
الثالثاء 28 ديسمبر 2010   3محليات
خالل اجتماعه مع أعضاء مجلس الدفاع العسكري

المبارك: رفع القدرة العسكرية
 والجاهزية القتالية لمنتسبي القوات المسلحة

اطلع النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ جابر 
املبارك عل���ى اهم االم���ور املتعلقة 
باجلاهزية القتالية واالس���تعدادات 
اخلاص���ة جلميع قطاع���ات اجليش 

وسبل تطويرها واالرتقاء بها.
جاء ذلك خالل اجتماع الشيخ جابر 
املبارك امس برئيس االركان العامة 
للجيش الفريق احمد اخلالد واعضاء 
مجلس الدفاع العسكري حيث استمع 
الى ارش���ادات وتوجيهات  املجلس 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع والتي حثهم فيها على 
الوصول الى اعلى املستويات.

كما حث الش���يخ جاب���ر املبارك 
املجلس على رفع القدرة العسكرية 
واجلاهزية القتالية ملنتسبي القوات 
املسلحة في جميع الصنوف واالسلحة 
للحفاظ على وطننا الغالي حتت ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو األمير 
القائد األعلى للقوات املسلحة وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الدفاع العسكرياحملمد.

السفير الشيخ حمد جابر العلي خالل لقائه صالح اخلليوي

الشيخ مبارك الدعيج خالل لقائه د.حمد الدعيج

م.حمد العصيدان
مشعل الوهيبي

السيد محمد باقر املهري

التقى مدير عام الجمارك السعودي مبارك الدعيج التقى سفيرنا لدى األردن

دعت إلى إعفاء من تجاوزت خدماتهم 20 و15 عامًا من البصمة

سفيرنا بالرياض: توسعة المنافذ البرية بين الكويت 
والسعودية الستيعاب أعداد المسافرين

حمد الدعيج: »كونا« تعمل مع الديبلوماسية 
لمساندة المواقف الكويتية تجاه مختلف القضايا

العصيدان: ضرب المواطنين و النواب كان علنًا 
فكيف تكون جلسة االستجواب سرًا؟!

أكد أن الجلسة اختبار حقيقي لمعدن الديموقراطية الكويتية 

»ح���ق« عل���ى الحكوم���ة 
ان تفس���ر لالمة م���ا حدث، 
وحق على االمة ان تحاس���ب 
الحكوم���ة عما حدث، في هذا 
االستجواب التاريخي الذي لن 
الكويتيين.  يمحى من ذاكرة 
بهذه العب���ارة الهادئة افتتح 
الناشط السياسي واالكاديمي 
بالتطبيقي م.حمد العصيدان 
تصريحه الصحافي الذي دعا 
فيه الحكومة الى اعتالء منصة 
االس���تجواب لتقديم تفسير 
اقترفته  واقعي ومقبول عما 
ه���راوات الداخلية ضد نواب 
المواطنين في  االمة وجموع 

مأس���اة الصليبخات التي وقع���ت على قلوب 
المواطنين الكويتيين كالرعد القاصف، معتبرا 
ان جلسة االس���تجواب اختبار حقيقي لمعدن 
الديموقراطي���ة الكويتي���ة، ان كان���ت حقيقة 
واقعة ام زيفا مصطنعا يزين كواليس حياتنا 

السياسية.
ودعا م.العصيدان الحكومة الى التعاون الكامل 
والمثمر مع النواب من اجل اخراج الوطن العزيز 
من تلك الضائقة السياسية التي ستكون الكويت 
وحدها الخاسرة من استمرارها على الصعيد 
السياسي واالقتصادي وستدفع الثمن غاليا من 

سمعتها الدولية، كما شدد على 
نواب االمة ان يلتزموا الرقي 
في طرح االستجواب والشفافية 
في التعاطي مع االزمة والنزاهة 

ساعة اتخاذ القرار.
وتعجب م.العصيدان من 
الدعوة لعقد جلسة االستجواب 
س���را، فكيف تكون الصورة 
امام االمة وقد  واضحة جليا 
اختل���ط الحاب���ل بالنابل ان 
اليد  الحكومة س���المة  كانت 
كما تدعي فل���م التوجس من 
علنية الجلس���ة او سريتها؟ 
كما ضرب المواطنون والنواب 
علنا فعلى الحكومة اال تحاسب 

في الخفاء.
واختتم م.العصيدان تصريحه الصحافي بان 
الذي س���يصعد منصة االستجواب ليس سمو 
الش���يخ ناصر المحمد االنسان الوطني رجل 
المواقف التاريخي���ة، اول رئيس وزراء عربي 
يصعد المنصة بكل ثبات وشفافية، انما سمو 
الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء المسؤول 
التنفيذي عن تصرفات وسلوكيات واداء وزرائه، 
فاالستجواب لموقع الرجل ال لذاته، ولكرسيه 
ال لشخصه، ولقرار مسؤول تنفيذي ال لتاريخ 

وسمعة ومكانة سمو الشيخ ناصر المحمد.

 استقبل رئيس مجلس اإلدارة املدير 
العام لوكالة األنباء الكويتية )كونا( الشيخ 
مبارك الدعيج أمس سفيرنا لدى اململكة 

األردنية الهاشمية د.حمد الدعيج.
ومت خالل املقابلة بح����ث الدور الذي 
تقوم به »كونا« إلبراز الوجه احلضاري 

للكويت ودعم سياستها اخلارجية.
وأشاد السفير الدعيج باجلهود التي 
تبذلها الوكالة ملس����اندة الديبلوماس����ية 
الكويتية في اخل����ارج وحرصها الكبير 
على التعاون الدائم مع »سفاراتنا ودعم 
عالقات دولتنا مع مختلف دول العالم ملا 

فيه مصلحة الوطن واملواطن«.
واض����اف ان »كون����ا« تعتبر الركيزة 
اإلعالمية األساسية التي تعمل جنبا الى 
جنب مع الديبلوماسية ملساندة املواقف 

الكويتية جتاه مختلف القضايا العاملية 
وتأكيد مكانة الكويت في العالم.

وأكد ح����رص الوكالة عل����ى التعاون 
املستمر واملتواصل مع وزارة اخلارجية 
انطالقا م����ن إداراتها وذلك مل����ا للوزارة 
والسفارات الكويتية من دور كبير تقوم 
به في اخلارج لتحقي����ق أهداف الكويت 

وخدمة قضاياها.
من جانبه أكد الش����يخ مبارك الدعيج 
ان وكالة األنباء الكويتية ال تدخر جهدا 
من أجل مصلح����ة الكويت وإعالء رايتها 
في احملافل الدولية كافة، معربا عن شكره 
وتقديره ملا تقدمه »س����فاراتنا في الدول 
املختلفة من دعم ملراسلي »كونا« في اخلارج 
مما له كبير األثر في تسهيل عملهم وأداء 

رسالتهم«.

»قائمة الموانئ« تطالب بالتوقيع  على جميع 
الدرجات للموظفين وصرف »البونص« 

المهري: نواب يحاولون إدخال الكويت
في نفق مظلم وإعالن الحرب ضد رئيس الوزراء

ناش���د رئيس قائم���ة أبناء 
املوانئ مش���عل الوهيبي وزير 
الدولة لش���ؤون مجلس األمة 
ووزي���ر املواص���الت د.محمد 
البصيري بعمل اجتماع بصفة 
مس���تعجلة ألعض���اء مجلس 
اإلدارة كون���ه رئي���س مجلس 
إدارة مؤسسة املوانئ الكويتية 
للتوقي���ع على جميع الدرجات 
البونص  للموظفني وص���رف 

وإعادة فتح باب الدورات.
وطالب برفع كتاب توصية 
الى رئيس مجلس اخلدمة املدنية 
بصفة مستعجلة واستثنائية الى 
تصحيح اخلطأ الذي وقع على 
الدرجات الفنية وحرمانهم من 
بدالتهم الفنية بعد املزايا املالية 
األخيرة، وكما مت حرمان بعض 
املوظفني الكويتيني الذين لديهم 
عقود فيجب إنصافهم وإعطاؤهم 
املزايا أسوة بباقي املوظفني، فإن 
املادة 29 من الدس���تور: الناس 
سواسية في الكرامة اإلنسانية 
القانون  وهم متس���اوون لدى 

ص���ّرح وكي���ل املرجعيات 
الشيعية في الكويت السيد محمد 
باقر املهري بأن محاولة إدخال 
الكويت في النفق املظلم وإعالن 
احلرب ضد رئيس الوزراء مبا 
الواق���ع توجيهات  يخالف في 
صاحب السمو األمير، واجتماع 
القوى السياس���ية املتناقضة 
يدل عل���ى ان هناك من النواب 
من لهم أجندات خاصة يريدون 
تطبيقها في الكويت ألجل ايقاع 
الفتنة واخلراب والدمار وتعطيل 

التنمية واالقتصاد والتطوير.
وقال املهري في بيان صحافي: 
العقالء ورؤساء  نحن نخاطب 
القبائل واجلمعيات والهيئات 
املدنية إلصدار بيان اس���تنكار 
ملا يفعله هؤالء النواب ودعوة 

في احلقوق والواجبات العامة 
ال متييز بينهم في ذلك بسبب 
اجلنس او األص���ل او اللغة او 

الدين.
ودعا ال���ى إعفاء كل موظف 
جتاوزت خدمته 20 سنة وكل 
موظفة جتاوزت خدمتها 15 سنة 
من جهاز البصمة أسوة ببعض 
الوزارات والهيئات ومؤسسات 
الدولة وحتقي���ق كل مطالبات 

اجلماهير املنخدعة بأطروحات 
هؤالء الى التعقل والرجوع الى 
الصواب وإطاعة أوامر صاحب 
السمو األمير قبل فوات األوان، 

النوخذة علي  النقابة بقي���ادة 
سكوني، كما ناش���د مدير عام 
املؤسسة الشيخ د.صباح جابر 
العلي التدخ���ل كما عهدناه في 
الوطنية  الكوادر  تبنيه تنمية 
وتقدمي ي���د العون ال���ى أبناء 
املوانئ بتحقيق كل مكتسباتهم 
الوظيفية، وكما شهد عهده ان 
مؤسسة املوانئ هي اول مؤسسة 
مت تكويتها بنس���بة 100% في 

عهده.
الوزي���ر بأال يقحم  وطالب 
موظفي املؤسسة في الصراعات 
السياسية القائمة على األسئلة 
من بعض النواب حتى ال يكون 
املوظفون ضحية هذه األسئلة، 
وان يلتف���ت ال���ى مصاحله���م 
ومطالبهم، كما شكر مدير عام 
املؤسسة على كل جهوده التي 
تصب في صالح الوطن وموظفي 
املؤسسة لرفع اسم الكويت عاليا 
في جميع احملاف���ل اخلليجية 
والعربية بحكمته وسياس���ته 

العريقة.

حي���ث ال ينفع الن���دم، فليعلم 
اجلميع انه ال بلد أفضل وأحسن 
من الكويت، وال حكومة أفضل 
من حكومة الشيخ ناصر احملمد 
اإلصالحي وال قائد حكيم أفضل 
من صاحب السمو األمير الذي 
يعيش آالم وهموم املواطنني وله 
حنكة سياسية باعتراف اجلميع 
وإن غدا لناظره قريب وسيعلم 
جمي���ع املواطنني الش���رفاء ان 
النصر األكيد للوطن وللحكومة 
املوقرة وستبقى الكويت خالدة 
وتستمر في عطائها، فأما الزبد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس 
فيمكث في األرض، وأخيرا أقول 
لهم ال تعادوا صاحب الس���مو 
األمير فإن ذلك ليس مبصلحتكم 

أبدا.

الرياض � كونا: التقى سفيرنا لدى اململكة العربية 
السعودية الش����يخ حمد جابر العلي امس مدير عام 

اجلمارك السعودية صالح اخلليوي.
وقال الشيخ حمد اجلابر ل� »كونا« عقب االجتماع 
ان اللق����اء تطرق الى ضرورة العمل على توس����عة 
املنافذ البرية املشتركة بني الكويت واململكة حتى يتم 
استيعاب االعداد املتزايدة من املسافرين ومستخدمي 
هذه املنافذ.واضاف ان »مدير عام اجلمارك السعودية 
قد ابلغن����ى بقرب العمل في توس����عة منفذ الرقعي 
احلدودي على ان يعقبه عمل توس����عة اخرى ملنفذ 

اخلفجي احلدودي«.
واشاد الشيخ حمد اجلابر باملعاملة الطيبة التي 
يلقاها املسافرون في هذين املنفذين من رجال اجلمارك 
السعودية مع الزيادة املطردة في اعدادهم خالل موسم 

االجازات والعطل الرسمية.
كما أشاد باجلهود الكبيرة التي تقوم بها اجلمارك 
الس����عودية خاصة في املنافذ البرية واجلوية خالل 
موس����م احلج املاضي وتعاملهم الراقي مع احلجاج 
الكويتيني واحلجاج بوجه عام الذين قدموا للمملكة 

الداء مناسك احلج.

 بشرى الزين
اكد رئيس جلنة اهالي املعتقلني الكويتيني 
في غوانتانامو احملامي خالد العودة ان احلل 
الوحيد الستعادة املواطنني فايز الكندري 
وفوزي العودة هو حترك احلكومة الكويتية 
بأسرع وقت قبل ان تقر اي قوانني تعسفية 
بشأن املعتقلني من قبل الكونغرس االميركي.
ورد الع����ودة في تصريح ل� »األنباء« على 
تصريحات الناطق الرس����مي باسم البيت 
االبيض بأن املعتقل لن يغلق قريبا بالقول ان 
هناك توجها مزعجا لالدارة االميركية يتعلق 
بوضع ضوابط قاسية لعملية نقل املعتقلني 
من املعتقل الى اي دولة اخرى، موضحا ان 
ذلك مازال مشروع قانون لم يعرض بعد على 
الكونغرس، مشيرا الى ان االدارة االميركية 
قامت ومن خالل هذه التصريحات بحركة 
استباقية البالغ الكونغرس انها ستصدر 
»ڤيتو« على مثل ه����ذه القوانني، واضاف 

العودة ان املوضوع بات 
اكثر تعقيدا ونراقبه عن 
كثب، مشددا على ان احلل 
الوحيد لهذه القضية هو 
اسراع احلكومة الكويتية 
بالتح����رك ف����ي اجتاه 

استعادة ابنائنا.
طبيع����ة  وح����ول 
احملاكم����ات التي جاءت 
ضمن تصريحات غيبس، 
قال العودة: اليزال فايز 
الكندري معينا خلضوعه 
حملاكمة عسكرية فيما 
لم تعني لفوزي العودة 
اي محكمة سواء كانت 

فيدرالية او عس����كرية، الفت����ا الى ان هذا 
املوضوع س����يأخذ وقتا وعلينا ان نتحرك 
بصورة س����ريعة لقطع الطري����ق امام اي 

قان����ون متعس����ف ضد 
معتقلينا.

وكان املتحدث باسم 
البيت االبيض روبرت 
غيبس قد اكد انه لن يتم 
اغالق معتقل غوانتانامو 

في أي وقت قريب.
وق����ال غيب����س في 
حديثه حملطة »س����ي.
التلفزيوني����ة  ان.ان« 
االخبارية ان »غوانتانامو 
ل����ن يقفل في  بالتأكيد 
الش����هر املقبل واعتقد 
انه سيكون هناك بعض 
الوق����ت قب����ل ان يغلق 
السجن«، مش����ددا بالقول »أعتقد أن جزءا 
من ذلك يعتمد على رغبة اجلمهوريني للعمل 

مع االدارة األميركية حول املوضوع«.

واش����ار غيبس الى ان����ه »هل هم على 
استعداد لالستماع الى اآلخرين في الساحة 
األمنية الوطنية التي قالت لنا وستقول لهم 
وقالت وبصراحة تامة لعامة الناس ان تنظيم 
القاعدة يقوم بتجنيد الشباب إلحلاق الضرر 
الطائرات وتفجير انفسهم وقتل  وتفجير 
اآلخرين، حيث انهم يستخدمون ذلك كأداة 
للتجنيد«.وأكد على انه »من الواضح انه 
ستكون هناك محظورات وبصفة تشريعية 

على نقل بعض السجناء«.
ولفت غيبس الى انه »س����تتم محاكمة 
بعض السجناء في احملاكم الفيدرالية، كما 
شاهدنا ذلك في املاضي وسيحاكم البعض 
في اللجان العسكرية حيث انه من املرجح 
ان يقضوا بقية حياتهم في س����جون ذات 
درجة قصوى من األمن«، مضيفا ان »البعض 
اآلخر البد ولالسف ان يتم احتجازهم الى 

اجل غير مسمى«.

طالب العقالء من مختلف فئات المجتمع ببيان استنكار لما يفعلونه

خالد العودة

بعد إعالن المتحدث باسم البيت األبيض عن عدم إغالق المعتقل قريبًا

العودة لـ »األنباء«: نطالب الحكومة بتحرك أسرع الستعادة 
مواطنينا في غوانتانامو قبل إقرار أي قوانين أميركية تعسفية

العثمان: استجواب رئيس الوزراء فقاقيع هواء

مصدر ديبلوماسي لـ »األنباء«: طرد 
شخصي لسفيرنا في روما فحصته 

السلطات اإليطالية وتبين أنه غير ملغم

صرح املستشار االعالمي وأمني سر احلملة الوطنية الشعبية 
محمد العثمان في تصريح صحافي بأن اس���تجوابات بعض 
اعضاء مجل���س االمة فقاقيع هواء واس���تغرب العثمان من 
تهيج الشارع الكويتي واالعالمي اخلارجي من القنوات غير 

احملمية للكويت.
واستغرب العثمان من بعض نواب التأزمي واخلروج عن 
طاعة صاحب الس���مو األمير في تقدمي استجواب في الوقت 
الذي ينتظر الشعب الكويتي انطالقة قطار التنمية في البالد، 
حيث نرى ان بعض االعضاء ال يرون التنمية ولديهم اجندة 
وبرنامج حافل من االس���تجوابات لتضي���ع حقوق املواطن 
الفقير الذي يرى ما يرى من تطور الدول القريبة من عمران 

وكل شيء.

أوضح مصدر ديبلوماس����ي مس����ؤول ان الطرد الذي ارسل إلى 
س����فارتنا في روما هو طرد شخصي مرس����ل إلى السفير الكويتي 
الشيخ جابر الدعيج والذي يقضي إجازة في الكويت. وقد مت االشتباه 
به مضيفا ان الطرد س����لم إلى السلطات االمنية اإليطالية حيث مت 
فحصه وتأكد انه غير ملغ����م. وكان خبراء مفرقعات ايطاليون قد 
ابطلوا مفعول طرد  أرس����ل إلى الس����فارة اليونانية في العاصمة 
اإليطالية روما ام����س االثنني بعد أيام من انفجار طردين ملغومني 
اعلنت جماعة فوضوية إيطالية مسؤوليتها عن إرسالهما مما ادى 
إلى إصابة شخصني في سفارتي سويسرا وتشيلي.وتقف السلطات 
اإليطالية على أهبة االستعداد منذ هذه الهجمات. وصدرت إنذارات 
كاذبة بشأن سفارات ڤنزويال والدمنارك وموناكو والكويت بعد أن 

تبني أن الطرود آمنة.


