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  سفيراً للنوايا احلسنة 
 كويتية وإماراتية وأردنية وسورية األمهات 

 58 املثاليات في ٢٠١٠

 مرزوق الغامن وعادل الصرعاوي أثناء تقدميهما استجواب الشيخ أحمد الفهد                  (هاني الشمري) 

 للموظفني في القطاعني العام واخلاص واملتقاعدين وذوي االحتياجات اخلاصة ومستحقي مساعدات «الشؤون».. و«الداخلية والدفاع» وافقت على ضم التحقيقات للنيابة 

 زيادة ٥٠ دينارًا للجميع.. واحلكومة تتحفظ

 صاحب السمو  يرعى تخريج الدفعتني الـ ١٥ من الطلبة الضباط اجلامعيني 
والدفعة الـ ٣٨ من الطلبة الضباط  في كلية علي الصباح العسكرية

  واملبارك: إرسال القوات البحرية الكويتية للبحرين واجب علينا  

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يسلم كأس التفوق ألحد أوائل اخلريجني               (سعود سالم) 
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 ٭ ليبيا: تزايد التكهنات حول مخبأ الزعيم الليبي معمر 
القذافي.. وغيتس يعد بتخفيف الهجمات قريبًا وأكثر 
من ٤٥ قتيًال بينهم أطفال بنيران قوات «العقيد» في 

مصراتة وكاميرون يؤكد أن العمل العسكري حال دون 
وقوع «مجازر دموية» في بنغازي.

  ٭ سورية: ذكرت مصادر حقوقية أمس أن آالف 
املتظاهرين شكلوا درعا بشرية حول اجلامع 

العمري في درعا جنوب دمشق خشية اقتحامه 
بعد ان قام اجليش وقوات األمن بتفريق مظاهرة 

احتجاجية خرجت أمس لليوم اخلامس على التوالي.
  وأوضحت ان «اجليش وقوات من األمن قاموا 
بتفريق تظاهرة انطلقت أمس من امام اجلامع 

العمري في درعا» جنوب دمشق، مشيرة الى ان 
«املتظاهرين عادوا الى اجلامع واعتصموا حوله». 

  وكانت وكالة األنباء السورية الرسمية (سانا) أكدت 
ان احلياة الطبيعية سادت جميع أنحاء املدينة حيث 

توجه أبناؤها الى أعمالهم بينما شهدت األسواق 
نشاطها املعتاد أمس.

  ٭ العراق: لم جتد وعود اإلصالح التي أطلقها رئيس 
إقليم كردستان مسعود البرزاني في تهدئة مواطني 

اإلقليم الذين خرجوا مجددا أمس للمطالبة باإلصالح 

السياسي وحتسني اخلدمات. وأسفرت املواجهات التي 
تخللت املظاهرات عن مقتل اثنني من عناصر الشرطة 

وإصابة ثالث في إقليم كردستان.
  ٭ اليمن : اكد مصدر مقرب من الرئيس اليمني علي 

عبداهللا صالح أنه ابدى استعداده ملغادرة السلطة 
في بداية العام املقبل، وذلك بعد تنظيم انتخابات 

برملانية بنهاية العام احلالي.
   اال ان املعارضة سارعت الى الرفض، واكد القيادي 

في املعارضة البرملانية (اللقاء املشترك) محمد 
الصبري انه يتعني على صالح ان «يرحل اآلن» 

استجابة ملطالب الشعب. 
  في الوقت نفسه، دخل التوتر منحى جديدا 

حيث قتل جنديان مينيان في اول اشتباكات بني 
اجليش واحلرس اجلمهوري املوالي لصالح في 

املكال عاصمة حضرموت، كما افادت مصادر طبية 
وشهود عيان.

  ٭ مصر: «اجلنايات» تؤيد منع مبارك من التصرف في 
احلسابات املتعلقة به شخصيا ومبكتبة اإلسكندرية 

ومنتصر الزيات يصف عمرو موسى بـ «الفشنك» 
ويأمل أن يكون البسطويسي مرشحا لإلسالميني. 

 مريم بندق
  

  تأكيدا ملا انفردت بنشره «األنباء» في ٣٠ نوفمبر املاضي حتت 
عنوان «الزلزلة: زيادة الـ ٥٠ دينارا للجميع»، أقر مجلس األمة أمس 
اقتراحا بقانون لصرف زيادة ٥٠ دينارا شهريا جلميع املوظفني 
فـــي القطاعني العام واخلاص واملتقاعديـــن وذوي االحتياجات 
اخلاصة ومستحقي مساعدات الشؤون، وأحال املجلس  االقتراح 
الى احلكومة التي كانت قد أعطت موافقة ضمنية للجنة املالية 

البرملانية على مترير قانون الزيادة.
  وباملقابل، صرح وزير املالية مصطفى الشمالي بأن احلكومة 
لن توافق علـــى زيادة الـ ٥٠ دينارا نظـــرا لألعباء املالية على 
امليزانيـــة، فيما عبـــر النائب صيفي الصيفي عـــن أمله في ان 
«تراجع احلكومة هذا املوقف من الزيادة ألنها أصبحت استحقاقا 
لكل املواطنني وحتى لو اعادت احلكومة الزيادة فستقر باإلرادة 

النيابية فور إعادتها».
  وفي اإلطار نفســـه وافق مجلس األمة علـــى التمديد للجنة 
الشؤون الصحية للتحقيق في جتاوزات العالج باخلارج ملدة ٣ 
أشـــهر. من جهة ثانية، وافقت جلنة الداخلية والدفاع على ضم 
التحقيقات للنيابة بإضافة بند ينقل مبوجبه العاملون العسكريون 
الى الوظائف املناسبة لتخصصاتهم بالداخلية على ان يصوت 

مجلس األمة على التعديل في جلسة اليوم.
  إلـــى ذلك، قال وزير الدولة لشـــؤون مجلس الوزراء ووزير 
االعالم باإلنابة روضان الروضان أمس ان «احلكومة ســـتطبق 
القانون على اجلميع وانها لن تســـمح ألي طـــرف كان بإثارة 
النعـــرات الطائفية في املجتمع الكويتي او باالســـاءة الى دول 

مجلس التعاون اخلليجي الشقيقة».
 

عزمــــه تقدمي اســــتجواب لوزير 
اإلعالم الشيخ أحمد العبداهللا على 
خلفية التجاوزات التي وردت في 
تقرير ديوان احملاسبة، مشيرا الى 
ان استجوابه سيكون بعد مساءلتي 

«الشعبي» و«الوطني».
  وفي سياق االستجوابات أيضا، 
ان  النائب د.فيصل املســــلم  قال 
اســــتجواب «التنمية واإلصالح» 
الــــوزراء ســــيكون عن  لرئيس 
اإلضرار بعالقة الكويت مع دول 
مجلــــس التعــــاون، موضحا هو 
اآلخر أنه سيكون بعد استجوابي 
«الوطني» و«الشعبي». من جانبه، 
نفى النائب مسلم البراك ما نشر 
عن ان «الشعبي» حتدث عن عدم 

دستورية أحد االستجوابات. 

 حسين الرمضان
  موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري

   سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي 
  هادي العجمي ـ ناصر الوقيت

  
الغامن  مــــرزوق  النائبان    قدم 
وعادل الصرعاوي أثناء سير جلسة 
مجلس األمة أمس استجوابا لنائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية واإلســــكان الشيخ أحمد 

الفهد.
  وجاء اســــتجواب الصرعاوي 
والغامن من ٤ محاور هي مناقصات 
الرعاية الســــكنية وعقد املجلس 
األوملبي اآلسيوي وخطة التنمية 

وقضية الرياضة.
  وقال النائبان في مؤمتر صحافي 
عقداه عقب تقدمي االستجواب انهما 
ال يستهدفان الفهد شخصيا وان 
استجوابهما ملنصبه الوزاري حسب 

الدستور والالئحة.
  وقبيــــل خروجه من املجلس، 
قال الشيخ أحمد الفهد للصحافيني: 
سنتعامل مع االستجواب وفقا لألطر 
الدستورية والقانونية، مستبعدا 
طلب عقد جلسة املناقشة سرية. 
وفي أول رد فعل نيابي عقب تقدمي 
االستجواب، قال النائب سعدون 
حمــــاد في تصريــــح صحافي ان 
استجواب الفهد شخصاني وسيمر 
طبيعيا، موضحا ان هذا االستجواب 
قدم اخلالفات الشخصية وثالثة 
أرباعه عن الرياضة. وأمس، أعلن 
الدويسان رسميا  النائب فيصل 

 املساءلة من ٤ محاور عن «السكنية» و«األوملبي» و«التنمية» و«الرياضة»

 الغامن والصرعاوي يستجوبان الفهد: ال نستهدفه شخصيًا
  .. والفهد يرد: سنتعامل مع االستجواب وفق األطر الدستورية

 أسيل تتبنى كادر املعلمني
 أعلنت النائبة د.أسيل العوضي 

تبنيها مشروع كادر املعلمني 
والعمل على إقراره. جاء ذلك 

بعد لقاء جمعها برئيس جمعية 
املعلمني متعب العتيبي ووفد 
من املعلمات. وقالت د.أسيل 

في تصريح لها ان املعلم 
يستحق كل تقدير وأنا اتفق 
مع ممثلي اجلمعية على ان 

مهنة التدريس هي من املهن 
الطاردة للكوادر الكويتية وأحد 
أسباب ذلك هو غياب احلوافز. 

 الدويسان: 
سأستجوب وزير 

اإلعالم على خلفية 
جتاوزات وردت 
في تقرير ديوان 

احملاسبة 

 أمير زكي
  

  اعلن مصــــدر أمني ان 
وزارة الداخلية ممثلة في 
ادارة أمن املنافذ ستبدأ في 
غضون الفترة القليلة املقبلة 
بتطبيق نظام البصمة على 
املغادرين والقادمني، مشيرا 
الى ان العمل بهذا النظام 
جاء بعد جتاوز مشكالت 
اســــتجدت بعــــد جتربته 
قبل فترة وسينهي النظام  
بصــــورة قاطعــــة عودة 
دخول املبعدين للبالد بعد 
تزويرهم جوازات سفر في 
أوطانهــــم كما يحول دون 
مغادرة أشخاص بجوزات 
سفر ال تخصهم، مؤكدا ان 
اجهزة البصمة مت تركيبها 
في املطــــار. وقال املصدر 
الداخلية  ان وكيل وزارة 
املســــاعد لشــــؤون األمن 
اجلنائي اللواء عبداحلميد 
العوضــــي قام أمس األول 
الكويت  الى مطار  بزيارة 
لوضع املالمح النهائية لعمل 
اجهزة البصمة، مشيرا الى 
ان بداية العمل بهذا النظام 

ستبدأ تدريجيا. 

 تطبيق نظام البصمة 
في املطار قريباً 

 الشريعان: إنتاج املياه في الكويت
   سيرتفع إلى ٧٠٠ مليون غالون

 دارين العلي
  

  أكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان أن الوزارة تسعى الى 
زيادة الطاقـــة اإلنتاجية للمياه 
من خالل العديد من املشـــاريع 
اجلديـــدة التي تنفذهـــا الدولة 
لزيادة الطاقة اإلنتاجية بنسبة 
تزيد على ٧٥٪ بحيث سترتفع 
الطاقة اإلنتاجية للمياه من ٤٠٠ 
مليون إلـــى ٧٠٠ مليون غالون 
املقبلة.  خالل السنوات اخلمس 

من جانبه، أكد مدير إدارة الثقافة 
العلمية مبؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي د.جاســـم بشارة أهمية 
العمل املشترك بني وزارة الكهرباء 
واملاء واملؤسسة للمساهمة في 
العلمية  التوعية واملعرفة  نشر 
للحفـــاظ على الثـــروة املائية. 
التوعية أصبحت  أن  وأوضـــح 
من القواعد الرئيسية التي تبنى 
عليها منظومة التنمية املستدامة 

لعموم الدول. 
 د.بدر الشريعان 

 التفاصيل ص٥٢ ٭ 

 التفاصيل ص١٠ - ١٢ و٢٠ - ٢٤ ٭ 

 التفاصيل ص٥٢ ٭ 
 التفاصيل ص٥١ - ٥٧ ٭ 

 التفاصيل ص٤ و١٠ - ١٢ ٭ 

 التفاصيل ص٧ ٭ 

 ملخص دولي 

 19 

 06 

 إلى  16 

 محليات 
 أسماء ٣٥١ مواطنًا 

ُخصصت لهم 
  قسائم في مدينة 

 13 صباح األحمد

 خادم احلرمني الشريفني متحدثا للوفود التي زارته      (واس)

 خادم احلرمني: ال تنادوني بـ «ملك القلوب» 
  أو «ملك اإلنسانية»  فامللك هو اهللا ونحن عبيد هللا

 الرياض ـ وكاالت: طلب خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز من 

جميع املسؤولني السعوديني وكذلك الشعب 
السعودي عدم مخاطبته بكلمة «ملك». 

ونقلت وكالة األنباء السعودية الرسمية 
(واس) عن خادم احلرمني قوله «إخواني 

هناك كلمتان مادام املشايخ حاضرين وهي 
للشعب أجمع..يقال ملك القلوب أو ملك 
اإلنسانية أرجوكم أن تشيلوا هذا اللقب 
عني، امللك هو اهللا، ونحن عبيد هللا عز 
وجل، أما هذه فأرجوكم تعفوني منها». 

وجاء كالم العاهل السعودي خالل لقائه مع 
مفتي عام اململكة رئيس هيئة كبار العلماء 

وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء الشيخ 
عبدالعزيز بن عبداهللا آل الشيخ والعلماء 

واملشايخ وأمني عام مجلس التعاون اخلليجي 
عبدالرحمن العطية والوزراء وكبار املسؤولني 

وأعيان عدد من املناطق الذين حضروا 
للسالم عليه.

 اللواء الركن مطلق بن سالم األزميع قائد قوات درع اجلزيرة 

 قائد درع اجلزيرة: نحن أدوات خير وسالمة 
ولن نتدخل بالشأن الداخلي في البحرين

 أكد اللواء الركن مطلق بن سالم 
األزميع قائد قـــوات درع اجلزيرة 
املشـــتركة أن لديه توجيهات من 
القيادات العليا بـ «اننا أدوات خير 
وســـالمة واننا ال ميكن أن نعتدي 
لكننا في الوقت نفسه ال نسمح ألحد 

بأن يعتدي علينا». وشدد األزميع 
على ان «درع اجلزيرة» لم يكن لها 
أي تدخل في شأن األمن الداخلي في 
البحرين واقتصر دورها على تأمني 
معسكرات قوات الدفاع البحرينية 

خارج املدن. 


