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األجانب للعمال اإلساءة مشروع على يصوت األمة مجلس

الكويتي الوزراء رئيس استجواب يعتزمون إسالميون نواب
رويترز - الكويت §

بــالــبــرلــمــان ــون ــي ــالم إس ــــواب  ن ـــال  ق  ]
يعتزمون إنهم (الثلثاء) ــس أم الكويتي
بعد الوزراء رئيس الستجواب طلب تقديم
بسبب الحكومة استقالة من أشهر بضعة
ذلك جاء المشرعين. جانب من مماثل طلب
مجلس فيه يقترع  أن المتوقع من  وقت في
مشروع على المقبل األسبوع األمة الكويتي
على ـــة ـــارم ص عــقــوبــات يـــفـــرض  ـــون  ـــان ق
العمال إلى يسيئون الذين األعمال أربــاب

األجانب.
الستجواب جديد طلب خطوة وتعتبر
خالف إطار  في األحــدث  هي ــوزراء ال رئيس
إقــــرار يــهــدد ــة ــوم ــك ــح ــان وال ــم ــرل ــب ــن ال ــي ب
تهدف مهمة اقتصادية قوانين مشروعات
الحد في والمساعدة جذب االستثمارات إلى
شعرت التي العالمية المالية األزمة آثار من

أوبك. في العضو الكويت بها
قد االستجواب إن النواب  بعض ــال وق
ويقول أخــرى مرة البرلمان حل عن يسفر
السائدة التيقن  ــدم ع حالة إن المحللون
ثاني الكويت بورصة دفعت األزمــة بشأن
وكانت لالنخفاض عربية بــورصــة أكــبــر
38 في المئة في  بنسبة هبطت قد البورصة

الماضي. العام
في ـــوزراء ال رئيس استجواب أن ــم ورغ
العديد فــي ــًا ــادي ع ـــراً أم يبدو  قــد البرلمان 
في ــال ــح ال ــو ه لــيــس هـــذا  أن إال  الــــدول  ــن  م
قبل من وزراء  رئيس يسمح فلم الكويت. 

باستجوابه.
الــدســتــوريــة ــة ــرك ــح ــن ال ــب م ــائ وقــــال ن
نواب ثالثة مجموعة من أمس إن اإلسالمية
المحمد نــاصــر الشيخ اســتــجــواب ـــررت  ق
مشترك مشروع  إلغاء إلى مشيراً الصباح 
داوكميكال  مع شركة دوالر مليار 17 بتكلفة

االستجواب. أسباب كأحد
إنــهــم الــصــانــع وقـــــال الــنــائــب نـــاصـــر
غضون فــي االســتــجــواب طلب سيقدمون 

إدارة بسياسات وسيتعلق أسابيع ستة
منها وقرارات التنمية خطى وتعثر الدولة

قرار صفقة داو.
داو صفقة ألــغــت ــد ق الحكومة ــت  ــان وك
الماضي األول كانون ديسمبر/ كميكال في
بعد معارضة توقيعها من شهر أقل من بعد
ـــددوا ه الــذيــن ــب بــعــض الـــنـــواب ــان مــن ج

باستجواب رئيس الوزراء.
الماضي الثاني تشرين نوفمبر/ وفي
نواب ثالثة أن اتخذ الحكومة بعد استقالت
عدد بشأن ناصر الشيخ  الستجواب  إجراء
لرجل للجدل مثيرة زيارة منها القضايا من

إيراني. دين

صباح ــخ ــي ــش ال ــت ــوي ــك ال ــم  ــاك ح ــن  ــك ول
رئيسًا أخيه ابن تعيين أعاد الصباح األحمد

الحكومة. تشكيل منه وطلب للوزراء
ــول ــق ــب ال ــاح ص ــاح ــب ــخ ص ــي ــش ــــّل ال وح
البرلمان الكويت في  السياسة  في الفصل
خــالف ــاء ــه الن الــمــاضــي آذار مــــارس/  ــي  ف

مستمرة. ظلت المواجهة لكن مماثل
على ــادون ــت ــع ــم ال ــون ــروع ــش ــم ال ــــار  وأث
من عـــــدداً ــت ــوي ــك ال ــدي الــحــكــومــة فــي ــح ت
الثالثة األعوام في  الوزراء بين  االستقاالت
متكررة باستجوابات  بالمطالبة الماضية 

الثقة. لحجب وبإجراءات
للنفط وزير رابع لتوها الكويت وعينت

في ثالثسنواتوسطتأخيراتللعديدمن
بتكلفة مصفاة مشروع منها المشروعات

دوالر. مليار 15
المالي الوضع تدهور إن الصانع وقال
أكبر ــع راب إلنــقــاذ اضــطــرت التي  الــبــالد  فــي 
طلب وراء  كذلك  األسباب من فيها مصرف

الوزراء. رئيس استجواب
ــن الــمــاضــي ــي ــن اإلث ــة ــوم ــك ــح وأعـــطـــت ال
اقتصادي إنقاذ خطة على مبدئية موافقة
قائًال: انتقدها األعمال قادة أحد لكن جديدة

بالكفاءة. تتسم ال إنها
الخرافي مجموعة رئــيــس نــائــب وقـــال 
غير الخطة إن للصحافيين الخرافي لؤي
إلى التوصل في  يأمل وانــه وحدها كافية
هي المشكلة أن وأضاف شموال. أكثر حلول
اتخاذ على (الحكومة) ــدرة ق إلــى  االفتقار

القرار.
ــة األم مجلس يقترع  آخــر  صعيد على 
يــفــرض قـــانـــون ـــروع ـــش ــى م ــل ــي ع ــت ــوي ــك ال
الذين األعمال  أرباب على صارمة عقوبات
انتقادات بعد األجانب العمال إلى يسيئون
عنيفة واحتجاجات المتحدة الواليات من
منتقدين لكن اآلسيويين العمال قبل من
تأتي يحقق إنجازاً كبيراً. ذلك لن إن يقولون
نظمها مظاهرات أعقاب في الخطوة هــذه
بنغالدش عمال من  مئات الماضي  العام
األجور بتحسين يطالبون ممن باألساس

العمل. وظروف
مجلس ـــواب ن يــصــوت  أن الــمــقــرر ومـــن 
المقبل األسبوع قانون مشروع على األمة
للعمال بالنسبة العمل ساعات من يحد
األعمال أصحاب  من  يطلب بينما  األجانب 
وإال لألطفال وتعليم  صحية رعاية  توفير
بالسجن. عقوبات أو غرامات عليهم وقعت
الكفالة نظام يعدل لن القانون مشروع لكن
العمال يخضع أن بموجبه يتحتم ــذي ال
المقيمين ثلثي  يشكلون الذين  - األجانب
نسمة  مليون  3.2 عددهم البالغ بالكويت

لكفالة كويتيين. -

(أ.ف.ب) الوزراء الكويتي  رئيس

جدة في الوطني للحرس مقر على نار نفت إطالق

مطلوبًا متطرفًا 85 أسماء تنشر السعودية
ب،دب أ أف - § الرياض

اإلثنين  مــســاء  السعودية السلطات نــشــرت  ]  
 83 بينهم  األمــن أجــهــزة مــن  مطلوبًا  85 مــن الئحة 
الفكر و«يتبنون الخارج» في «متواجدين سعوديًا
لإلشارة عادة تستخدم التي العبارة وهي الضال»

«القاعدة». أنصار إلى
يمنيين  الالئحة تضم سعوديًا الـ83 على وعالوة 
عن السعودية األنباء وكالة  نقلت  ما بحسب  اثنين،

حكومي. بيان
الــداخــلــيــة  وزارة  قــبــل ــن م ــة ــح ــالئ ال نــشــر  وجـــاء   
اعتقال الماضي الشهر أعيد  حين فــي السعودية
إعـــادة لــبــرنــامــج خــضــعــوا ــوا  ــان ك ــاص  ــخ أش تسعة 
في معتقل سابقون معتقلون بين هؤالء وكان تأهيل.

غوانتنامو.
مطلوبًا   15 أن  بيانها فــي الداخلية وأوضــحــت  
إلى أنفسهم سلموا الــخــارج» في الموجودين «مــن 

في الخارج. السعودية السفارات السلطات عبر
قال  الماضي  الثاني /كانون يناير نهاية وفــي   
أن اإلســالمــيــة الــمــواقــع لمراقبة  األمــيــركــي الــمــركــز 
شريط في قدم غوانتنامو في  سابقًا  سعوديًا معتقًال
الجديد المسئول باعتباره اإلنترنت على نشر فيديو

اليمن. في «القاعدة» تنظيم عن

على سعودي إخباري موقع ذكر أخرى جهة من
للحرس مــقــراً أن (الــثــلــثــاء) ــس أم اإلنــتــرنــت  شبكة 
إطالق إلى تعرض  السعودية غرب جدة في  الوطني
الحادث. أمس الحق وقت في السلطات نفت  فيما  نار
الوطني الحرس مقر إن اإلخباري «نبأ» موقع وقال
إلطالق أمس تعرض جدة غرب منطقة في يقع الذي
عليه. النار بإطالق  قام من هوية بعد تتضح ولم نار
إعالن من  واحد يوم بعد  النار إطالق  عملية وجاءت
مطلوبًا   85 هوية عن الكشف السعودية السلطات

المملكة. خارج عليهم تعرفت أمنيًا
السعودية عقدت اللجنة القطرية آخر صعيد على
والــبــحــريــة ــة ــري ــب ال ـــدود ـــح الــمــشــتــركــة لــتــرســيــم ال
اجتماعهاالثاني فيالدوحةأمس لوضعالمواصفات
الحدود ترسيم لتنفيذ التعاقدية والشروط الفنية
في السعودي  الجانب رئيس ــال وق البلدين. بين
صحافي تصريح في الشهراني حسن مريع االجتماع
لالجتماعات واستمراراً استكماًال يمثل االجتماع إن
عليه اتفقت ما إلى التوصل في تصب التي السابقة
والبحرية البرية للحدود بالنسبة البلدين قيادتا
ترسيم تنفيذ عند تطبق أن يجب التي والمواصفات
أن لذلك.وأوضح ستدعى التي  والشركات الحدود
أفضل ومتفقان على كفريق واحد يعمالن «الجانبين

األساليب بتفاهم وقناعة».

(رويترز) صحيفة   يشاهد صور المطلوبين في سعودي

االنتحاريات عشرات جندت إرهابية اعتقال

الخارجية  وزارة باسم المتحدث ــال وق   
ــراق ــع ال «إن ــد ــوي دج جـــــوردون ــة  ــي ــرك ــي األم
وبــالــطــبــع ــة ــي ــارج ــخ ـــرة ال ـــوزي ــة ل ــب ــس ــن ــال ب
وهــمــا كـــبـــرى ـــة ـــوي ــس أول ــي ــرئ ــل ــة ل ــب ــس ــن ــال ب
وحين بالعراق الخاصة السياسة يراجعان
األبيض البيت سيقوم مرشح لدينا سيكون

ذلك». عن باإلعالن 
البيت  باسم المتحدث صــرح جانبه من  
األميركي الرئيس بأن جيبز روبرت األبيض
ــس ــي ــرئ ــال ب ــا ــي ــف ــات ه بــــــاراك أوبـــامـــا اتـــصـــل
الــوزراء ورئــيــس الطالباني ــالل ج العراقي 
انتخابات على لتهنئتهما المالكي نــوري

كما الــســبــت. يــوم جــرت الــتــي  الــمــحــافــظــات 
ــوات ــق خــفــض ال خــطــط ــا ــض ــا أي ــام ــش أوب ــاق ن

العراق. في األميركية
الــــوزراء  مجلس ــن ع ـــادر ص ــان ــي ب ـــر  وذك   
المالكي نــوري الحكومة  رئيس  أن  العراقي
الرئيس من هاتفيًا اتصاًال اإلثنين  مساء تلقى
العالقات معه  بحث أوباما بــاراك األميركي
بالتشاور التزامه  أوباما جّدد فيما الثنائية، 
االتفاقية تنفيذ  خطوات  كل  في الــعــراق  مع 

البلدين. بين الموقعة األمنية
المالكي هّنأ «أوبــامــا أن البيان  ــاف وأض
تنظيم فــي العراقية الحكومة نــجــاح  على 

من   3 ــي ف المحافظات مجالس انــتــخــابــات
على مثنيًا الماضي،  الثاني يناير/كانون 
دورهــا أّدت التي العراقية األمنية األجــهــزة 

اعتبرها التي  االنتخابات تجربة إنجاح في
األمام». الى مهمة خطوة

مجلس ــأ أرج السياسي، الصعيد وعلى

المقرر من كان مهمة  جلسة  العراقي  النواب
بسبب اليوم إلى (الثلثاء) أمس يعقدها أن

. القانوني النصاب  اكتمال  عدم

في الــيــوم  جلسة تشهد أن المنتظر ــن  وم
المرشحين أسماء مناقشة انعقادها حالة
بعد الشاغر النواب مجلس رئيس لمنصب
المشهداني محمود السابق الرئيس استقالة
بينه كالمية  مشادات إثر على الماضي الشهر
ــدى إح ــي ف ــاء ــض األع ــواب ــن ــن ال ــدد م وبــيــن ع

للمجلس. الدائمة اللجان
أمس ــي ــراق ع أمــنــي مسئول  أعــلــن  أمــنــيــًا، 
تولت المؤمنين» «أم  لقبها امرأة  اعتقال عن
نفذت انتحارية  ثمانين عن يقل ال ما ــداد إع
بين  المئات سقوط إلى  أدت  عمليات منهن  28

وجرحى. قتلى
بــغــداد  ــم عــمــلــيــات ــاس ـــال الــمــتــحــدث ب  وق
صــحــافــي ــر ــم ــؤت ـــي م ــا ف ــط الــــلــــواء قـــاســـم ع
«أم الملقبة جاسم سميرة المدعوة «اعتقلنا
االنــتــحــاريــات» إعـــداد ومهمتها المؤمنين» 
الماضي  يناير  21 في «اعتقالها إلى مشيراً

موقعه. يحدد  لم إرهابي»  وكر  في
بجروح عراقيين مدنيين ستة أصيب كما
وسط بتزامن ناسفتين انفجارعبوتين في
شمال ديالى،  محافظة  مركز بعقوبة  مدينة 
وابنتيها أم أصــيــبــت بينما بــغــداد، شـــرق 
في أميركيون جنود أطلقها عشوائية بنيران

الموصل.

بي أي يو أ.ف.ب، بغداد-رويترز،  § واشنطن،

سفيرًا هيل كريس  تعيين المتوقع من  أنــه رفيع أميركي  مسئول كشف  ]
كان مخضرم أميركي دبلوماسي هو وهيل الــعــراق. لــدى المتحدة  للواليات
أوروبا. في كبيرة خبرة وله الشمالية كوريا مع األميركيين للمفاوضين  كبيرًا
مجلس عليه أوباما للمنصب ووافق باراك األميركي الرئيس وإذا رشحه رسميًا
الذي العراق الحالي في كروكر السفير األميركي ريان محل سيحل هيل الشيوخ
قضى بينما ولبنان، والكويت  سورية من كل في قبل من وخدم  العربية يتحدث
المحادثات في أميركي مسئول أكبر بوصفه الماضية األعــوام األربعة  هيل
ومساعدًا الشمالية لكوريا النووية البرامج إنهاء أجل من ــراف األط المتعددة

الهادي. والمحيط آسيا الخارجية األميركية لشئون شرق لوزيرة

(أ.ف.ب) جاسم  سميرة يشاهد صورةإلرهابية صحافي

تحريرالجيش  إثر نازح و30 ألف 30 قتيًال
السوداني لمنطقة مهاجرية

ب -أف جنيف،الخرطوم §

الالجئين لشئون العليا المفوضة أعلنت ]
الغارات أن  أمــس بيالي نافي المتحدة  ــم األم في 
على الـــســـودانـــي ــش ــي ــج ال ــا ــذه ــف ن ــي  ــت ال ــة  ــوي ــج ال
والتي (غرب) دارفور  إقليم جنوب في  المهاجرية
أوقعت سابق، وقت في المتمردون عليها سيطر
ألــف   30 ــزوح  ــن ب وتــســبــبــت ـــل األق عــلــى  قــتــيــًال   30

. ني مد
ـــراء ج الـــشـــديـــد ــا ــه ــق ــل ـــن ق ـــالي ع ـــي وأعــــربــــت ب
منذ ــدور ت حيث  المنطقة هــذه فــي الــوضــع تــدهــور 
الــقــوات  بــيــن ــارك ــع م الــثــانــي ــون  ــان ك يــنــايــر/   15

والمساواة». «العدل حركة ومتمردي الحكومية
الحكومية القوات إقــدام  المفوضة واستنكرت
أوقعت تمييز» دون من جوية غارات «تنفيذ على

وأطفال. نساء  بينهم قتيًال  30 عن يقل ال ما 
أيضًا والمساواة»  «العدل  حركة  بيالي واتهمت
المدنيين بالسكان مكتظة  مناطق  في بالتمركز
قلقة ــا «أن وأضــافــت للخطر». حياتهم «معرضة 
الوضع على  المعارك ــذه ه تداعيات مــن للغاية
مشيرة المهاجرية»، في أصال الصعب اإلنساني

إجالء إلــى اضطرت اإلنسانية المنظمات أن  إلــى
فيها. األمن انعدام  بسبب المنطقة من  موظفيها

(غرب دارفور في  المهاجرية منطقة  وتعرضت
الجيش نفذها جوية لــغــارات اإلثنين  الــســودان)
حفظ ــوة ق مــن السلطات طلبت بينما الــســودانــي 
واالتــحــاد المتحدة ــم األم بين المشتركة الــســالم

المنطقة. مغادرة  اإلفريقي 
بأعمال المتحدة ــات ــوالي ال نـــددت جهتها ــن  م
لــلــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، ــي بــيــان ـــت ف الــعــنــف ودع
حد وضع إلى  السودان في والمتمردين الحكومة 
المتحدث وقــال المدنيين. تــهــدد الــتــي للمعارك 
الواليات «إن بيان في وود روبرت الخارجية باسم
العدل حركة نفذته الذي الهجوم تدين المتحدة
المسلحة للقوات العسكري والهجوم والمساواة

.» المهاجرية في تاله الذي  السودانية
استعدادهم عــن أعلنوا ـــور دارف متمردو ــان  وك
قــوات تديرها أن شريطة البلدة مــن لالنسحاب
قال جهتهم من  عسكرية. غير  كمنطقة السالم  حفظ 
السودانية األمن قوات إن  المتحدة  األمم مسئولو
المتحدة لألمم  مشتركة ــالم س حفظ ــوة  ق منعت

مهاجرية. زيارة  من أمس  اإلفريقي  واالتحاد

تنفي أبابا وأديس في الصومال يتوغل اإلثيوبي الجيش
ب أف - نيروبي مقديشو، §

ومسئول محلي عيان أكد شهود ]
إلى دخلوا إثيوبيين جنوداً أن أمس
ــدود ــح ال عــلــى ــدة صــومــالــيــة تــقــع ــل ب
على ـــام أي ـــك بــعــد وذل بــيــن الــبــلــديــن
من قواتها سحب  أبابا أديــس  إعــالن 
ابابا روايتهم أديس الصومال. ونفت

ووصفتها بأنها زائفة وخبيثة.
اتحاد في المحلي المسئول وقال
يتزعمها الــتــي اإلســالمــيــة  المحاكم 
شيخ شريف شيخ الجديد  الرئيس
جنوداً إن عبداهللا  عثمان  أحمد أحمد، 
فرفر مدينة في متمركزين إثيوبيين
في كاالبير بلدة إلى  دخلوا  اإلثيوبية

الصومال. وسط
تنتهك اإلثيوبية «القوات  إن وقال
وقد ــدة ــدي ج مــرة ــادة الــصــومــال ــي س
(وســــط)، ـــيـــران» ح منطقة  ــت  ــل دخ
بلدوين بلدة من الهاتف عبر مضيفًا
ينسحبوا لم  حال «في أنه المجاورة 

سنحاربهم». بلدنا، من
بأن كاالبير سكان من عــدد ــاد  وأف
نقطة أقـــامـــوا اإلثــيــوبــيــيــن ــود  ــن ــج ال
تفتيش إلى وعمدوا البلدة في تفتيش

الحدود. تعبر التي السيارات
إنها ابابا أديس قالت ناحيتها من
على للقوات مكثف  بوجود  تحتفظ
لتهديدات التعرض خشية الحدود
دخلت قواتها أن نفت لكنها ألمنها.
استكمال بعد جــديــد مــن الــصــومــال
بتغطية ــي ــظ ح الــــذي ــا  ــه ــاب ــح ــس ان
 26 في الصومال من ــارزة ب إعالمية
وذكر الماضي. الثاني كانون يناير/

الحكومة ــم ــاس ب المتحدثين كبير 
تمامًا عــار ـــذا  «ه ســايــمــون بيريكت 
الحدود ــل داخ الجيش الصحة.  عن 
للعودة». نية هناك ليست اإلثيوبية.
قــــال مــســئــول ــد آخــــر ــي ــع ــى ص ــل ع
افــادت ــاء ــب أن أن أمــس كيني بــحــري 
مياه في فقدت إماراتية سفينة بأن
قد تكون أن المحتمل  ومن  الصومال

. خطفت

يبحثون عرب خبراء
دمشق في المائي» «األمن

ب أف - دمشق §

في بالمياه المعنية العربية الــوزارات ممثلو بحث   ]
المائي األمن بتعزيز الكفيلة السبل دمشق في اجتماع 
باسم الناطقة «البعث»  صحيفة ذكــرت ما على العربي

الحاكم. البعث حزب
خالل  بحثوا العرب الخبراء أن الصحيفة وأوضحت
الحملة العربية «اإلجراءات المتخذة لتنفيذ في اجتماعهم
من التقليل خالل من العربي المائي األمن تعزيز بهدف

المائية». الموارد من القصوى واالستفادة الهدر كميات
المائية  مركز الدراسات عن رئيسة الصحيفة  ونقلت
مجمل «إن قولها قصيعة شهرة العربي المائي واألمــن
الوطن في والجوفية السطحية المتجددة المائية الموارد
السنة  في  مكعب متر مليار   338 بحوالي تقدر العربي
وأوضحت  المئة. في  51 منها المستغل يتجاوز ال و
الفقر خط تحت تعيش العربية الدول «غالبية أن قصيعة
ومن للفرد، سنويًا مكعب متر ألــف من أقــل  أي المائي
مكعبا  مترًا   650 إلى الفرد نصيب  يتراجع أن  المتوقع

.«2025 العام بحلول
لـ»إسرائيل»  اتهامها قصيعة عن الصحيفة ونقلت  
في للمياه بسرقتها مائية قرصنة بعمليات بالقيام
لكل ــح واض خــرق «فــي تحتلها التي العربية  األراضـــي

القوانينوالتشريعاتالدولية».

(أ.ف.ب) مقديشو  في هجوم جراء يشاهد قتلى صومالي

بغداد في سفيرًا هيل تعيين طالباني والمالكي... وتوقع مع االنسحاب يبحث أوباما


