعطل دورة احلياة فيها، وكأنه 
يعرف املتسبب االول فيما بات يعرف بالتبدالت املناخية.  ورغم ان 
بلورات الثلج التي تصل االرض ال يتجاوز حجمها ٠٫٢ الى ٢ ملم اال 
أنها حني تتحد في هطوالت كثيفة تقطع الطرق، وتعوق الرحالت 
اجلوية، ال بل انها قد تؤثر على االقتصاد العاملي فترفع اسعار النفط 

الى مستويات غير مسبوقة في عامني كما حدث امس. 
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 الحكومة: «االستفزاز» وراء أحداث الصليبخات
 أسيل تدعو الحكومة لجلسة علنية والمويزري أول الموّقعين على «عدم التعاون» والميع يرفض أساليب «الضغط على المجاميع».. و«إال الدستور» تبحث إقامة ندوة حاشدة قبل االستجواب

 عقدت اجتماعًا مصغرًا واستعرضت لقطات ڤيديو «تثبت أن القوات الخاصة لم تبادر باالعتداء وسترجع بالحق المدني على بعض النواب»

 التمار: تأخر صرف منحة بنك التسليف بسبب 
تدقيق ملفات المتقدمين لكشف مدعي اإلعاقة

 بشرى شعبان وكونا
  أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون 
اإلعاقة د.جاسم التمار اهتمام الهيئة 
وحرصها على تلمس جميع املعوقات 
والصعوبات واملشاكل التي تواجه 
املعاقني في جميع فئاتهم من دون 

متييز.
  وقال التمار في تصريحات عقب 
الرياضي  الكويتي  زيارته للنادي 
للصم أمس األول: إن الهيئة ستدعم 

مســـألة الترقيات في الوظائـــف العامة للصم 
لتمكينهم من تقلد املناصب القيادية، وذلك لعدم 
وجود اي قانون يحرم هذه الفئة من الوصول 

الى هذه املناصب.
  وذكر ان الهيئـة تقوم بدراســـــــة خطوات 
دمــــج الطالب املعاقــــني ومنـــهــــم الصم في 
املـــنح اجلامعيـــة  مدارس األسوياء وزيادة 

لهم فــــي ســــبـــيل االرتقاء بهذه 
الفئة ووصولها الى اعلى املراكز 

العلمية.
  وعن التأخيـــر في تنفيذ بعض 
املزايا التـــي أقرها القانون اجلديد 
للمعاقني مثل منحة بنك التسليف 
قال د.التمار إن ذلك يعود إلى تدقيق 
ملفات املتقدمني للهيئة لكشف مدعي 
اإلعاقة الذين وصفهم بالعدو األول 

للمعاقني.
  بدوره، كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة 
لذوي اإلعاقة أن أعدادا كبيرة من املعاقني تقدموا 
للحصول على املنحـــة، وهناك جلنة مختصة 
تدرس مطابقة هذه الطلبات مع الضوابط اخلاصة 
بالصـــرف مما يحتاج الى بعـــض الوقت، وأكد 
املصدر أن جميع املستحقني للمنحة سيحصلون 

عليها. 

 مريم بندق ـ حسين الرمضان 
  موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 

سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي
الوزراء    عقد مجلـــس 
اجتماعا مصغـــرا حضره 
بعـــض قيـــادات الداخلية 
القـــوات اخلاصـــة.  مـــن 
وكشـــفت مصادر مطلعة 
لـ «األنبـــاء» ان االجتماع 
اســـتعرض ما مت بثه على 

املواقع االلكترونية عن اعتداء هذه القوات على بعض 
النـــواب وجمهور ندوة احلربش. وأضافت املصادر ان 
اجلهات املختصة جهزت بعض اللقطات لوقائع تثبت 
ان القوات اخلاصة تعرضت الى استفزاز متكرر من قبل 
بعض النواب الذين لم يلتزموا بالتعليمات الصادرة، 
وهذا االستفزاز أدى إلى هذه األحداث، وذكرت أن احلكومة 
سترجع باحلق املدني على بعض النواب،  وشددت املصادر 
على القول ان اللقطات التي سيستعني بها سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد ستؤكد بال أدنى 
شـــك انه «لوال هذا االستفزاز ملا وقعت هذه األحداث». 
إلى ذلك، ورغم اقتصار عطلة نهاية األسبوع على حراك 
األطراف الفاعلة في كتلة «إال الدستور» جلهة التنسيق 
وتوزيع األدوار التي تسبق مناقشة االستجواب املرتقب 
فإن الساحة السياسية لم تخُل من املواجهات النيابية 
من كال الطرفني خصوصا تلك املؤيدة للمساءلة. مصادر 
مطلعة أبلغت «األنباء» ان «إال الدستور» أجرت مشاورات 
فيما بينها لتنظيم ندوة حاشدة في موقع يتم اختياره 
الحقا يتسع ألكبر عدد ممكن من احلضور تسبق جلسة 
االســـتجواب الســـتمرار التأثير واإلبقاء على الساحة 
يقظة جتاه جلسة الثالثاء. وأضافت املصادر أن الفكرة 

البديلة املطروحة هي عقد 
أكثر من ندوة في أكثر من 
دائرة انتخابية وخصوصا 
في الدوائر التي اليزال بها 
نواب مترددون في تأييد 
عدم التعاون مع احلكومة. 
وفي هـــذا اإلطار، التزال 
حملة التأثير على النواب 
مستمرة باجتاه تأييد «إال 
الدستور» فيما تذهب إليه، 
حيث ينظم شباب من قبيلتي قحطان والهواجر اعتصاما 
مســـاء اليوم أمام منزل النائب دليهي الهاجري حتت 
شعار «العز ومضة في حياة الرجاجيل» وذلك ملعرفة 
موقفه من استجواب سمو رئيس الوزراء. وأمس قال 
النائب غامن امليع ان مـــن تعجبه دعوة البعض لطرد 
النواب من الدواوين فليقم بنقل صوته عند من يدعو 
لذلك، مشيرا إلى ان أسلوب الضغط بتحريك املجاميع 

التابعة فاشل ومكشوف ولن يغير من القناعات. 
  من جانبه، قال النائب شعيب املويزري ان احلكومة 
خرقت الدســـتور وخالفت مواده بضربها للمواطنني 
وممثلي الشـــعب، وســـأكون أول املتحدثني املؤيدين 
لالستجواب وأول من يوّقع على «عدم التعاون». النائب 
فـــالح الصواغ قال ردا على زميله د.يوســـف الزلزلة: 
ان الدســـتور للجميع و«عيال عطا» ال يســـتطيع أحد 
تهديدهم أو إرهابهـــم وال ينتظرون من أحد التوجيه، 
وهم أهل الكويـــت وأدرى مبصلحتها، فاترك املزايدة 
ودغدغة املشـــاعر. وأكدت النائبة د.أسيل العوضي ان 
من يريدون سرية اجللسة يريدون إخفاء احلقيقة عن 
الشعب، وعلى احلكومة مواجهة االستجواب في جلسة 

علنية إذا كانت واثقة من عملها. 

 أكد أن الهيئة العامة لشؤون اإلعاقة ستدعم ترقيات الصم

 >>>>>>> 

اإلســالم:   سـيــف 
السـلطة على  صـراع    ال 
   بين أبنـاء القذافي ص٣٤

 نجاد يصف أعضاء مجلس األمن بالـ «متخلفين سياسيًا» 
ومتكي يدعو الحكومة اإليرانية إلى «التوقف عن الكذب»

 السيستاني: الحكومة العراقية الجديدة محبطة وأضعف من سابقتها

 من الماضي 

 زيد علي بن محمد بن غصاب: 
جدي محمد كان أمير الشعيبة  
عبدالعزيز   الملك  واسـتضاف 

آل سـعود ووالده ٣ أيام في ديوانية البرزة  ص٨و٩

 األنباء الرياضية (٢٣ ـ ٢٩)

 الكليب لـ «األنباء»: إقرار قانون
  المناقصات الجديد خالل أيام

 «التايمز»: إيران أفرجت 
  عن قيادي «القاعدة» سليمان أبوغيث

 «قم» ترد على مشائي: 
  الرسول عربي وليس فارسيًا

 الثلج.. رمز النقاء يعطل الحياة بأوروبا وأميركا 
ويرفع أسعار النفط ألعلى مستوياتها في عامين

 أسانج يحذر من «احتماالت 
كبيرة جدًا» لقتله في أميركا

 لنـــدنـ  أ.ف.پ: حـــذر مؤســـس موقع 
«ويكيليكس» جوليان أساجن من ان احتماالت 
قتله في سجن أميركي «كبيرة جدا» إذا ما سلم 
الى الواليات املتحدة بتهمة التجسس. وقال 
أساجن في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» 
البريطانية أمس انه إذا ما توصلت الواليات 
املتحدة الى فرض تسليمه لها لسجنه، فثمة 
«احتماالت كبيرة» الن يتم اغتياله «على غرار 
ما حصل جلاك روبي» في ١٩٦٧، وإذ اعتبر 
مؤســـس «ويكيليكس» ان «من املستحيل 
سياسيا» لبريطانيا تسليمه الى الواليات 
املتحدة، لفت الى ان مصيره ســـيكون بني 
يدي رئيس الوزراء ديڤيد كاميرون في حال 

اتهامه بالتجسس في أميركا.
 

 د.جاسم التمار 

 سليمان أبوغيث 

 د. أسيل العوضي  شعيب املويزري 

 أحمد الكليب 

بكأس  التتويج  هـدف   صاحب 
«خليجي ٢٠» وليـد علي لـ «األنباء»: 
هدفي في السـعودية أفضل 
وقد  انتقدني  من  كل  على  رد 

أتراجـع عن االعتـزال الدولـي   ص٢٤و٢٥   التفاصيل ص٣٤ 

 التفاصيل ص١٥ 

 التفاصيل ص٣٤ 

 ص٢١  ص٤ 


