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مطالبات نيابية للعبداهلل بعدم التأجيل أسبوعين 
حتى ال يدخل البلد في »أزمة االستجواب«

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
جلسة بعد غد الثالثاءـ  ان اكتمل نصابها 
وان لم يطلب الوزير املســــتجَوب تأجيل 
اســــتجوابه ــ ســــتكون مليئة باحلقائق 
واملخالفات والتجاوزات التي سيكشف عنها 
النقاب النائب املستجِوب علي الدقباسي 

وفق ما صرح به أمس.
وأكد الدقباسي في بيان صحافي وزعه 
أمس انه سيكشف اخللل الكبير في التعامل 
مع ملفات مهمة في مقدمتها الوحدة الوطنية 
التي حذر كبار املســــؤولني في الدولة من 
املســــاس بها مرارا وتكرارا، الفتا الى انه 
سيســــعى الى كســــب ثقة ودعم زمالئه 
النواب من خالل االستماع الى شرح محاور 
اســــتجوابه، آمال ان يكون الوزير جاهزا 

للمواجهة كما أعلن في وقت سابق.
من جهته أكد مراقب مجلس األمة النائب 
د.محمد احلويلة الدعم النيابي ملســــاءلة 
وزير اإلعالم عن جميع اإلخفاقات احلكومية 
التي تضمنتها مادة االســــتجواب، مشيرا 
الى انه اســــتجواب مســــتحق وان موقف 

النواب املؤيدين يهدف الى حماية الوحدة 
الوطنية وصيانتها.

وعلمت »األنبــــاء« ان غير نائب متنى 
على الوزير أال يؤجل االستجواب أسبوعني 
وأن يكون جـــاهزا في موعده احملدد وعدم 
املماطلــــة حتــــى ال يدخل البلــــد في أزمة 
استجواب، مشيرين الى انهم في هذه احلالة 
ســــيكونون داعمني حقيقيني للوزير في 

استجوابه.
وأضافت املصادر ان كتلة العمل الشعبي 
مازالت جتري حتركات واجتماعات حلصد 
املزيد من مواقف التأييد النيابي، فضال عن 
نيتها عقد ندوات عدة حلشد الرأي العام 

مساندة الستجوابها.
وعلى الصعيد احلكومي، علمت »األنباء« 
أن مجلس الوزراء شّكل جلنة ملعرفة عدد 
النواب مؤيدي االســــتجواب ومعارضيه، 
وأخرى شكلت من قبل وزير اإلعالم إلعداد 
الردود على محوري االســــتجواب متهيدا 
لعرضها على مجلس الوزراء قبل جلسة 

الثالثاء.

الدقباسي يتعهد بكشف الحقائق والمخالفات والتجاوزات في »اإلعالم« والوزير يشكل لجنة الردود على المحاور

الحمود أبلغت الحكومة رفضها اعتبار التعليم مهنة شاقة
»لم نجد أيًا من الدول طّبقت ذلك والكويت تطبق كادرًا ماليًا تميزت به عن الدول الخليجية والعربية والدولية«

الحويلة: االسـتجواب مستحق نتيجة لإلخفاقات الحكومية.. وهدفنا حماية الوحدة 

مجلس الوزراء يشكل لجنة لحصر النواب المؤيدين والمعارضين للقيام بالتحرك المناسب

مصادر لـ »األنباء«: كالم زيباري عن الخروج قريبًا 
من الـ »السابع« يعني أن العراق سينّفذ قريبًا التزاماته

تحرك نيابي إلقرار زيادة عالوة األبناء

بيان عاكوم
علقـــت مصادر مطلعة علـــى تصريح وزير 
اخلارجية العراقي هوشيار زيباري والذي أكد فيه 
قرب خروج العراق من الفصل السابع، بالقول: 
»هذا يعني ان العراق قريبا ســـينفذ التزاماته« 
وأضافت املصادر: نحن نطالب بخروج العراق 
من الفصل الســـابع، وان شاء اهلل سيخرج منه 
قريبا، ولكن نحن ايضا مع تنفيذ العراق لكامل 

التزاماته جتاه الكويت.
وتابعت املصادر: لدى العراقيني اآلن أولويات 

وبعد االنتخابات سيستكملون جميع االلتزامات 
كاحترام القرار 383 وحتديدا العمل على صيانة 
العالمـــات احلدودية وإزالـــة التجاوزات ودفع 
تعويضات املزارعني الى جانب املمتلكات ومصير 

املفقودين.
وردا على سؤال عما اذا كانت هناك امكانية 
خلروج العراق من الفصل السابع قبل استكمال 
امللفات، كملـــف املفقودين مثال أجابت املصادر: 
طبعا هناك امكانية ألنه سيتم االتفاق على آلية 

للتنفيذ.

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
متهيدا جللسات مجلس األمة التي تعود مع 
بداية الشـــهر املقبل، بدأت مجموعة من النواب 
حراكا سياسيا جلمع التواقيع على مقترح زيادة 

عالوة األبناء 50% لتصل الى 75 دينارا.

وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ »األنباء« ان 
مقترح زيادة عالوة األبناء قدم من قبل مجالس 
نيابية سابقة وبات من الضرورة إقراره للتخفيف 
عن املواطنني في ظل الغالء الفاحش وانه سيتم 

التحرك بكل جدية في هذا االجتاه.

القضاء المصري يلغي حكم وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل

»المستقبل«: ما نقل عن الحريري
 أبعد ما يكون عن رأيه حول العالقة مع سورية

القاهرة ـ وكاالت: فيما ألغت احملكمة اإلدارية العليا املصرية في 
جلســـتها أمس حكم القضـــاء اإلداري املتضمن وقف تصدير الغاز 
املصري إلى إسرائيل، أكد الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية محمد البرادعي ان اخلطوة األولى للتغيير  هي تعديل الدستور 

التفاصيل ص26لضمان انتخابات حرة ثم وضع دستور جديد.

التفاصيل ص23

املتتاليـــة الســـتيعاب »العتـــب«  فـــي إطـــار اخلطـــوات  بيـــروت: 
السوري على مقارنته العالقة اللبنانية - السورية  معها بالعالقة السابقة 
بني العراق والكويت، حتدثت مصادر عن اتصال هاتفي أجراه الرئيس ســــعد 
احلريري مع الرئيس بشــــار األسد، أوضح فيه تصريحاته  في ايطاليا. وجاء 
ذلك في وقت اعتبر النائب املســــتقبلي نبيل دوفريج أن هذه التصريحات مت 

اجتزاؤها، وانها ابعد ما تكون عن رأي احلريري بهذه العالقات.

األنباء  االقتصادية

البورصة  »األنباء«:  لـ  السـلمي 
ستشهد استقرارًا عقب عطلة 
األعيـاد الوطنية عبر سـيولة 
صفقة زيـن ـ أفريقيا المتوقعة

 127 ألف سيارة جديدة 
ستباع في السوق المحلي 
ونسـبة   2010 عـــام 
المبـيعات  فـي  النــمو 
%3.5 إلـى  ســـتـصل 

ص19

ص19

دبي تطالب برأس 
نتنياهو في قضية
 اغتيال المبحوح

دبيـ  وكاالت: في إطار التزام 
دبي بجلب قاتلي القيادي في 
حركة حماس محمود املبحوح 
إلى العدالة، أعلن قائد شرطة 
ان  دبـــــي ضاحـــي خلـفان 
»األيام املقبلة ستشهد خطوات 
أكبر فـــي مالحقة املجرمني«، 
مشـــيرا إلى ان رئيس جهاز 
املوساد اإلســـرائيلي مائير 
داجـــان ورئيـــس الـــوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
ســـيكونان معا علـــى رأس 
 قائمـــة املطلوبـــني دوليا في 

اجلرمية.

باراك لواشنطن: أعطونا األدوات 
وسنقوم بضرب إيران نيابة عنكم

توجيه تهمة التورط في عرقلة العمل 
لموظفي منفذ النويصيب

واشنطنـ  وكاالت: رغم اقتناعه بأن إيران لن تقوم بضرب 
إسرائيل حتى لو امتلكت سالحا نوويا، لوح وزير الدفاع 
اإلســــرائيلي إيهود باراك باحتمال أن توجه بالده ضربة 
عســــكرية إليران قائال ان بالده لــــن تطلب من األميركيني 

القتال بدال منها، بل على العكس.
ومضى باراك موضحا ان إسرائيل باألساس متسكت مبا 
سبق أن قاله رئيس الوزراء البريطاني الراحل وينستون 

تشرشل »أعطونا األدوات ونحن سنقوم باملهمة«.
وحذر من ان »إيران ال تـــشكل حتديا إلسرائيل وحدها 
بل أظن انها متثــــل حتديا للعـــالم أجمــــع، ال ميكــــنني 
تصور نظام عاملي مســــتــقر في ظل وجود قدرات نووية 

إيرانية«. 

عبداهلل قنيص
اكد مصدر امني ان وزارة الداخلية ستفتح حتقيقا الثالثاء املقبل مع 
12 موظفا في منفذ النويصيب بعد ان قاموا بتنفيذ اضراب وتعطيل 

حركة السفر في املنفذ امس االول.
وقال املصدر: ان املوظفني سجل بحقهم غياب نظرا لتأخرهم عن 
العمل، كما ستوجه اليهم تهمة التورط في عرقلة العمل واالضراب في 
حال ثبت تعمدهم االهمال في اداء عملهم. واضاف املصدر ان اسلوب 
»لي الذراع« ال ميكن تقبله من موظفي الدولة خاصة اذا كان عملهم 
خدميـــا ويرتبط باملنافذ. ورجح املصدر ان تصدر »الداخلية« قرارا 
بنقل جميـــع املوظفني الى مواقع عمل اخرى خاصة بعد ان تبني ان 
ضابط الزام رخص لـ 3 افراد من املوظفني املتميزين الذين ال تربطهم 
معه صلة قرابة، وكانت هذه اجلزئية أحد مســـببات امتناع موظفي 

النويصيب عن أداء واجبهم.

استبعد  قيام طهران بضرب إسرائيل »نووياً« مصدر أمني: ال نقبل أسلوب »لي الذراع«

مريم بندق
علمت »األنبـــاء« أن وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود رفضت االقتراح 
بقانون املقدم من مجموعة من 
النواب باعتبـــار التعليم مهنة 
شاقة. وأبلغت الوزيرة احلمود 
مجلس الوزراء بذلك، مؤكدة: لم 
جند أيا من الدول تعتبر التعليم 
من املهن الشاقة والتي استعاضت 
عن ذلك بتقـــدمي حوافز عينية 
ومادية متميزة ملن يزاول مهنة 
الكتاب  التعليم، وذلك بحسب 
املرفـــوع إلى املجلـــس والذي 
حصلت »األنباء« على نســـخة 
منه، وأضافت الوزيرة: ان الكويت 
قدمت دعما متميزا تقديرا ملكانة 
مهنة املعلم متمثال في كادر املعلم 
الذي متيزت به عن باقي الدول 
اخلليجيـــة والعربية والدولية 
ملا يحويه من امتيازات معنوية 
وماديـــة. وبينـــت احلمود أنه 
في حالـــة اعتبار التعليم مهنة 
شاقة وبصورته الضيقة الواردة 
في املقترح املقـــدم من النواب 
د.جمعان احلربـــش، د.فيصل 
املسلم، د.وليد الطبطبائي وفالح 
الصواغ على البند 8 من املادة 
17 من األمـــر األميري بالقانون 
رقم 61 لســـنة 1967 ملؤسســـة 
التأمينـــات االجتماعيـــة فإن 

املوضوع يحتاج لدراسة أعمق 
مع األطراف املعنية في املؤسسة 
وفي القطاعات األخرى في الدولة 
كـــوزارة التربية اجلهة املعنية 
مباشـــرة وانعـــكاس ذلك على 
التقاعد املبكر للمعلمني ونسب 
التسرب من املعلمني وكذلك األثر 
على ميزانية مؤسسة التأمينات 

االجتماعية.
واختتمت قائلـــة: إننا نقدر 
ونعتز مبكانة من يزاول مهنة 
التعليـــم التي هـــي مهنة ذات 
قيمة إنســـانية رفيعة يتشرف 
من يزاولها وقـــد رفع مكانتها 
الكـــرمي ژ وديننا  رســـولنا 
اإلسالمي احلنيف ونقدر اجلهد 
الكبير واملتميز الذي يبذله من 

ميارس التعليم.

زلزال عنيف 
 بقوة 8.8 

درجات 
يهزّ  تشيلي

وزير الداخلية تفّقد مقر النقطة األمنية لالحتفاالت الوطنية  )ص4(
)محمد ماهر(الشيخ جابر اخلالد يطلع على بعض املضبوطات خالل املسيرات

التفاصيل ص27

التفاصيل ص25

التفاصيل ص26التفاصيل ص25

عواصمـ  وكاالت: هز زلزال هائل القوة تشيلي امس مسجال 
8.8 درجات على مقياس ريختر، ما يجعله مبستويات كارثية 
تفوق ما تعرضت له هاييتي قبل أشهر، وتشير مصالح األرصاد 
األميركيـــة إلى أن مركز الزلزال يقـــع على بعد 341 كيلومترا 

جنوبي العاصمة سنتياغو.

»لمحات  معـرض  اختتـام 
االقتصـادي« الكويت  تاريخ  من 
بالعبـر مـليء  أرشـيف   ..

ص20

إصالح الكيبل البحري 
يحتاج ألسبوعين

فرج ناصر ـ محمود فاروق
أكد الوكيل املســــاعد لقطاع 
اخلدمات الدولية بالوكالة بوزارة 
املواصالت م.سماح أبوالبنات لـ 
»األنباء« أن الوزارة تنتظر موافقة 
إيران لربط الدوائر التابعة للكيبل 
البحري »فوغ« بالشبكة اإليرانية 
وصوال لإلمارات وذلك الستعادة 
اخلدمات من جديد بنفس الكفاءة 
قبل االنقطاع، وأن األمر قد يحتاج 

إلى اسبوعني.
من جانبهــــا، قالت مصادر 
مطلعــــة إن »زين« وشــــركات 
االتصاالت قامت بتشكيل فريق 
للدعم الفني الدولي ملتابعة أسباب 
انقطاع الكيبل واعداد تقرير عن 
ذلك لتقدميه إلى اجلهات املختصة 

بعد 6 أيام.
واشــــارت الــــى ان شــــبكة 
االنترنت احمللية لن تتأثر بسبب 
هذا االنقطاع نظرا لوجود بدائل 

أخرى في احلاالت الطارئة.


