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المبارك: الحريات مصونة .. لكننا لن نسمح بالفتنة 
رئيس الوزراء باإلنابة أكد لرؤساء التحرير أن السكين وصلت إلى العظم .. والحكومة ستتخذ اإلجراءات الالزمة بحق ياسر الحبيب

رئيس الوزراء باإلنابة الشيخ جابر املبارك مع نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد

الشيخ حسني املعتوق

أب����دت احلكومة إص����رارا أكبر على 
مواجهة األحداث األخيرة عندما ش����دد 
رئيس الوزراء باإلناب����ة ووزير الدفاع 
الش����يخ جابر املبارك على ان »الكويت 
س����تتصدى بكل حزم ملن يحاول جرها 
الى أي فتنة بغيض����ة« مطالبا اجلميع 
ب�»التكاتف وحتمل مسؤولياته الوطنية 
في هذا الشأن«. اإلصرار اجلديد للحكومة 
جاء خالل لقاء الشيخ جابر املبارك رؤساء 
حترير الصحف احمللية حيث أكد ان »ما 
يحدث في الكويت حاليا ليس أمرا بسيطا، 
وقد وصلت السكني الى العظم، ويؤكد 
ان هناك هشاشة في املجتمع«، الفتا الى 
ان »مصلحة الكويت فوق كل اعتبار«، 
وأوضح ان »الكويت ال حتتمل أي تصعيد«. 
وزاد: »احلريات ستبقى مصونة لكننا لن 
نسمح بالفتنة« و»سنمنع الندوات بجميع 
الطرق حتى لو قيل انها ستكون للتهدئة«، 
مح����ذرا من »دخول أطراف أخرى تعمل 
على حتويل مسارات الندوات مبا يضر 
إحدى الفئات«. وعن اإلجراءات احلكومية 
بخصوص س����حب اجلنسية من املدعو 
ياسر احلبيب قال الشيخ جابر املبارك: 
»اتضح لنا ان املطلوب لديه جواز سفر 
دولة اخرى، ولكن هذا ال مينع من اتخاذ 
التي ينص عليها  اإلجراءات احلكومية 
قانون اجلنسية، ومنها سحب اجلنسية 
الكويتية أو إسقاطها عنه، وسنتخذ أيا 
من اإلجراءين ألن مصلحة الكويت فوق 

كل شيء«.

األعضاء الشيعة اشترطوا  عدم ذكر القضايا المذهبية في قرار مسببات سحب الجنسية

نواب لمجلس الوزراء: جلب ياسر الحبيب من الخارج وسجنه
 وسحب جنسيته ثم إبعاده عن البالد بعد انقضاء محكوميته

حسين الرمضان ـ أمير زكي -ليلى الشافعي - أسامة دياب 
 ضاري المطيري - سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي

حتسم احلكومة أمرها في شأن قضية املدعو ياسر احلبيب 
في اجتماع مجلس الوزراء اليوم وس���ط توقعات بصدور 
قرارات مفصلية من ش���أنها طي املل���ف جلهة احلفاظ على 

الوحدة الوطنية والثوابت الدينية.
وأمس التزمت الكتل السياسية بتوجيهات احلكومة وقامت 
بتعليق أنشطتها امليدانية وإقامة الندوات انتظارا ملا سيسفر 
عنه اجتماع مجلس ال���وزراء، في وقت أصدرت فيه وزارة 
الداخلية بيانا أهابت فيه باملواطنني للتقيد بالقواعد املنظمة 
للمواكب واملظاهرات والتجمعات الواردة في القانون حرصا 
على أمن البالد واستقرارها وتدعيما للوحدة الوطنية ودرءا 
للفنت. وتخلل نهار أمس مشاورات واسعة على املستويني 
احلكومي والنيابي لتطويق األزمة أسفرت عن صدور بيان 
ميث���ل 11 نائبا اجتمعوا في مكت���ب النائب محمد هايف في 

مجل���س األمة يؤكد تعليق عقد الن���دوات اجلماهيرية ملدة 
24 س���اعة وذلك انتظارا لتنفيذ التأكيدات احلكومية التي 
وردت اليه���م باتخاذ إجراءات صارمة لوأد الفتنة واحلفاظ 
على الوحدة الوطنية. وحدد النواب غدا الثالثاء الس���اعة 
الواحدة ظهرا موعدا لعق���د اجتماع آخر لتقييم اإلجراءات 
احلكومي���ة التي يجب أن تكون مرضية للش���ارع الكويتي 

وملبية للمطالبات النيابية.
مصادر نيابية مطلعة أبلغت »األنباء« أن النواب املؤيدين 
حملاسبة احلبيب أوصلوا مطالبهم الى اجلانب احلكومي والتي 
متثلت في ضرورة جلبه من اخلارج وتنفيذ مدة محكوميته 
السابقة مع محاكمته على التطاول على أم املؤمنني السيدة 
عائش���ة رضي اهلل عنها، ثم صدور قرار بسحب جنسيته 
وإبعاده عن الب���الد بعد تنفيذ حكمه. وأضافت املصادر ان 
النواب طلبوا أيضا أن يشمل قرار سحب جنسية احلبيب 
أسبابا أخرى منها تطاوله على بعض الدول الشقيقة واملجاورة 

وإساءته للعالقات الكويتية اخلارجية. وقالت املصادر ان 
النواب املجتمعني في مكتب هايف خلصوا الى اتفاق مفاده 
تقدمي طلب لتشكيل جلنة حتقيق برملانية في هروب ياسر 
احلبيب من السجن املركزي ومن املسؤول عن ذلك ومحاسبته، 
على أن يقدم الطلب في بداية دور االنعقاد املقبل. وفي اجلانب 
املقابل، قالت مصادر نيابية ل� »األنباء« ان النواب الشيعة 
أوصلوا رسالتهم الى احلكومة التي تضمنت موافقتهم على 
قرار سحب جنسية املدعو ياسر احلبيب انطالقا من رفضهم 
ملمارساته، إال انهم اشترطوا عدم ذكر القضايا املذهبية في 
قرار سحب اجلنسية واالكتفاء بقضية ازدواجية اجلنسية 

كسبب رئيسي لقرار السحب.
وأش���ارت مصادر حكومية ل� »األنباء« الى ان الس���لطة 
التنفيذي���ة التزال في طور دراس���ة ما لديه���ا من معطيات 
وستقوم باتخاذ قرارها احلاسم خالل اجتماعها اليوم الذي 

لن ينفض دون الفصل في األمر.

طلب لجنة تحقيق برلمانية حول مسؤولية وأسباب هروب ياسر الحبيب من »المركزي« يقدم بداية دور االنعقاد المقبل

»العمل الوطني« لم تتراجع 
عن استجواب الرئيس

شيعة المدينة المنورة 
يتبرأون من ياسر الحبيب

ردا على م���ا أثير عن نية أعضاء في كتلة العمل الوطني 
توجيه استجواب الرياضة إلى وزير الشؤون بدال من رئيس 
الوزراء، قالت مصادر مقربة من الكتلة ان »استجواب رئيس 
الوزراء قادم ال محالة«، مش���يرة الى ان هن���اك توافقا بهذا 
اخلصوص بني أعضائها الذين يصرون جميعا على تطبيق 

القانون.

أعلن زعيم طائفة الشيعة باملدينة املنورة 
الشيخ محمد علي العمري وجنله الشيخ كاظم 

تبرؤهما من املدعو ياسر احلبيب.
وقاال في بيان أصدراه امس إنهما يستنكران 
تطاول املدعو احلبيب على أم املؤمنني وقيامه 

بإثارة الفتنة بني املسلمني.

»الداخلية«: حجز كلي لعموم القوات
عبداهلل قنيص

عقد وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد أمس اجتماعا تنسيقيا مع وكيل 
الوزارة والوكالء املساعدين، شدد خالله اخلالد على ضرورة احلفاظ على الوحدة الوطنية 
ومواجهة أي محاوالت لزعزعة أمن واس����تقرار البالد. وفيما أصدر وكيل الداخلية الفريق 
أحم����د الرجيب قرارًا بحجز كلي لعموم قوة الوزارة حتى إش����عار آخر، أكد ان الوزارة لن 

تتهاون في مواجهة أي خروج على القانون بكل قوة وحزم.
ومبوازاة ذلك، أوضح مدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة العميد أسعد الرويح ان 
احلصول على ترخيص هو الش����رط إلقامة أي ندوات أو جتمعات، مؤكدا اتخاذ اإلجراءات 

القانونية ضد من يخالف ذلك.

أمين عام التحالف اإلسالمي الوطني
 الشيخ حسين المعتوق في حوار لـ »األنباء«: 

وضـع  المؤســف  مـن 
الجميع في »سـلة« واحدة

خـالل التعامل مـع قضية 
السـفيه ياسر الحبيب ص8

الكويت ومصر تتفقان على عدم اعتماد أي شهادة للثانوية بغير النظام الموحد

اإلبقاء على الممرضات المنتدبات من »الصحة« في المدارس
مريم بندق ـ حنان عبدالمعبود

في اليوم األول لدوام طالب »األول االبتدائي« أبدت وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ارتياحها من 
املؤشرات األولية النطالق العام الدراسي رغم وجود بعض 

النواقص وتقاعس شركات النظافة عن تنفيذ عقودها.
وعممت د.احلم���ود � التي فاجأت م���دارس في اجلهراء 
والفرواني���ة � كلمة أك���دت فيها أن الكوي���ت هيأت لنا كل 
اإلمكانات املادية والتقنية والعلمية لإلجناز العلمي والتميز 

واإلبداع«.
م���ن جهة ثانية، اتفقت الكويت ومصر على عدم اعتماد 
أي ش���هادة للثانوية بغير النظام املوح���د املعمول به في 

الكويت.
الى ذلك، أكدت وزيرة التربية انها اتفقت ووزير الصحة 
د.هالل الس���اير على إبقاء املمرض���ات املنتدبات من وزارة 
الصحة ملدارس وزارة التربية للمساعدة في التنسيق كفريق 

مشترك بني »الصحة« و»التربية«.
وأضاف���ت ان إبقاء املمرض���ات ال يلغي مناقصات هيئة 
التمريض اخلاصة بوزارة التربي���ة والتي أعلنت الوزارة 

عنها منذ أكثر من عام.
د.موضي احلمود أثناء زيارتها إحدى املدارس االبتدائية أمس

أسـماء 60 طالبـًا وطالبـة كويتييـن 
مقبولين  في الجامعات المصرية ص14

مواطنًا   323 يدعـو  الخدمـة  ديـوان 
لمراجعته اليوم وغدًا ص16

 60% من الخليجيين مصابون بالسمنة
القاهرة � كونا: كشف تقرير 
أصدرته منظمة الصحة العاملية 
وجود أكثر من مليار ونصف املليار 
شخص يعانون من زيادة الوزن 
في العالم بينهم 20 مليون طفل 
بسبب العادات والتقاليد الغذائية 
التي أصبحت معها أمراض السمنة 
العالم املعاصر. وأشار  كابوس 
التقرير إلى دراسة خليجية ملركز 
البح���وث البيئية واحليوية في 
البحرين أكدت أن نسبة اإلصابة 
بالسمنة في دول مجلس التعاون 
الى 60% وأن  اخلليجي وصلت 
نس���بة اإلصابة بالس���منة لدى 
النس���اء املتزوج���ات ف���ي دول 

اخلليج تت���راوح بني 50 و%70 
وعند الرجال املتزوجني ما بني 30 
و50%. وعزا األمني العام لنقابة 
العالج الطبيعي واملتخصص في 
عالج الس���منة د.حسني مشعل 
انتشار السمنة إلى عدة عوامل 
أهمها النظام الغذائي غير الصحي 
املليء بالسعرات احلرارية العالية 
واملشبع بالدهون وانتشار مطاعم 
الوجبات السريعة واملشروبات 
وس���هولة الوص���ول إليها عبر 

خدمات التوصيل للمنازل.
وأضاف مشعل ان من األسباب 
اجلديدة للسمنة االستخدام املفرط 
للتكنولوجي���ا مثل اس���تخدام 

السيارات وقلة املشي واجللوس 
مدة كبيرة أمام الكمبيوتر وكل 
ذلك يؤدي إلى ارتخاء العضالت 
ويزيد من اإلصابة بالسمنة إضافة 
إلى اجلينات الوراثية. وقال ان 
العالج من الس���منة سهل لكنه 
يحتاج ال���ى عزمية من املريض 
كما يحتاج إلى مترينات عالجية 
مقننة للمناطق املكثفة بالدهون 
والعالج يك���ون بطاقة حرارية 
مبا يسمى باللف التلحيفي ومن 
الفرادي  خالل املوجات والتيار 
الالزم لشد العضالت مع احلذر 
من عمليات شفط الدهون مبراعاة 

قدرة اجلسم على التحمل.

القذافي حضر احتفااًل »نسائيًا«
في الذكرى الـ 41 لثورة الفاتح

سرت � أ.ش.أ: حضر الزعيم الليبي معمر 
القذافي أمس األول احتفاال أقامته فعاليات 
جماهير النساء بش����عبية سرت ابتهاجا 
بالعيد احل����ادي واألربعني لثورة الفاحت، 

واطاللة عامها الثاني واألربعني.
وحيت جماهير النساء بالشعبية، القائد 
معمر القذافي »الذي جعل هامة الليبيني 
رجاال ونساء ترتفع بفعله وتعانق املجد 
بخطى ثابتة عل����ى أرض احلرية، وفجر 
ثورة غيرت مجرى التاريخ، وحقق للمرأة 
الليبية الرفعة والعزة والكرامة وجعلها 

القدوة لنساء العالم«.
وجددت جماهير النساء في كلمتها باالحتفال التي ألقتها أمني شؤون 
املرأة باملؤمتر الشعبي للش����عبية، العهد للقائد بالتزامهن بترشيداته، 

وأنهن رهن إشارته حماة لثورة الفاحت العظيم ومبادئها.

خالد املريخي

رافضا ربطه����ا بقراره 
التخل����ي عن اجلنس����ية 
الكويتي����ة مؤخ����را، قال 
الس����عودي خالد  الشاعر 
املريخي انه تعرض حملاولة 
اغتيال على ايدي مجهولني 
تعرضوا له عند سفره برا 
إل����ى منطقة  الرياض  من 
اجلوف في شمال السعودية 
الثالثاء املاضي، مما  فجر 
تسبب في إصابته مبجموعة 
من الرضوض اخلفيفة في 
كتفه. وفيما أكدت مصادر 
الس����عودية ان  بالشرطة 
اكتف����ى باإلبالغ  املريخي 
عن الواقع����ة مفضال عدم 
حترير محضر رسمي بها، 

وّقعت شركة مشاريع 
الكويت )كيبكو( اتفاقية 
لبيع 39.2% من ش���ركة 
اخلليج للتأمني بسعر 900 
فلس للسهم إلى مجموعة 

فيرفاكس فاينانشال هولدينغ ليمتد.
وقالت »كيبك���و« في بيان صحافي ان قيمة 
الصفقة تقدر بنحو 59.85 مليون دينار ويتوقع 
إجنازها قريبا على شكل بيع مجاميع أسهم من 
خالل البورصة، ورحب نائب رئيس مجلس إدارة 
شركة مشاريع الكويت فيصل العيار بالصفقة، 
مشيرا الى انها تعزز من قيمة استثمار املساهمني 
في شركة اخلليج للتأمني, مشيرا الى ان الصفقة 
ستؤدي إلى قيام شركة فيرفاكس بجلب خبراتها 
في مجال التأمني وإعادة التأمني الدولي ومهاراتها 
اإلدارية وشبكة استثماراتها العاملية واملعرفة 

بالبنية التحتية التقنية. 
وم���ن جانبه، أعرب رئي���س مجلس اإلدارة 

التنفيذي في  والرئيس 
ش���ركة فيرفاكس برمي 
واتس���ا عن س���عادته 
بالصفقة، مشيرا الى ان 
الكويت  شركة مشاريع 
وش���ركة اخلليج للتأمني مؤسستان من طراز 
عاملي وتتشاركان في املبادئ األساسية للنزاهة 
واملهنية العالية على األمد الطويل. وأضاف قائال: 
اننا نتطلع الى العمل مع الفريق املهني احملترف 
في شركة اخلليج للتأمني لتوسع وتسريع سجل 

أدائها القوي املتميز بالنمو املربح.
ومن جانب آخر، ق���ال رئيس مجلس إدارة 
شركة اخلليج للتأمني فرقد الصانع ان الصفقة 
متثل محطة بارزة في مس���يرة تطور ش���ركة 
اخللي���ج. وأضاف: ان توافر الدعم واملس���اندة 
من كبار املس���اهمني في الش���ركة سيؤدي الى 
تعزيز خدماتها ومنتجاتها الى عمالئها وحتسني 

عوائدها املالية.

منطقة اجلوف للقيام برحلة 
صيد برية، تبعه 4 شبان 
مسلحني بأسلحة بيضاء 
وعصي، وحاولوا إخراجه 
إلى  السيارة، مما أدى  من 
ارتطامه بكتلة خرسانية 
على جانب الطريق، بينما 
استقرت سيارته في حفرة 
جانبية حمته من االرتطام 

بعمود إنارة.
ورفض املريخي الربط بني 
محاولة القتل � التي قال انه 
تعرض لها � وقراره التخلي 
عن اجلنسية الكويتية، لكنه 
اشار إلى انه يتلقى منذ فترة 
تهديدات بالقتل والضرب 

على هاتفه احملمول.

ق����ال املريخي في تصريح 
ل�ش����بكة »ام.بي.سي« انه 
إل����ى محافظة  حني وصل 
»الشنان« في اجتاهه ملقابلة 
مجموعة من أصدقائه في 

أكد أنه تلقى منذ فترة تهديدات بالقتل والضرب على هاتفه المحمول

بقيمة 59.8 مليون دينار

المريخي: محاولة اغتيالي الفاشلة 
ال عالقة لها بتنازلي عن الجنسية الكويتية

»كيبكو« تبيع 39.2% من »الخليج للتأمين«

معمر القذافي

التفاصيل ص8 - 11

»السـكنية« تدعو 321 من أصحاب التخصيص 
فـي مدينة  جابـر األحمـد لمراجعتها  ص16

التفاصيل ص9
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