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يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 29 من ذي القعدة 1431 ـ 6 نوفمبر 2010 الـــعـدد:

 (هاني الشمري)  مدرب القادسية محمد إبراهيم يوجه العبيه قبل موقعة «جابر» أمام االحتاد السوري وفي االطار كأس االحتاد اآلسيوي تنتظر بطلها اليوم 
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 من الماضي 

الشيـخ   النومسـي: 
مبــارك العبـداهللا 
اختبرنـي قــبـل 
بالجيـش  التحاقـي 

 ص١٠ و١١ 

 معاش استثنائي للقياديين المتقاعدين في «البترول» 
 مجلس الوزراء كلّف لجنة من «المالية» و«التأمينات» و«الفتوى» و«الديوان» و«األمانة» برفع تقرير عن المشروع   

 القادسية يبي فزعتكم الليلة 
 يحيى حميدان 

  تلتف اجلماهير الكويتية بكل أطيافها حول فريق القادسية اليوم عندما 
يواجه فريق االحتاد السوري على ستاد جابر الدولي في نهائي كأس االحتاد 
اآلسيوي، حيث يدافع «األصفر» عن إجناز الكرة الكويتية املتمثل في الفوز 
بكأس البطولة املوســـم املاضي على حســـاب الكرامة السوري عندما هزمه 
الكويت ٢ - ١. ومن املتوقع ان يتجاوز احلضور في مباراة الليلة الـ ٤٠٫٠٠٠ 
متفرج، وهو الرقم األعلى حلضور جماهيري في الكويت منذ العصر الذهبي 
للكرة الكويتية في الثمانينيات، بفضل إقامة املباراة على درة املالعب ستاد 

جابر الدولي الذي يضاهي في مواصفاته املالعب العاملية. 

 مريم بندق
  وافق مجلس الوزراء على منح معاش 
استثنائي للقياديني املتقاعدين العاملني 
مبؤسسة البترول الكويتية والشركات 
التابعة لها. وكلف املجلس جلنة تضم 
ممثلني عن عدة جهات لدراســـة الطلب 
املقدم من املؤسســـة وتقدير املعاشات 
االستثنائية وذلك من خالل النواحي املالية 
والفنية والقانونية. وذكرت مصادر أن 
اللجنة ستضم ممثلني عن: وزارة املالية، 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، 
الفتوى والتشريع، ديوان اخلدمة املدنية، 
واألمانة العامة ملجلس الوزراء، على أن 
يرفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن 

املطلوب. 

 زيادات كادر المعلمين لن تدرج 
  في اجتماع «الخدمة المدنية» المقبل

 المعاقون يبدأون غدًا تقديم طلبات الحصول 
على منحتي الـ ١٠ والـ ٥ آالف دينار

 التمار: نسبة استقطاع القرض اإلسكاني ٥٪ وال يتجاوز ٥٠ ديناراً 

 وفد بعثة الحج الكويتية اطلع
  على خدمة قطار المشاعر

 مكة املكرمةـ  كونا: اطلع وفد بعثة 
احلج الكويتيــــة على خدمة القطار 
الذي سيدخل اخلدمة ألول مرة في 
موسم احلج احلالي لنقل احلجاج بني 
املشاعر. وشدد عضو مجلس إدارة 
مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية 
واملشرف على تقومي احلجاج لقطار 
املشاعر على ضرورة تعريف احلمالت 
الكويتية بهذه اخلدمة ألهميتها في 
تخفيف االزدحام، متوقعا ان تختصر 
زمن االنتظار من ساعات الى دقائق 
أثناء أداء املناسك، وأوضح ان املسافة 
الزمنية بني احملطة األولى في مشعر 

عرفات الى محطة جسر اجلمرات تبلغ 
١٥ دقيقة في حني يستغرق التنقل من 
مشعر عرفات الى مشعر مزدلفة أو من 
مزدلفة الى منى ما بني ٥ و٧ دقائق. 
الى ذلك، أعلن األمــــني العام ملجمع 
امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 
في املدينة املنورة ان عدد النســــخ 
التي ســــيتم توزيعها على ضيوف 
الرحمن هذا العام سيتجاوز مليونا 
و٥٣١ ألف نســــخة، الفتــــا الى ان ما 
مت توزيعه خالل السنوات املاضية 
من نسخ املصحف الشريف يبلغ ٣٠ 

مليون مصحف. 

 موسى أبوطفرة
  اســــتبعد مصدر مطلع في ديوان اخلدمــــة املدنية ان يتم النظر 
في موضوع زيادة كادر املعلمني في اجتماع مجلس اخلدمة املقبل، 
وهي الزيادة التي أحالتها وزارة التربية الى الديوان بدعم حكومي 
متمثــــل بتأييد وزيرة التربية د.موضي احلمود. وعزا املصدر عدم 
إمكانية بحث هــــذه الزيادة خالل االجتماع املقبل الى ارتباط إقرار 
الزيادة بدراســــة التكلفة املالية والتي ستستند الى أعداد املعلمني 
واملعلمات في الوزارة والتدرج الوظيفي، مبينا ان الديوان خاطب 
الوزارة لتوفير اإلحصائيات احملــــددة لذلك، منبها الى أنه متى ما 
توافرت تلك اإلحصائيات فإن املوضوع سيدرج على أقرب جلسة 

ملجلس ديوان اخلدمة إلقراره ورفعه الى مجلس الوزراء.

 أعلــــن رئيس الهيئة العامة لشــــؤون ذوي االحتياجات اخلاصة 
د.جاسم التمار انه اعتبارا من يوم غد األحد يستطيع أصحاب االعاقة 
الشديدة واملتوسطة والبسيطة املستفيدون من القرض االسكاني في 
بنك التسليف تقدمي طلبات احلصول على منحة املعاق والتي تقدر 
بـــــ ١٠ آالف دينار ألصحاب االعاقة الشــــديدة واملتوســــطة و٥ آالف 
ألصحاب اإلعاقة البســــيطة. وأضاف التمار ان نسبة االستقطاع من 
القرض االســــكاني للمعاق ســــتكون ٥٪ من الراتب الشهري على أال 
تتجاوز ٥٠ دينارا، وال حتسب املنحة ضمن هذا االستقطاع، موضحا 

ان هذا االستقطاع هو للقرض االسكاني وليس للمنحة. 

 توزيع ١٫٥٣١ مليون مصحف على الحجاج هدية من خادم الحرمين

 النفط بمحيط  أعلى مستوى منذ 
عامين والذهب والفضة.. قياسيان

 تحطم طائرتين في كوبا 
وباكستان ومقتل جميع الركاب

 لندن ـ وكاالت: سجل الذهب مستوى 
قياســـيا جديدا أمس مع زيـــادة توقعات 
التضخم ومراهنة املستثمرين على مزيد 
من الضعف للدوالر، حيث قفز سعر الذهب 
للمعامـــالت الفورية إلـــى ١٣٩٧٫٤١ دوالرا 
لألوقية، وســـجلت الفضة أعلى مستوى 
لها في ٣٠ عاما عند ٢٦٫٨٩ دوالرا لألوقية. 
وتراجعت أسعار النفط بشكل محدود عن 
أعلى مستوى لها في عامني أمس حيث هبط 
سعر عقود النفط اخلام األميركي اخلفيف 
تسليم ديسمبر ٤ سنتات إلى ٨٦٫٤٤ دوالرا 
للبرميل بعد أن بلغ ٨٧٫٢٢ دوالرا في وقت 

سابق أمس. 

 عواصمـ  وكاالت: أفاد موقع 
تابع للحكومــــة الكوبية أمس 
مبقتل كل مــــن كانوا على منت 
طائرة تابعة لشركة طيران إيرو 
كاريبيان وعددهم ٦٨ شخصا 
إثر حتطمها في املنطقة اجلبلية 
بوسط كوبا بعدما أطلقت نداء 
استغاثة. من جهة أخرى، أعلنت 
السلطات األمنية اليابانية أمس 
عن حتطم طائرة ركاب صغيرة 
في باكستان بسبب عطل فني 
في أحد احملركني أدى الى مقتل 

جميع ركابها. 

 محمد ناهي النومسي 

 التفاصيل ص٢٣

 التفاصيل ص ٢٧ 

 التفاصيل ص٥ 

 التفاصيل ص٣٤ 

 بعثة احلج الكويتية عاينت قطار املشاعر أمس        (واس) 

 محمد الصباح: التلويح باالستجواب 
أصبح جزءًا من الحراك السياسي

 رفض «البلدي» تخصيص موقع لكنيسـة كاثوليكيـة في المهبولة 
  مسـألة فنيـة وأتمنـى أن نجد المـكان المناسـب في أسـرع وقت

 بيان عاكوم
  لــــم تغــــب أجواء 
التصعيــــد األخير بني 
الســــلطتني عن حديث 
نائب رئيــــس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح 
إلى  قبيــــل مغادرتــــه 
أبوظبي للمشاركة في 
منتدى «صير بني ياس 
لألمن والسالم» أمس، 

فقد اعتبر الشيخ د.محمد الصباح تلويح بعض 
النواب باســــتجوابات للوزراء وما يترتب على 
ذلك من آثار على استقرار العالقة بني السلطتني  
«مســــاجالت برملانية أصبحت جزءا من احلراك 
السياســــي الكويتي». وفي شأن متصل، رفض 
الشيخ د.محمد الصباح اتهامات بعض النواب 
لعدد من السفراء في جلسة مجلس األمة األخيرة 
قائال: ان الســــفراء «يعتبرون ممثلني لصاحب 

السمو األمير ويحظون 
بثقــــة ســــموه الكاملة 

واملطلقة».
  وأضــــاف: «لم أكن 
موجودا في اجللســــة 
انه كان  ولكنني قرأت 
اتهام بأن بعض  هناك 
السفـــراء طائفيــون.. 
ال ال ال.. أبناء الكويت ال 
ميكن أن يكونوا كذلك.. 
هؤالء ممثلون لصاحب 
السمو األمير».  وعن كيفية قراءته لرفض املجلس 
البلدي تخصيص موقع لكنيسة كاثوليكية في 
منطقة املهبولة في الوقت الذي كانت فيه الكويت 
تنادي من فوق منبر األمم املتحدة بضمان حرية 
األديان، قال الشيخ د.محمد الصباح: «أنا ال أنظر 
إلى هذا بأنــــه ضد حرية األديان، القضية ميكن 
ان تكون فنية وأمتنى ان جند املكان املناســــب 

في أسرع وقت». 

 رفض اتهام بعض السفراء بالطائفية: ال ال ال.. هؤالء يعتبرون ممثلين لصاحب السمو 

 الشيخ د. محمد الصباح متحدثا لوسائل اإلعالم  

 التفاصيل ص ٥ 


