
 عمر راشد
  أقر مجلس إدارة شركة 
الكويتية  االتصـــاالت 
«ڤيڤـــا» تعيـــني نائب 
الرئيـــس التنفيذي في 
الشركة سلمان البدران 
رئيسا تنفيذيا للشركة 
خلفا للرئيس التنفيذي 
جنيب العوضي.  وسوف 

يبـــدأ البدران مهام منصبه اجلديد اعتبـــارا من يوم األحد املقبل 
باستراتيجية عمل جديدة تهدف الى تطوير أداء الشبكات والعمل 
على تفعيل خدمات الشـــركة بشكل أوسع لالستحواذ على حصة 

سوقية أكبر من السوق. 
  ووفق مصادر في الشركة فإن تعيني البدران لم يأت على خلفية 
وجود خالفات بني األقطاب القيادية املوجودة في الشركة ولكنه 
جاء طبيعيا بقرار متت املوافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة، وكذلك 
جاء في وقـــت يدخل فيه قطاع االتصاالت حركة نشـــطة تتميز 
بتنافسية عالية وحتتاج ملزيد من طرح اخلدمات واملنتجات التي 

تعزز وضع ڤيڤا بالسوق. 
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 قيلولة  استراحة 

 العنف األسري
 Family  

Violence  

 بين «ِمصرْين»
 مصر التي في خاطري 
ومصر التي في مدمعي 

 ص٢٦  ص١٨ 

 بقلم: صالح الشايجي  بقلم: يوسف عبدالرحمن

 محيطون بالحريـري: نتخلى عن المحكمة 
مقابل تخلي حزب اهللا عن سـالحه ص٣٩

Al-Anbaa Friday 7th January 2011 - No 12504يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 3 من صفر 1432 ـ 7 يناير 2011 الـــعـدد:

 المنطقة الحرة.. اإلغالقات مستمرة
 عاطف رمضان - عادل الشنان

  مثلمــــا أمســــت املنطقة 
احلــــرة علــــى «إغالقــــات» 
وإنذارات، أصبحت أمس على 
احلالة نفسها وإن بوتيرة 
أشــــد وأســــرع، فقد أغلقت 
«التجارة» ٢٤ منشــــأة في 
اليــــوم األول لتنفيـذ حملة 
إغالقات املباني غير املرخصة 
في املنطقة، وشملت االغالقات 

مبنى الزميلة «الدار».
  هيئـــة الصنـاعة ستدرس 
األحد أوضاع املؤجرين من 
الباطن، وأشــــارت مصادر 
مطلعة فــــي املنطقة الى ان 
املخالفني بإمكانهم مراجعة 
الهيئــــة لتعديل أوضاعهم، 
البلدية فقد سجلت ٢٦  أما 
مخالفة وحتــــرر مخالفات 
التراخيــــص  بخصــــوص 
الصحية للمطاعم واملتاجر 
واملبانــــي غيــــر املرخصة 

األسبوع املقبل. 

 الخرافي: الشارع ليس ساحة معركة أو مجاًال لإلرهاب الفكري وأحّذر من اندساس مثيري الفتن بيننا 
 دميثير: فشل «عدم التعاون» نجاح للكويت بكاملها.. ودليهي: الحكومة أمامها فرصة ذهبية إلنجاز مشاريع التنمية

 حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي
  رغم جتديد الثقة باحلكومة وجتاوز أزمة 
«عدم التعاون» إال ان احلراك السياسي لن 
يتوقف عند حد القبول بنتائج املمارســـة 
الدميوقراطية بل انه سيدخل مرحلة جديدة 
تستند إلى سابقتها. مصادر نيابية مطلعة 
من كتلة «إال الدستور» أبلغت «األنباء» ان 
الكتلة تبحث بالتنسيق مع بعض الفعاليات 
االجتماعية والسياسية والقواعد االنتخابية 
عقد ندوة كل يوم ٨ من كل شهر مقبل توثيقا 
حلادثة قيام القوات اخلاصة باالعتداء على 
بعض املواطنني والنـــواب في الندوة التي 
اقيمت بديوان احلربش ٨ ديسمبر املاضي.

   وأوضحت املصادر ان «إال الدســـتور» 
ســـتعقد اجتماعا موسعا لها االثنني املقبل 
لبحث األوضاع احلالية واالستماع الى وجهات 
نظر الكتل الثالث مع تدارس اإلجراء السياسي 
املقبل في ظل املعطيات احلالية. وأمس عقدت 

كتلة العمل الوطني اجتماعا لكامل اعضائها 
في مجلس األمة استمر طويال دون االدالء 
بأي تصريح رســـمي عن االجتماع. رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي حذر في تصريح 
صحافي من ان الشارع ليس ساحة معركة 
وال يتيح االستماع للرأي والرأي االخر، وان 
الساحة ليســـت مجاال لالرهاب الفكري أو 
التخاذ القرار املناسب حسب القناعة، مشددا 
على ضرورة اخذ احليطة من مثيري الفنت.  
النائب خلف دميثير قال ان فشل كتاب عدم 
التعاون جناح للكويت بكاملها، في حني أكد 
النائب دليهي الهاجري ان رفض كتاب عدم 
التعاون هو فرصة ذهبية للحكومة وعليها 
ان حتســـن اســـتغاللها وتعمل على تنفيذ 
املشاريع التنموية. ومساء أمس أقام جتمع 
االحتادات والقوى الطالبية في الفيحاء حفل 
تكرمي للنواب املؤيدين لكتاب عدم التعاون 

مع احلكومة. 

 بغداد -  عدنان الراشد - محمد الحسيني
  وضع رئيس الــــوزراء العراقي نوري املالكي 
ووزير خارجيته هوشيار زيباري النقاط على كثير 
من حروف امللفات العالقة بني العراق والكويت خالل 
لقائهما الوفد االعالمي الكويتي الذي يزور بغداد 
حاليا.  فقد أكد املالكي انه «ما في دولة تستطيع 
ان تأخذ شبرا من أخرى اليوم، ومن ال يقبل يدق 
رأسه باحليط»، وقال: «ماكو عمل عسكري وأمن 
الكويت أمننا»، وتابع: «موضوع احلدود مع الكويت 
انتهى، والعراق ال يحتاج خيرات الكويت، والكويت 
ال حتتاج خيرات العــــراق، وال جتعلوا أي دولة 
تأتي وتلعب علينا وعليكم». وزاد: مشكالتنا ال 
حتلها احلكومات وحدها وامنا الشعوب، وصدام لم 
يورثنا مشاكل مع الكويت فقط، بل مع العديد من 
الدول ومنها ايران ويجب ان تنتهي كل اخلالفات. 
وتابع: ســــنبني جيشا قويا لكنه سيكون دفاعيا 
وصغيرا ومؤهال وليس جيش املليون نسمة الذي 
كان يستنفد امليزانية، مضيفا: ال جند ان األجواء 
املناسبة لتمديد الوجود األميركي رغم انه من حق 
البرملان ذلك، ونحن قادرون على حفظ األمن وال 
نحتــــاج إلى قوات بديلة بل ميكننا االعتماد على 
أنفسنا. اما وزير اخلارجية هوشيار زيباري فأكد 
ادراك العراق والعراقيني ان النوايا احلسنة جتاه 
الكويت ليست كافية، مشددا على انه يجب ان نقرن 
تلك النوايا باالفعال، لكنه استدرك: اعود وأؤكد 
التزام العراق بالقرارات الدولية والتي نعتبر انها 
قرارات فنية. وزاد: هذا من جانبنا، وان كنا ننتظر 
مواكبة هذه القرارات مبجموعة قرارات سياسية. 
وبخصوص احلدود اشار زيباري الى ان العراق 
ملتزم بالقرارات الدوليــــة بهذا الصدد، مبينا ان 
القرار ٨٣٣ الذي يحدد احلالة بني البلدين نعتبره 
في العراق هو «ام القرارات». وحتدث زيباري عن 
رغبة العراق في احلصول على منفذ على اخلليج 
باالتفاق مع الكويت. ورحــــب باألفكار الكويتية 

ومنها أن يخدم ميناء بوبيان العراق واحتياجاته. 
وفيمــــا يتعلق بالقمة العربيــــة املقرر عقدها في 
بغداد اوضح زيباري ان العراق بحاجة الى عقد 
هذه القمة في عاصمة الرشيد وليس بالضرورة 
ان يحضــــر القمة جميع القــــادة العرب، وأكد ان 
اعالن صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
املشاركة في القمة ببغداد شهادة كبيرة ومقدرة 
من العراق والعراقيني، كاشفا عن حصول بغداد 
على تعهــــدات من زعماء كثيرين بحضور القمة. 
وفيما يتعلق بقضية اســــتبدال الديون العراقية 
باستثمارات في العراق قال زيباري: هذا مقترح 
كويتي ولم نناقشه بعد. وحول امكانية حل امللفات 
العالقة بني البلدين اكد وزير اخلارجية العراقي 
انه خالل االشهر الستة املقبلة ستتم حلحلة هذه 
امللفات والوصول الى اتفاق بشــــأن الكثير منها. 
وردا على سؤال حول االوضاع على احلدود بني 
البلدين واالستفزازات العراقية املستمرة في هذا 
املجــــال، قال زيباري: عندمــــا اطلق «ار بي جي» 
من قبل العراق نحو الكويت هاتفني «بوصباح» 
(يقصد الشيخ د.محمد الصباح) قائال: حتركتم؟ 
فمازحته: ال بعد. وأشــــار زيباري الى ان الوضع 
السياسي في العراق اكثر تعقيدا من الكويت، وقال: 
انا علي العودة الى ٤ أو ٥ أشخاص التخاذ القرار 

بينما مرجعية القرار في الكويت واحدة. 
 مسلم البراك ود. وليد الطبطبائي ود. ضيف اهللا أبورمية وشعيب املويزري وعبدالرحمن العنجري ومحمد هايف ود. فيصل املسلم 

 التفاصيل ص٦و٧  (قاسم باشا) خالل حفل التكرمي الذي أقامه جتمع االحتادات والقوى الطالبية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في الفيحاء مساء أمس  

 توثيقًا لحادثة اعتداء القوات الخاصة
   على النواب والمواطنين.. و«إال الدستور» 
  ندوة «كل ٨ الشهر»تبحث تنظيمها مع القواعد االنتخابية

 «الداخلية»: األميركي الصومالي إلى «اإلبعاد»
  ألنه شخص غير مرغوب فيه وعليه الرحيل

 أمير زكي
  أعلن مصدر امني ان وزارة الداخلية قررت إحالة الشاب األميركي 
من أصل صومالي إلى إدارة اإلبعـــاد متهيدا ملغادرته البالد الى 
اجلهة التي ميكن ان تستقبله سواء الواليات املتحدة او موطنه 
الثاني الصومال، مشيرا إلى ان الشاب الصومالي محمد أضحى 
شـــخصا غير مرغوب فيه وغير مرحب به فـــي الكويت وعليه 
الرحيل، الفتا إلى ان رفض الســـلطات األميركية استقباله أمر ال 
دخل للكويت به.  وأشار املصدر األمني إلى ان الشاب الصومالي 
كانت هناك معلومات عن ارتباطه بجماعات إرهابية وقد تواصل 
مع تلك اجلماعات بأكثر من وسيلة وله عالقات بنشطاء إرهابيني، 
وأيضا كانت هناك معلومات لم يتم التأكد منها حول وجود عالقة 

له بطرود مفخخة وصلت للواليات املتحدة عبر دبي.
  وأكد املصدر ان السلطات األميركية كانت على علم بتوقيف 
األميركي الصومالي وان الشـــاب وأســـرته تواصلوا عبر عدة 
جهات للضغط على الكويت إلطالق سراحه، واعتبر املصدر ما 
ادعاه األميركي الصومالي مـــن تعرضه لالعتداء غير صحيح، 
مجـــددا التأكيد على حرص أجهزة التحقيـــق في الكويت على 
عدم انتهاج األسلوب العنيف أثناء التحقيقات لنزع االعترافات 

من املتهمني. 

 البدران رئيساً تنفيذياً لـ «ڤيڤا» خلفاً للعوضي  
 مصادر لـ «األنباء»: القرار «طبيعي» وال خالفات بين القيادات اإلدارية

 عـرس الكرة اآلسـيوية 
ينطلـق اليـوم بمواجهة 
وأوزبكسـتـان   قطـــر 

لإلصابـة  راشـد   اسـتبعاد 
واستدعاء عجب إلى األزرق

 انتخـاب علي بن الحسـين 
نائبــًا لرئيـس االتحــاد 
  الدولـي (فيفا)  ص٤٢ ـ ٤٤

 جنيب العوضي  سلمان البدران

 العيد الخامس والثالثون لـ «األنباء» في عيون المحبين  

 محمد الخالد: خطوات سديدة لالرتقاء بمستوى اإلعالم الكويتي نحو التقدم واالزدهار 
 فهد السالم: نقدر ونثمن جهودكم ومثابرتكم ونتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق  
 فيصل المالك: كانت ومازالت وسـتظل راية ونبراسـاً وهاجاً فـي عالم الصحافة 
 خالـد األحمد: رمز من رموز االعالم الكويتي والعربي ونتمنى لكم مزيداً من التطور 
 فيصـل الحمود: نثمن عالياً الدور اإلعالمي المتميز في تعزيز الحس الوطني  ص١٦و١٧  

 الشيخ فيصل املالك  الشيخ فهد سالم العلي  الشيخ خالد االحمد 

 مصر تنفذ أكبـر حملة أمنية فـي تاريخها.. 
ص٣٨ ثالثة  اإلسـكندرية  تفجيـر  ومرتكبو 

 الشيخ فيصل احلمود  الشيخ محمد اخلالد 

 التفاصيل ص١٢ 

 التفاصيل ص٥ 

 المالكي:«عمل عسكري ماكو».. وأمن الكويت أمننا
  موضوع الحدود انتهى ..ولن نبني جيش المليون نسمة 

 رئيس الوزراء العراقي أكد للوفد اإلعالمي الكويتي الزائر لبغداد: «ما في دولة تستطيع أن تأخذ شبراً من أخرى اليوم.. ومن ال يقبل يدق رأسه بالحيط» 

 زيباري: راغبون في الحصول على منفذ على الخليج باالتفاق مع الكويت.. ونرحب بأن يخدم ميناء بوبيان العراق واحتياجاته
  عندمـا أطلق «آر .بي .جـي» من قبل العراق نحو الكويـت «هاتفني بو صباح» قائـالً: تحركتم ؟!  فـرددت مازحاً: ال.. بعد  

 نوري املالكي   هوشيار زيباري 

 (قاسم باشا) 


