
 ليلى الشافعي
  أكد رئيس بعثة احلج 
الكويتية د.خالد املذكور ان 
هناك الكثير من الشكاوى 
ضد حمالت هذا املوســـم، 
انـــه يجري  الـــى  الفتـــا 
التحقيق في هذه الشكاوى 
حاليـــا. وأضاف د.املذكور 
لـ «األنباء» ان جلنة شؤون 

احلج ســـتعقد اجتماعا في يناير املقبل للبت في 
هذه الشـــكاوى، بعد ان تكون نظرتها الشؤون 
القانونية، مبينا ان بعض هذه الشـــكاوى رمبا 
تكون كيدية، خصوصا ان موسم حج هذا العام 
كان مزدحما وكان عدد الكويتيني واملقيمني كبيرا، 

خالفا للمواسم السابقة. 

 بشرى الزين
  وصف وزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
رفض الكونغرس األميركي قرار الرئيس أوباما 
بإغالق معتقل غوانتانامو بأنه وصمة عار على 
جبني العدالة األميركيــــة، الفتا الى ان املعتقل 
يذكرنا مبعســــكرات النازيني والفاشيني خالل 
احلــــرب العاملية الثانية. وفي اإلطار ذاته وفي 
رد فعل اتسم باالستياء علق رئيس اجلمعية 
الكويتية للدفاع عن معتقلينا في غوانتانامو 
احملامي خالد العــــودة على رفض وزير العدل 
األميركــــي نقل املعتقلني مــــن غوانتانامو الى 
الواليــــات املتحدة، مؤكدا ان هذا الرفض مبني 
على قرار الكونغرس الذي أسقط قرار الرئيس 
أوباما بإغالق املعتقل. وأضاف العودة في تصريح 
لـ «األنباء» ان اآلمال التي كانت معقودة سابقا 

على أوباما بإغــــالق املعتقل أصبحت في مهب 
الريح. وحول التحرك املرتقب من جهة اجلانب 
الكويتي قال العودة: حتركنا سيكونـ  وكما كان 
ـ الستعادة أبنائنا هناك، مبينا ان اإلفراج عنهم 
يجب ان ينبع من قناعة لدى السياسة األميركية، 
مشددا على انه سيكون هناك حترك مستمر في 
املطالبة باســــتعادتهم وفق األدوات القانونية 
املتاحة. وزاد: ما رّوج له اإلعالم األميركي من 
أن املعتقلني املتبقني هم األخطر هو عبارة عن 
أحجية صنعتها اإلدارة األميركية عندما قامت 
قواتها بخطف مجاميع في أفغانستان وباكستان 
بعــــد ان قدمت مبالغ مالية لعــــدد من القبائل 
ونقلت املعتقلني الى غوانتانامو وظلت حبيسة 
هذه احلقيقة وال تستطيع اآلن إخالء سبيلهم 

أو تسليمهم. 
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 «قطر فاونديشن» على قميص برشلونة 
مقابل ١٦٥ مليون يورو لـ ٥ سنوات

 أبطال كأس الخليج لـ «األنباء»: فوز األزرق 
بلقـب «خليجـي ٢٠»  أعاد الهيبـة للكرة 
الكويتية وأدخل الرعب في قلوب المنافسين 

آسـيا  لكأس  األزرق  تشـكيلة   إعالن 
فهد العنـزي إلى السـعودية لتوقيع 
عقـد احتـراف لنـادي اتحـاد جدة 

 أزرق الماء ينافس على ذهب «آسيوية الشواطئ» 

 عدد من جنوم األزرق أبطال «خليجي ٢٠» يقطعون كيكة الفوز خالل 
زيارتهم لـ «األنباء» 

 «إال الدستور»: إلحاق صور فوتوغرافية وأقراص «دي ڤي دي» في استجواب 
  رئيس الوزراء تثبت «قيام الداخلية بالهجوم والضرب واقتحام منزل الحربش»
 المسلم لـ «األنباء»: تعليق الندوات لتفويت الفرصة على من يريد إرسال عناصر الفتعال الشغب وتشويه صورة النواب والمواطنين إعالميًا

 السعدون يعرض مسودته على الكتلة في اجتماع يعقد مساء اليوم أو صباح غد ليقّدم ُظهرًا.. والتحالف الوطني  يصدر بيانًا شديد اللهجة ضد  «النهج الحكومي بالتعامل مع الشعب وممثليه»

 صفر لـ «األنباء»: «األشغال» أنجزت 
الدراسات األولية لتطوير «فيلكا»

 فرج ناصر
  أكــــد وزيــــر األشــــغال 
والبلديــــة د.فاضــــل صفر 
لـ «األنباء» ان هناك ٣ مشاريع 
ســــيتم طرحها قريبا وهي 
تقاطع الدائــــري الثاني مع 
طريق دمشق وطريق القاهرة 
وتطوير الدائري الثالث. وقال 
انه جار التنسيق مع بلدية 
الكويــــت إلزالة العوائق من 

أجل تنفيذ طريق الدائري ٦٫٥ احمليط باجلامعة اجلديدة 
ومنطقة عبداهللا املبارك وكذلك طريق جمال عبدالناصر 
وطريق اجلهــــراء للمضي قدما في تنفيذ هذه الطرق. 
وأضاف ان طريق البحث املتفرع من طريق الصبية هو 
اآلن في مرحلة التصميم. وحول تطور مشروع جزيرة 
فيلكا قال صفر ان الوزارة أجنزت جميع الدراســــات 
األولية واملوضوع اآلن في جلنة املشــــاريع التنموية 
واملبادرات املعروفة بـ B.O.T، مشيرا الى ان البلدية قامت 
بجرد القطع والعقارات املوجودة في نطاق املشروع، 
سواء ملكيات دولة ال توجد عليها أي مبان أو ملكيات 
مخصصة ملشاريع الدولة املستقبلية، وكذلك امللكيات 
اخلاصة، باإلضافة الى املناطق املستهلكة أو املتنازع 
عليها في احملاكم أو األثرية التابعة للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب، مؤكدا ان هذه األعمال تدخل 

ضمن عملية طرح املشروع فبراير القادم. 

 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي
  شارف النائب أحمد السعدون على االنتهاء من صوغ مسودة استجواب 
سمو رئيس مجلس الوزراء الذي سيقدم ظهر غد بعد عرضها على نواب 
كتلة «إال الدستور» في اجتماع يعقد مساء اليوم أو صباح األحد لالطالع 

عليها وإقرارها.
   وبعد إعالن الكتلة على لسان النائب د.جمعان احلربش قرارا بتعليق 
الندوات مؤقتا حرصا على ســــالمة وحماية املواطنني من «بطش» القوات 
األمنية، قال الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية واإلصالح النائب د.فيصل 
املسلم لـ «األنباء» ان قرار تعليق الندوات حاليا جاء أيضا لتفويت الفرصة 
على من يريد إرسال عناصر الفتعال الفوضى وإحداث الشغب واملواجهة 
مع رجال األمن لتصوير النواب واملواطنني على انهم يعتدون على القانون 
وتشويههم إعالميا. وحول استجواب رئيس احلكومة قالت مصادر نيابية 
مطلعة من كتلة «إال الدستور» لـ «األنباء» ان النواب املستجوبني سيلحقون 
باالستجواب مواد أرشيفية من أحداث املواجهة األخيرة في ديوان احلربش 
عبارة عن صور فوتوغرافية وأقراص «دي ڤي دي» تبني بالصوت والصورة 
املرئية حقيقة ما حدث خالل املواجهات في ٣ اجتاهات بالهجوم والتعرض 
بالضرب ثم دخول منزل احلربش، وهــــو ما يثبت إدانة وزارة الداخلية. 
وعلى صعيد تسمية النائب الثالث من كتلة العمل الوطني الذي سيشارك 
البراك واحلربش في االستجواب قالت املصادر ان «العمل الوطني» ستعلن 
ذلك رسميا اليوم «وهو على األرجح النائب صالح املال». وأمس أكد النائب 
حســــني مزيد «ان االستجواب حق دستوري نؤيده وندعمه»، موضحا ان 

االعتداءات التي حصلت ال ميكن تصديقها.
  من جانبه، وصــــف النائب د.ضيف اهللا أبورميــــة املؤمتر الصحافي 
لوزارة الداخلية عن األحداث بأنه مزيف ومزور، متهما إياها بقيادة حملة 

النتهاك الدستور.
  اما النائب مبارك الوعالن فأوضح ان أول ندوة ستعقدها «إال الدستور» 

ستكون في ديوانه بعد استئناف عقد الندوات.
  وأمس أصدر التحالف الوطني بيانا أيد فيه استجواب رئيس الوزراء  
مؤكدا أن مــــا حصل بديوان احلربش امتهان لكرامة األمة من خالل ضرب 

ممثلي الشعب، مشددا على رفضه القطعي لهذا النهج احلكومي. 

 د.فاضل صفر

 د.خالد املذكور 

 «الجزيرة»: ال عالقة لنا بالخالف الدائر في الكويت 
ولسنا طرفًا في أي سجال بين الحكومة والمعارضة

 مسلحون من أقارب صدام
  يقتلون شرطيين عراقيين

 أكـــدت قناة «اجلزيرة» اإلخبارية أنـــه ال عالقة لها باخلالف الدائر 
في الكويت، وانها ليســـت طرفا في أي خالف سياســـي بني احلكومة 
واملعارضة. تأكيد «اجلزيرة» جـــاء ردا على اتهام وزارة الداخلية لها 
خالل املؤمتر الصحافي الذي عقدته القيادات األمنية مساء أمس األول 
في وزارة اإلعالم بأنها نقلت صورة مجافية للحقيقة وصورت األوضاع 

في البالد بشكل مغاير ملا جرى. 

 تكريتـ  وكاالت: أعلنت مصادر الشرطة العراقية أن اثنني من عناصر 
الشـــرطة قتال امس وأصيب اثنان آخران في هجوم شنه مسلحون من 
أقارب الطاغية املقبور صدام حســـني على نقطة تفتيش للشـــرطة في 
مدينة تكريت. وذكرت املصادر أن «مسلحني هاجموا امس نقطة تفتيش 
للشـــرطة في منطقة «البو عبيد غربي تكريت» مما تسبب في قتل اثنني 

من الشرطة وجرح اثنني آخرين والذوا بالفرار».
  وأضافت املصادر أن قوات من الشـــرطة الحقت املسلحني واعتقلتهم 

بالقرب من قرية العوجة واتضح انهم من أقارب الطاغية املقبور. 

 األنباء الرياضية (٢٢ ـ ٢٧) بعد أن اتهمتها وزارة الداخلية بنقل صورة مجافية للواقع 

 «هيئة االستثمار» تساهم
   بـ ٦٠٠ مليون دوالر 
 الرياض: تعديل وزاري مرتقب  فـي «أريفـا»  ص ٢٨ 

  يشمل وزير النفط أواخر فبراير
 لندن ـ رويترز: أكد مســــؤوالن سعوديان مطلعان 
ان اململكة العربية الســــعودية تدرس مرشحني خلالفة 
وزير البترول علي النعيمي (٧٥ عاما) في تعديل وزاري 
ميكن أن يتم في أواخر فبراير أو مطلع مارس من العام 
القادم. وقال املصدران إن املجلس األعلى للبترول الذي 

يقوده خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا طلب من 
النعيمي، والذي يتولى املنصب منذ فترة طويلة، ترشيح 
من يعتبرهم األنسب خلالفته. وقال مسؤول: «القرار في 
النهاية في يد امللك، هو وحده من سيقرر إجراء التغيير 

وتوقيته، ومن هو خليفة النعيمي». 

 ُطلب من النعيمي ترشيح من يعتبرهم األنسب لخالفته

 المذكور لـ «األنباء»: حسم الشكاوى
  ضد حمالت الحج.. في يناير

 محمد الصباح: استمرار «غوانتانامو» وصمة عار 
  والعودة لـ «األنباء»: سنواصل المطالبة باستعادة معتقلينا

 كاميرون يدين الهجوم على سيارة األمير تشالز وزوجته خالل تظاهرة طالب الجامعات البريطانية    ص٣٨ 

 (هاني الشمري)

 التفاصيل ص٣ 

 سيارة األمير تشالز بعد رشقها من قبل املتظاهرين احتجاجا على رفع أقساط اجلامعات وفي اإلطار األمير وزوجته وقد أصابتهما الدهشة جراء احلادثة  

 نقل أسانج إلى زنزانة انفرادية  بعد ليلة مع مدانين باالغتصاب!   ص٣٤

 تركيا: إسرائيل ستختفي 
ولن تستطيع الصمود لألبد

 التفاصيل ص٣٣ 

 عواصمـ  العربية: أكد وزير 
اخلارجيــــة التركي أحمد داود 
أوغلو أن إسرائيل لن تستطيع 
البقاء لوقت طويل كدولة مستقلة 
على املساحة الواقعة بني البحر 
املتوسط واألردن، وستقام دولة 
ثنائية بديلة يعيش فيها اليهود 

والفلسطينيون معا.
   وأكــــد أوغلــــو أن تركيــــا 
ستصبح اجلهة املسيطرة في 
الشرق األوسط ومحيطه، وأنها 
ستكون الدولة الراعية للدولة 
القادمة ذات القومية املزدوجة 
خالل عدة ســــنوات. وحسب 
توقعات أوغلو، فإن إسرائيل 
لن تســــتطيع توقيع اتفاقات 
ســــالم مع جيرانها السيما مع 
الفكرة  أن  الفلسطينيني، علما 
الرئيسية التي يطرحها أوغلو 
تشير إلى أن إسرائيل دولة غير 
شرعية في املنطقة، ولذلك فإنها 

ستختفي إلى األبد. 


