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Al-Anbaa Thursday 23rd December 2010 - No 12489يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اخلميس 17 من محرم 1432 ـ 23 ديسمبر 2010 الـــعـدد:

تقدموا  «العدل»   خبراء 
بشـكوى عاجلــة 
الحمـاد  للمستشـار 
انتهـاك  بسـبب 
ص٣ عملهم   سـرية 

تتعـاقـد   «التربيـة» 
  مع منفـذات خدمة 
  من مصر ومهندسين 
  من الفلـبين  لسـد 
احتياجـات العـام 
الدراسي الجديد  ص١١ 

ٍ من النواب المؤيدين لـ «السرية»   الروضان: لدينا عدد كاف
 مريم بندق ـ حسين الرمضان 

  موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي

  قللت مصادر حكومية من أهمية 
وتأثيــــر ردود أفعــــال بعض النواب 
احلادة إزاء تأييد االســــتجواب املقدم 
لســــمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد. وأوضحــــت املصادر ان حدة 
هذه الردود جاءت بسبب إدراك هؤالء 
النواب لتماسك األغلبية النيابية التي 
استطاعت قيادة املجلس ودعم احلكومة 
بهــــدف حتقيق االســــتقرار املطلوب 
إلطالق عجلــــة التنمية حتى ال نقف 

في منتصف الطريق.
  وأضافــــت املصادر قائلة: إن نهج 
احلكومة ال غبار عليه، فهي «التزمت 
القانون والدســــتور ومازالت تتقبل 
الرأي اآلخر». وعّبرت املصادر عن كل 
األمل في أن يقتنع الطرف اآلخر بذلك 
«داعية الى التمعن في مواقف البعض 
لتبني األسباب احلقيقية وراء إصرارهم 
على التصعيد ألبعد مدى، مؤكدة ان 
احلكومة هي التي بادرت إلى اإلعالن 
عن انها مدت يد التعاون الى أبعد مدى 
وال يجوز اإلصرار على التحدي أمام 
مصلحة واســــتقرار الوطن». وأمس 
الوزراء  أكد نائــــب رئيس مجلــــس 
للشــــؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ أحمد 
الفهد على ضرورة فهم رسالة صاحب 

 الحكومة: تماسك األغلبية وراء حدة «بعض النواب».. والمعارضة في ندوة ديوانية النيف: المؤيدون لعدم التعاون إلى ٢١ نائباً 

 صورة وزعتها وكالة األنباء السعودية خلادم احلرمني مغادرا املستشفى في نيويورك 

 (هاني الشمري)  جموع من املواطنني يستمعون لطروحات النواب في ديوانية النيف في منطقة هدية أمس 

 خادم الحرمين يغادر المستشفى 
  إلى مقر إقامته بنيويورك للنقاهة

 عواصمـ  وكاالت: غادر خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا 
بن عبدالعزيز املستشــــفى الذي خضع فيه للعملية اجلراحية 
بحســــب بيان ملكي.  وأوضح البيــــان ان خادم احلرمني غادر 
مستشــــفى «بريســــبيتريان» في نيويورك أمس، وان صحته 
أصبحت جيدة، مشيرا الى انه «توجه إلى مقر إقامته بنيويورك 
لقضاء فترة من النقاهة واستكمال عالجه الطبيعي». وعرض 
التلفزيون السعودي لقطات للملك عبداهللا وهو ميشي، وهي 

أول لقطات خلادم احلرمني منذ أسابيع.  

 رفض دعوى «الفوارس» لوقف الفحص 
النافي للجهالة  في صفقة «زين ـ اتصاالت»

 «الشؤون»: آلية لتعديل أوضاع العمالة المخالفة

 «الديوان»: األحد ٢ يناير إجازة رسمية 

 مؤمن المصري ـ محمود فاروق ـ شريف حمدي
  قضت الدائرة التجارية باحملكمة الكلية أمس برفض الدعوى املرفوعة 
من شــــركة الفوارس القابضة لوقف قرار مجلس ادارة زين لفتح دفاتر 
الشــــركة لقيام شــــركة االتصاالت اإلماراتية بعمليــــات الفحص النافي 

للجهالة.
   مــــن جانب آخر علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن مجلس ادارة 
شــــركة املقاصة الكويتية ســــيجتمع اليوم بحضور ممثلني من شركة 
االســــتثمارات الوطنية ملناقشة مالمح الفترة املقبلة بعد رفض الدعوى 
القضائية التي رفعتها شركة الفوارس، مبينة أن دور املقاصة في الصفقة 
مقتصر على جتميع االسهم فقط مقابل تقاضي أتعاب جراء ذلك. وأشارت 
املصادر الى ان «املقاصة» قد انتهت من جتميع أســــهم صغار املساهمني 
بالكامل وانها في انتظار إمتام صفقة «زين ـ اتصاالت» لتدخل نســــبة 
صغار املساهمني، الفتة إلى أنه في حال عدم إمتام الصفقة حتى ٣٠ يناير 

٢٠١١ املقبل ستقوم املقاصة برد األسهم إلى مالكها. 

 بشرى شعبان
  كشــــف مصدر مســــؤول لـ «األنباء» ان اللجنة الفرعية التي شكلت 
في اجتماع اللجنة الدائمة ملعاجلــــة أوضاع العمالة الوافدة مت تكليفها 
بدراسة أوضاع العمالة الوافدة ومعاجلة مشاكلها ووضع آلية قانونية 
ملعاجلتها على ان ترفع هذا التصور خالل االجتماع املقبل للجنة الدائمة، 
الســــيما فيما يتعلق بشأن منح فترة ســــماح للعمالة املخالفة لإلقامة 
لتعديل أوضاعها ووضع الضوابط الالزمة لتطبيق هذا التوجه وحتديد 

الفترة الزمنية. 

 أعلــــن ديوان اخلدمة املدنية ان األحد املوافق الثاني من يناير املقبل 
ســــيكون يوم راحة للمؤسسات والوزارات احلكومية. وقال الديوان ان 
جميع الوزارات واجلهات احلكومية واملؤسسات العامة ستحظى بيوم 
األحد املوافق الثاني من يناير املقبل كعطلة لرأس الســــنة امليالدية بدال 

من يوم السبت الذي يوافق إجازة نهاية األسبوع. 

 كونا: كشف املستشار في محكمة 
االستئناف د.عادل الفيلكاوي في 
دراسة حديثة عن ان عدد حاالت 

الطالق في العام احلالي 
٢٠١٠ بلغ ٥١٩٢ حالة 
بزيــــادة ١٣٨ حالة 
عــــن عــــام ٢٠٠٩، 
حيــــث بلغــــت فيه 
حاالت الطالق ٥٠٥٤ 

أكد  حالة. من جانبه، 
استشاري األمراض النفسية 

واإلعاقــــات الســــلوكية د.عدنان 
الشطي ان ٣٥٪ من نساء الكويت 

يتعرضن للضرب واإليذاء اجلسدي، 
مشيرا إلى ان كثيرا من السيدات 
العامالت اللواتي وصلن إلى مراكز 
مرموقة يتعرضن للضرب 
وال يستطعن اإلفصاح 
أو الشكوى خوفا من 
الفضيحة. وأرجع 
د.الشطي السبب في 
ذلك إلى بعض القيم 
املوروثة  االجتماعية 
التي تؤكد ان الضرب حق 
مكتسب للرجل منذ مرحلة الشباب 

والرجولة. 
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 ممثلو العم خالد يوسف املرزوق: خليفة وليد املرزوق وعبداهللا وليد املرزوق وخالد فواز املرزوق يقدمون شيك التبرع 
إلى الشيخ طالل الفهد  

 العم خالد يوسف المرزوق يسّلم الفهد ٢٥٠ ألف دوالر 
  مكافأة لالعبي األزرق على فوزهم بـ «خليجي ٢٠»  ص٥١

 (هاني الشمري) 

 التفاصيل ص٢٣ 

 التفاصيل ص٣٧ 

 ٣٥٪ من نساء الكويت يتعرضن للضرب 
 سـيدات ذوات مناصـب مرموقـة ُيضربن
   وال يسـتطعن الشـكوى خوفـًا مـن الفضائـح

 ٥١٩٢ حالة طالق في ٢٠١٠

 التفاصيل ص٩ 

 التفاصيل ص٤٦

استشاري األمراض النفسية 

 التفاصيل ص٦ و٧  

السمو األمير ودعواته لتالحم وتعاضد 
أفراد املجتمع، مشــــددا على ان عالقة 
الكويتيني فيما بينهم متينة. وأضاف 
الفهــــد في تصريــــح للصحافيني في 
مجلس األمة أمس انه لم يكلف مبتابعة 
ملف استجواب سمو رئيس الوزراء، 
مشــــيرا الى ان احلكومة ســــتتعامل 
مع املســــاءلة بطريقة دستورية وان 
الكويتيني أكبر من ان تؤثر فيهم أجندة 

أو وســــيلة إعالمية. مــــن جهته، قال 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان ان مناقشة استجواب 
رئيس احلكومة في جلسة سرية في 
حال طلبت احلكومة ذلك «أمر ليس 
بجديد». وأكد الروضان حق احلكومة 
في طلب مناقشة هذا االستجواب في 
جلسة سرية استنادا الى املادة ٦٩ من 
الالئحة الداخلية ملجلس األمة. وعما 

إذا كان طلب مناقشة هذا االستجواب 
في جلسة سرية سيحظى باألغلبية، 
قال الوزير الروضان: «هناك عدد كاف 
من النواب املؤيدين واملتفهمني ملناقشة 
االستجواب في جلسة سرية في حال 

طلبت احلكومة ذلك».
  فــــي املقابل، وفي نــــدوة بديوان 
النيف عقدها عدد من النواب املؤيدين 
الستجواب رئيس الوزراء حتت عنوان 

«تزول املناصب وتبقى الكرامة»، طالب 
املشاركون في احلديث ومنهم األمني 
العام السابق للتحالف الوطني خالد 
الفضالة باســــتقالة الوزراء في يوم 
االستجواب وإال فسيعتبرون مشاركني 
في جرمية ضرب النواب والشــــعب، 
فيما أعلن النائب سالم النمالن رغبته 
في التوقيع على كتاب عدم التعاون 
ليرتفع  بذلــــك عدد النواب املؤيدين 

بحســــب ما أعلنه نواب معارضون 
شاركوا بالندوة  إلى ٢١. وأمس انتقد 
النائب خلــــف دميثير مواقف بعض 
النواب ورفضهم للرأي اآلخر قائال: 
ما يقوم به بعض النواب دميوقراطية 
ديكتاتورية جديدة. أما النائبة د.سلوى 
اجلسار فوجهت سؤاال للنائب مسلم 
البراك قالت فيه: وين يا مسلم تبي 

تروح؟!

 (متين غوزال)  الشيخ أحمد الفهد مصافحا النائب مرزوق الغامن قبل اجتماع اللجنة املالية أمس  


