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 عل�ي الص�راف: صرف�ت
10 آالف روبي�ة لصاحب 
شيك بألف روبية ورئيس 
البن�ك أرش�دني لكيفية 
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الشارخ افتتح مؤتمر نموذج األمم المتحدة 
الط�الب�ي ف�ي الجامع�ة األميركية ص 5

الحماد: الكويت حريصة على تطوير النظام 
القضائي ب�إدخال التقنيات الحديث�ة  ص 6

إيصال الخدمة الهاتفية ل� 500 وحدة
شرق الصليبخات مطلع ديسمبر

»تأديبية مشرف« تطلب تمديد عملها

فرج ناصر
أكد مصدر مسؤول بوزارة املواصالت أنه سيتم 
إيصال اخلدمة الهاتفية لـ 500 وحدة سكنية مبنطقة 
شرق الصليبخات مطلع ديسمبر املقبل، مشيرا الى 
ان الوزارة بانتظار رد وزارة الكهرباء إليصال التيار 

للشبكة الهاتفية )األلياف الضوئية(.
 4892xxxx وأضاف ان خطوط هذه املنطقة ستبدأ بـ
و4893xxxx، وأشار إلى انه يحق ألي مواطن احلصول 
علـــى 4 خطوط ملنزله أو عقـــاره، مضيفا ان كلفة 

املشروع للمناطق الست تبلغ 15 مليون دينار.

فرج ناصر
كشف مصدر مسؤول بوزارة األشغال ان اللجنة 
التأديبية احملايدة التي شكلها وزير األشغال د.فاضل 
صفر بشأن محطة مشرف تقدمت بطلب لتمديد فترة 
عملها حتى تتمكن من إجنازه بشكل كامل، متوقعا 

ان يستجيب الوزير لطلب اللجنة.
وقال املصدر ان اللجنة طلبت ان تباشر عملها بعد 
إجازة عيد األضحى وذلك الستجالء حقيقة األخطاء 

التي ارتكبت في حادث تعطل محطة مشرف.
ويأتي هذا في الوقـــت الذي تواصل فيه اللجنة 
اســـتدعاء املختصني من العاملني بقطاع الهندســـة 
الصحية ومحاســـبتهم على جوانب التقصير الذي 
شـــاب عملهم بشأن هذا احلادث، حيث مت االستماع 
إلفادة رئيس املهندســـني م.محمود كرم الذي قامت 
اللجنة بالتحقيق معه ألكثر من 3 ساعات، حيث مت 
توجيه أسئلة له حول إجناز وتنفيذ محطة مشرف 
واألعمال التـــي صاحبت احملطة وكذلك العقد الذي 
أبرم مع املقاول املنفذ باإلضافة الى عملية تســـلم 
احملطة من املقاول. كما مت توجيه أســـئلة له حول 
العاملني معه من مهندســـني ومدراء وهل حقا كانوا 

مقصرين في عملهم؟

»الجمان«: تراجع أرباح الشركات 
في 9 أشهر 75% لتبلغ 737 مليون دينار

نجاد يتوعد من معقل موسوي: 
 »سنكسر أرجل« المحتجين على الحكومة !

أوضح حتليل أولي ومختصر 
لنتائــــج الشــــركات املدرجــــة في 
البورصة لثـــالثــــة أربــاع أعــده 
مركز اجلمــــان أن األرباح املجمعة 
للشركات املدرجة تراجعت مبعدل 
75% لثالثة أرباع باملقارنة مع ذات 
الفترة من العام املاضي لتبلغ 737 
مليون دينــــار مقابل 2921 مليون 

دينار. وأضاف أن »الوطني« حقق 
أعلى األربــــاح املطلقة بواقع 202 
مليون ديـنار، تلته »زين« مببلغ 
196 مليون دينار، ثم »أجيليتي« 
مببلغ 116 مليون دينار، أما بالنسبة 
ألعلى اخلسائر املطلقة فقد كانت 
»جلوبل« في الصدارة مببلغ 104 

ماليني دينار.

عواصمـ  وكاالت: من مدينة تبريز 
معقل الزعيم اإلصالحي املعارض مير 
حسني موسوي، هدد الرئيس اإليراني 
محمود أحمدي جناد، احملتجني على 

حكومته »بتكسير أرجلهم«.
وفي الشأن النووي، رفض املدير 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
محمـــد البرادعي امس فرض املزيد 
من العقوبات على إيران معبرا عن 
أمله في التوصل إلـــى اتفاق معها 
قبل نهاية العام لنزع فتيل األزمة، 
مؤكدا أن الكرة في ملعب طهران اآلن 

والفرصة تضيع.
وأشار املدير العام للوكالة الدولية 

إلـــى أن الواليـــات املتحـــدة كانت 
عملية في ســـعيها إلى حل املسألة 

النووية. 
وفي نفس السياق عبر مسؤولون 
في القوى العاملية الست بعد اجتماع 
لهم أمس في بروكســـل عن مشاعر  
خيبة أمل لعدم قبول إيران اقتراحات 
ترمي إلى تأخيـــر قدرتها احملتملة 
على صنع قنابـــل نووية وحثوها 
على إعادة النظر في موقفها. وقال 
مســـؤول االحتاد األوروبي الرفيع 
روبرت كوبر »نشعر بخيبة أمل لعدم 
وجود رد على التفاهمات الثالثة في 

االتفاق املقترح«.  

»الوطني« حقق أعلى األرباح المطلقة ب� 202 مليون دينار تلته »زين« ب� 196 مليونًا

الدول الست تحث إيران على إعادة النظر في المقترح النووي

ه��دوء .. م�ح�ّي�ر
الحكومة تدرس سيناريو طلب تأجيل مناقشة استجواب رئيس الوزراء ومواجهة ال� 3 الباقية لتحديد مواقف النواب

مشجعون مصريون غاضبون يضرمون النار باستخدام مبيدات للحشرات خالل جتمعهم االحتجاجي مساء أمس األول أمام السفارة اجلزائرية بالقاهرة )رويترز(

الخالد: نحرس الجزر
 ونمنع الظواهر السلبية فيها

الن�وادي الصحي�ة خاض�عة ل� »التج�ارة«
واالخت�الط ليس جريم�ة في القان�ون الكويتي

ــد وزيـــر  أكــــ
ــيخ  ــة الش الداخلي
جابر اخلالد أن الوزارة 
ــة اجلزر  تقوم بحراس
وضبط  للدولة  التابعة 
ما يقع فيها من جرائم، 
من خالل وجود مراكز 
أمنية في البعض منها 
ــيير  تس خالل  من  أو 

دوريات بحرية للمرور على اجلزر 
ــا حلفظ األمن بها  األخرى وتفقده
ــلبية فيها. وقال  ومنع الظواهر الس
ــي رده على طلب جلنة  ــرـ  ف الوزي
ــلبية الدخيلة  ــة الظواهر الس دراس
موافاتها مبالحظات  ــع  املجتم على 
ــة« ومرئياتها ودورها في  »الداخلي
محاربة الظواهر السلبية في اجلزر 
ــي جزيرة كبر  الكويتية وخاصة ف
ــز أمنية في  ــوزارة بها مراك ـ إن ال
بعض اجلزر مثل قاروه وأم املرادم 
ــر فإنه يتم  ــا جزيرة كب ووربة. أم
تسيير دوريات بحرية خالل فترات 
ــبوع إضافة إلى  مفاجئة طوال األس
توزيع دوريات بحرية ثابتة بالقرب 
من اجلزيرة خاصة أثناء العطل ملنع 

وضبط أي جتاوزات قد 
حتدث فيها، كما توجد 
دوريات بحرية )مدنية( 
ــر عناصر داخل  ونش
ــد أي  ــرة لرص اجلزي
جتاوزات  أو  مخالفات 
ــا واإلبالغ  ــدث به حت
وضبطــها.  ــا  عــنـه
ــراءات  ــول اإلج وحــ
ــيئني من مرتادي  املتبعة حيال املس
اجلزيرة قال اخلالد: في حال ضبط 
ــم جلهات  ــم إحالته ــن تت متجاوزي
ــبة  االختصاص للتحقيق. أما بالنس
ــات التي  لبعض املخالفات واملمارس
ــة الصحية مثل  ــي االندي حتدث ف
االختالط بني اجلنسني، فقال الوزير 
ــة املختصة بإصدار  اخلالد ان اجله
ــد الصحية هي  ــص للمعاه التراخي
ــا  ــة وفق ــارة والصناع وزارة التج
ــون التجارة  ــم 1 من قان للمادة رق
كما أن االختالط بحد ذاته ال يعتبر 
ــون الكويتي، فال  ــي القان جرمية ف
تستطيع الوزارة اتخاذ أي اجراءات 
ــوغ  ــك األفعال لعدم وجود املس لتل

القانوني الذي يجيز لها ذلك.

حسين الرمضان
خّلص مرجع سياسي املشهد احلالي بأنه أشبه 
ما يكون بالوضع احملير، خصوصا في ظل الصمت 
احلكومي وعدم صدور أى ردة فعل غاضبة - كما 
جرت العادة في االستجوابات السابقة - من قبل 
السلطة التنفيذية على سيل االستجوابات املقدمة 
مـــن قبل النواب وإن كان أحدها لســـمو رئيس 
مجلس الوزراء. وقال املرجع لـ »األنباء« ان اكتفاء 
احلكومة بالتلميح أو التصريح بضرورة التعامل 
مع االســـتجوابات الـ 4 وفقا لالطر الدستورية 
والتعاطي مع الوضع القائم بشـــيء من البرود 
السياسي يعطي انطباعا بأن هناك »طبخة« قد 
يجـــري االعداد لها، وان التصريحات الســـابقة 
ألعضاء احلكومة وكأنها محاولة تطمني تسبق 

عاصفة هوجاء ال ميكن التكهن مباهيتها.
وشدد املرجع على ان الوضع القائم يجعل فعليا 
كل االحتماالت واردة ومحل بحث، مستبعدا تفعيل 
املادة 106 من الدســـتور اخلاصة بتعليق أعمال 

املجلس ملدة شهر واحد فقط باعتبارها ليست حال 
شامال للوضع احلالي. وعلى صعيد احلكومة، اكد 
مصدر وزاري لـ »األنباء« ان احلكومة التزال في 
طور بحث ودراسة آلية التعامل مع االستجوابات 
الـ 4 واملدرجة على جدول اعمال جلسة 8 ديسمبر 
القادم، وان كانت تكشـــفت لديها بعض السبل 
للتعاطي مع بعض منهـــا. وقال املصدر ان احد 
الســـيناريوهات املطروحة حاليا هو قيام سمو 
رئيس الوزراء بطلب تأجيل مناقشة استجوابه 
املقدم من النائب د.فيصل املســـلم ملدة محددة، 
على ان تواجه احلكومة باقي االستجوابات الـ 3 
االخرى واعتالء الوزراء املنصة لالجابة عنها، وذلك 
ألخذ فسحة من الوقت ملعرفة كيفية التعاطي مع 
استجواب رئيس احلكومة وفقا للمواقف النيابية 

من االستجوابات الثالثة.
وشدد املصدر على عدم وجود توجه حكومي 
إلحالة أي من االستجوابات القائمة حاليا للمحكمة 

الدستورية حتى اآلن.

كشف رئيس االحتاد العام لعمال الكويت خالد 
العازمـــي عن اجتماع مت في مجلس األمة اخلميس 
املاضي برئاســـة رئيس جلنة الدفـــاع عن حقوق 
اإلنسان د.وليد الطبطبائي وبحضور وزير الشؤون 
د.محمد العفاسي ومدير عام مباحث الهجرة الشيخ 
العميد علي اليوسف وممثلني عن وزارتي الداخلية 

والتجارة لبحث قضية عمالة الشركات التي أغلقت 
ملفاتها بسبب ارتكاب كفالئهم مخالفات قانونية.

وأوضح العازمي ان االجتماع متخض عن تعهد 
مدير عام املباحـــث برفع أوامر الضبط واإلحضار 
 عن جميع الفئـــات العمالية وإعطائهم فرصة ملدة

3 أشهر لتعديل أوضاعهم القانونية.

الشيخ جابر اخلالد

رفع جميع أوامر الضبط واإلحضار 
عن الفئات العمالية 3 أشهر لتعديل أوضاعهم

بعد اجتماع في مجلس األمة بحضور العفاسي
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مصر تهدد بوقف النشاط الكروي عامين احتجاجًا
وكاالت: لم تضع »موقعة أم درمان« الكروية 
أوزارها بعد بني مصر واجلزائر، ففيما ذكر مصدر 
أمني رفيع املستوى ان عدد املصابني املصريني جراء 
حوادث الشغب والعنف التي وقعت عقب انتهاء 
املباراة قد ارتفع الى أكثر من 200 مصاب، دعا األمني 
العام للجامعة العربية عمرو موســـى الى الهدوء 
ووضع األمور في حدودها وفي إطارها. وامتدادا 
لألزمة، انسحب االحتاد املصري من احتاد شمال 

أفريقيا، مهددا بوقف النشـــاط الرياضي الدولي 
ملدة عامني على األقل »احتجاجا على ما حدث من 
اعتداء على اجلماهير املصرية والعبيها ومسؤوليها 
بالسودان في حال عدم تدخل »فيفا« بشكل صارم«. 
وكان مئات املصريني احتشدوا الليلة قبل املاضية 
أمام مبنى السفارة اجلزائرية بالزمالك في مظاهرة 
سلمية، مطالبني بطرد السفير اجلزائري، مما أسفر 

عن جرح 32 شرطيا.

200 مصاب مصري في أحداث الخرطوم.. والجامعة العربية تدعو إلى الهدوء

التفاصيل ص 26

مهاجم العربي الموهوب علي أشكناني: 
فزنا على القادسية عن جدارة.. 

والزعيم يسعى للتتويج بكأس االتحاد
ميسي يواصل 
تحطيم األرقام.. 
ويفضل الزواج 
من أنطونيال

األنباء الرياضية )24 � 31(

لكأس  المتأهلين  آخ�ر  الجزائر 
العالم بعد مجزرة كروية مع مصر 
و200 ي�وم تفصلنا عن انطالق 
مونديال جنوب أفريقيا 2010
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