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علي أحمد الزبيد غامن بن سعد آل سعد

سمو الشيخ سالم العلي
س��مو رئيس الوزراء الش��يخ ناص��ر احملمد والوزيران روض��ان الروضان ود.بدر الش��ريعان وعبدالعزيز اس��حاق

وبعض الضيوف أمام إحدى احلافالت التاريخية في معرض »كونكور دي إليجانس«

 )سعود سالم(فهد البشر مشاركا في املهرجان بسيارة مرسيدس كالسيكية فريدة

www.alanba.com.kw

الجهراء غرقت في الظالم.. و»الكهرباء« استنفرت حتى أعادت التيار
عطل في محول الجهراء الغربي الرئيسي يقطع التيار عن المحافظة ويؤدي إلى اضطراب مروري قابله انتشار أمني مكثف.. وإشراف مباشر من الوزير الشريعان حتى إصالح الخلل

الفرنسي مارمييه يحصد الجائزة األولى
لـ »كونكور دي إليجانس« بـ »ديالهي 1937«   ص14 و15

رجــل األعـمـال
 فهـد عبدالمحسن 
البشـر لـ »األنبـاء«:
الـمـهـرجـــان 
الكـويـت  وضــع 
عـلى الـخـارطـة 
ص16 العالميــة 

موسى أبو طفرة ـ فرج ناصر
بعد أن خيم الظالم الدامس على 
مساحات واسعة من محافظة اجلهراء 
وبعض قطع منطقة س����عد العبداهلل 
مس����اء أمس نتيجة انقط����اع التيار 
الكهربائي متكنت فرق طوارئ الكهرباء 
من الس����يطرة على خل����ل في محول 
اجلهراء الغربي الرئيسي، وبدأ التيار 
يعود إلى عدد من املناطق املتضررة عند 
الساعة الواحدة من صباح اليوم مع 
مثول »األنباء« لطبعتها الثانية، وكان 
الفتا متابعة الوزير د.بدر الشريعان 
ملراحل اإلص����الح وانتقاله الى موقع 
العطل وإش����رافه بشكل مباشر على 

عمليات اإلصالح.
وكان انقطاع التيار قد طال أجزاء 
كبيرة من مناط����ق العيون والقصر 
وتيماء واسطبالت اجلهراء وصوال إلى 
مزارع العبدلي، وخالل ساعات الظالم 
كثفت وزارة الداخلية تواجدها األمني 
في املناطق املظلمة حتسبا ألي طوارئ، 
حيث أصدر املدي����ر العام للدوريات 
أمرا بإجراء  النصراهلل  العميد زهير 
حجز كلي لدوريات اجلهراء، ونش����ر 
الدوريات في الشوارع وعند املجمعات 
لتنظيم السير وحفظ األمن بإشراف 
مساعد مدير دوريات اجلهراء منصور 
الصانع، ما ساعد على احتواء الفوضى 
في الش����وارع املظلمة نتيجة تعطل 
إشارات املرور وتذمر العالقني وسط 
زحمة السير، كما هرعت فرق اإلطفاء 
لنجدة األشخاص الذين احتجزوا داخل 
املصاعد. وإزاء ذلك اس����تنفر النواب 
العنزي  شعيب املويزري وعس����كر 
وحس����ني مزيد معبرين عن رفضهم 
ألي أعذار من اجلهات املعنية إزاء هذا 
العطل، مطالبني بسرعة معاجلة اخللل. 
وفي تلك األثناء، وبينما كانت الساعة 
تشير الى 12.30 بعد منتصف الليل، قال 
النائب محمد هايف ان وزير الكهرباء 
وعد بعودة التيار خالل فترة وجيزة، 

وقد تبني الحقا صدق وعد الوزير.

الشيخ سالم العلي يدعو 
الكويتيين للتالحم ونبذ 
الخالفات تحت القيادة 
الحكيمة لصاحب السمو

قب���ل عودت���ه املقررة 
املقبل دعا رئيس  األربعاء 
احلرس الوطني سمو الشيخ 
الكويت  العلي أهل  س���الم 
إل���ى التالحم والتآزر ونبذ 
اخلالفات والطائفية والتمسك 
بالوح���دة الوطني���ة حتت 
القي���ادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد.

بن الدن ألوباما:  انتظر مزيدًا من الرسائل  تحملها الطائرات
عواصم � وكاالت: بعد أشهر من غيابه عن املشهد العاملي تبنى زعيم 
»القاعدة« أسامة بن الدن أمس محاولة تفجير طائرة الركاب األميركية 
في ديترويت يوم امليالد. ووعد بن الدن الرئيس األميركي باراك أوباما 

مبزيد من الرسائل التي »حتملها الطائرات«.

طارق عزيز  .. مات سريرياً
عواص����م � وكاالت: بعد أيام قليلة من اصاب����ة عراب االفك طارق 
عزيز وزير خارجية املقبور صدام حس����ني بجلط����ة دماغية افقدته 
النطق وادت الى ش����لله ما استدعى نقله الى احد املشافي االميركية، 
اعلنت مصادر مطلعة انتكاس وضعه الصحي بش����كل خطير، بينما 
اكدت مصادر اخرى وفاته سريريا، وانه اآلن يعيش مبساعدة أجهزة 

التنفس الصناعي.

البذالـي لــ »األنبـاء«: لـم أهدد 
السـفير اليمني بل اتصلت بـه معاتبًا 
وأنـا مـن قمـت ببـث المكالمتيـن 
بيني وبينـه على »اليوتيـوب«    ص8

الزبيد نائبًا للرئيس وعضوًا منتدبًا

آل سعد رئيسًا إلدارة »االمتياز«
منى الدغيمي

أسفرت اجلمعية 
العادية  العمومية 
لش���ركة االمتي���از 
أمس  لالس���تثمار 
عن انتخاب مجلس 
إدارة جدي���د مكون 
من غامن بن سعد آل 
سعد رئيسا ملجلس 

اإلدارة وعل���ي أحمد الزبيد نائبا للرئيس وعض���وا منتدبا، فيما ضم 
املجلس عضوية كل من: س���لمان مرزوق العلوان ود.خالد بن ابراهيم 
الس���ليطي ود.خالد محمد بودي وعبداهلل دخيل اجلسار ومحمد براك 
املطير ومحمد بن عبدالعزيز آل س���عد، كما ضم كال من ش���ركة الفنار 

احتياطيا أول وشركة البالد احتياطيا ثانيا.

التفاصيل ص43

التفاصيل ص37

التفاصيل ص44

التفاصيل ص5

»األنبـاء«: لــ  الفضالـة  خالـد  الوطنـي  التحالـف  عـام  أميـن 

عالقة الكويتيين مع األسرة الحاكمة تاريخية 
وال تحتاج نوعا من التملق  للتأكيد على متانتها 
وخطاب صاحب السمو نزع فتيل الفتنة   ص9

»الخطوط الوطنية«تحتفل بمرور عام على انطالقها ص40


