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Al-Anbaa Saturday 1st January 2011 - No 12498يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ السبت 26 من محرم 1432 ـ 1 يناير 2011 الـــعـدد:

 مصادر وزارية لـ «األنباء»: أصوات المعارضة ستقف عند ٢١
  ولدينا ٢٦ نائبًا مؤيدًا لـ «تجديد التعاون» وممتنع واحد

 «إال الدستور» تطلق حملة شعبية بالدائرة الخامسة تحت عنوان «ردوا الجميل» الغانم يحسم بشكل قاطع تصويت «العمل الوطني» ضد الحكومة ٥ يناير

 الحويلة يعلن رسميًا رفضه طلب «عدم التعاون» امتثاًال لتعليمات األمير

 من الماضي 

 ضياء البدر:  كنت 
أول كويتية تحصل 

على منصب موجهة 
أولى للغة اإلنجليزية 

عـام ١٩٨٥
 ص١٢و١٣ 

 األنباء الرياضية (٢٢ ـ ٢٧)

 ألعاب نارية تؤذن ببداية العام ٢٠١١ على جسر ميناء سيدني ودار األوبرا االسترالية والتي حضرها نحو ١٫٥ مليون شخص                   (رويترز)

 العالم يوّدع العقد األول من القرن الـ ٢١

 عجوز هندي يرسم الرقم ٢٠١١ والشمس على وجهه احتفاال بالعام اجلديد          (ا.پ)  ..وآخر يحلق رأسه بقَصّة الرقم ٢٠١١ احتفاال بالسنة اجلديدة           (أ.پ) 

العالـــم   عواصـــم ـ وكاالت: وّدع 
منتصف الليل الفائت عام ٢٠١٠ ومعه 
العقد األول من القرن احلادي والعشرين 
بأفراحه وأتراحه. ومبزيد من األمل أن 
يكون عـــام ٢٠١١ وكذلك العقد اجلديد 
أكثر سعادة وبحبوحة، احتفل مليارات 
األشخاص بالســـنة اجلديدة متحدين 
سوء األحوال اجلوية واألمطار الغزيرة 
والعواصف الثلجية التي اجتاحت الكثير 
من بلدان العالم وموجات احلر الشديد 
التي سيطرت على أجزاء أخرى. وكما 
في كل عام كان سكان جزيرة كيريباتي 
الصغيرة في احمليط الهادئ، أول من 
اســـتقبل العام اجلديد، بينما لم متنع 
موجـــات الصقيع والبـــرد اآلالف من 
التجمع في الساحات واملعالم الرئيسية 
للعواصم األوروبية كساعة بيغ بن في 
لندن، والكوليسيوم في روما، وبوابة 
براندبورغ في برلني، والشانزليزيه في 

 التفاصيل ص٣٩ باريس احتفاال بالعام. 

 مريم بندق ـ حسين الرمضان 
  موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري

  «بإعالن النائب مرزوق الغامن 
أن كتلة «العمل الوطني» ستصّوت 
مع كتاب عدم التعاون، وحســــم 
النائب د.محمــــد احلويلة موقفه 
لصالح تأييد سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد تصل أصوات 
املعارضــــة إلى ٢١ مقابل ٢٦ نائبا 
مؤيدا لتجديد التعاون مع رئيس 

الوزراء وامتناع نائب واحد».
  هذا ما أكده لـ «األنباء» مصدر 
وزاري مّطلع على مسار االتصاالت 

التمهيدية للجلسة.
  وكان النائب مرزوق الغامن قد 
قطع مساء أمس األول في حديث 
اللهجة بتلفزيون  حاسم وشديد 
«الراي» الشــــكوك بشأن تضامن 
كتلة «العمل الوطني» مع طلب عدم 
التعاون، حيث أكد ان الكتلة تؤيد 
الطلب بكامل أعضائها، رافضا دعوة 
زميله النائب علي الراشد لتأجيل 
حسم القرار قائال: «رفعت األقالم 

وجفت الصحف»، في إشارة إلى 
عدم إمكانية تغيير هذا املوقف.

  وباملقابل، أعلن النائب د.محمد 
احلويلة رفضه لكتاب عدم التعاون، 
داعيا لالمتثال إلى تعليمات صاحب 
الســــمو األمير، ومطالبا اجلميع 
«بنبذ الفنت وتفويت الفرصة على 
من يريد تفتيت وحدتنا». ودعا 
د.احلويلة في بيان أصدره أمس 
اجلميع إلــــى االلتفات إلى تنمية 
الكويت وتطويرها وتوفير سبل 

العيش ألبنائها. (طالع ص٣)
  وبعد إعالن د.احلويلة موقفه، 
أشــــاد به عدد من النواب بينهم 
د. يوســــف الزلزلة الذي قال ان 
«د.احلويلة ميلك الشجاعة ليبني 
موقفه الوطنــــي الصادق ويضع 
- كما نعرفه - مصلحة الكويت 
فوق كل اعتبار وهذا ليس بغريب 
على من يتوسم فيه اجلميع اخلير 

لبلده».
  ومن جهته، أشاد النائب عدنان 
املطوع بالشخصية الصلبة للدكتور 

احلويلة ورفضه للضغوط. 
  هذا ودعت مصادر سياســــية 
النواب إلى عدم استخدام أسلوب 
املسيرات الشعبية للضغط على 
النواب الذين «فّضلوا االحتكام إلى 
ضمائرهم ووضع مصلحة الكويت 

نصب أعينهم».
  وفــــي االجتاه املقابل، لم تقف 
كتلة «إال الدستور» مكتوفة األيدي 
إزاء املفاجأة التي أربكت حساباتها 
بعد موقف احلويلة، حيث أوضحت 
البدء  انها بصدد  مصادر مطلعة 
بحملتها الشعبية الضاغطة على 
النواب لتأييد كتاب عدم التعاون 
انطالقا من الدائرة اخلامسة حتت 

عنوان «ردوا اجلميل».
  وأشارت املصادر ذاتها إلى ان 
الكتلة ستستمر في عقد الندوات 
واملشاركة بها باإلضافة إلى تنظيم 
الوفود الزائرة إلى النواب للضغط 
على من لم يحددوا مواقفهم حتى 
اآلن وذلك دعما لـ «عدم التعاون» 

مع احلكومة. 

 الفهد يعلن االثنين آلية تطبيق 
  البدائل السكنية الجديدة للمرأة

 انتشار اسم أسيل
  بين مولودات «الخامسة»

 موسى أبوطفرة
  تأكيــــدا ملــــا 
نشرته «األنباء» 
أمس، ينظم مكتب 
نائــب رئــيـس 
مجلــس الوزراء 
ن  و للشــــــــــؤ

االقتــصادية ووزيــــر الــدولــة 
لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد مؤمترا صحافيا في مقر 
«الرعاية السكنية» بجنوب السرة 
لتوضيح التعديالت التشريعية 
املتعلقة بتوفير البدائل السكنية 
للمرأة الكويتية املطلقة واألرملة 
واملتزوجة من غير كويتي بعد 

االثنــــني  غــــد 
بحضــــور فواز 
السمار املشرف 
على املشــــروع 
ووكيل الشؤون 
االقتــصاديــــة 
ومدير مكتــــب 
الفهد، وأمني سر  الشيــخ أحمد 
العمــــل باملكـتب  اللجان وفرق 
ماجد العجمي، ومستشار املشروع 
نضال احلميدان، ومدير الشؤون 
القانونية ببنك التســــليف فهد 
املطيري وذلك لتوضيح كيفية 
بالقانون وشرح جوانب  العمل 

العمل به واملستفيدين منه. 

 قــــام عدد من  
  أهالي املواليد 
االناث في الدائرة 
اخلامسة  هــــذا 
االسبوع بإطالق  
اسم «أسيل» على 
مولوداتهم فيما 

النائبة  انه إعجــــاب مبواقف  بدا 
د.أسيل العوضي. وقال أحد اآلباء 
الذي أطلق اسم أسيل على ابنته 
املولــــودة قبل يومني لـ «األنباء»: 
أردت ان أقول ألسيل «شكرا» ولم 
أعرف كيف، فأحسست أن الطريقة 
األفضل هي أن أسمي «فلذة كبدي» 
على اسمها، وأمتنى ان تكبر وتكون 

مثلها وسأكون فخورا بها. 

 القيادة العليا للقوات األميركية في الكويت:
  ال تقرير عن وقوع حادث أو إصابات

 بشرى الزين
  أعلنت القيـــادة العليا للقوات األميركية في 
الكويـــت عن عدم وجود أي تقرير يفيد بوقوع 
أي حادث. وفي هذا السياق أكدت جميع الوحدات 
العسكرية األميركية عدم وجود أي تقارير تشير 
الى حدوث أي إصابات من أي نوع تتعلق بهذه 

القوات في الكويت.
  وشددت القيادة العسكرية األميركية على انها 
التزال تطلب من القوات العسكرية األميركية في 

الكويت االلتزام بالقوانني وإجراءات السالمة أثناء 
القيام بالتدريبات العســـكرية. وكانت خدمات 
إخبارية قد بثت خبرا مفاده أن القوات األميركية 
اضطرت الى إطالق النار على وافد سوري وأردته 
قتيال بعد أن اعترض رتال عســـكريا. كما نقلت 
اخلدمات اإلخبارية أخبارا عن تعطل شـــاحنة 
أميركية محملة بالذخيرة ورفع درجة االستعداد 
بني القوات األميركية وهو ما نفته القيادة العليا 

للقوات األميركية. 

 «التزال تطالب أفرادها  بالتزام القوانين وإجراءات السالمة»

 فهـد العنـزي 
  ضمن تشكيلـة 

  منتخب العـرب 
األفضل  في ٢٠١٠ 

 العبو السالمية أبطال العرب في اإلسكواش: نستحق التتويج 
بالذهب عـن جدارة وأكدنـا تفوقنـا محليًا وخليجيـًا وعربيًا

 أبطال العرب في االسكواش جنوم الساملية سالم وفالح فايز وعبداهللا املزين وزياد العويش 
 األمطار تتراجع اليوم ونهاية  (حسن حسيني)مع رئيس الوفد فهد العازمي وكأس البطولة

المربعانية ٣ الجاري  ص٢ 

 د.أسيل العوضي 
 الشيخ أحمد الفهد فواز السمار


