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 فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم
أعلن رئيـــس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي عن تراجع النائب 
حسني القالف عن استقالته من 
عضوية املجلس. وقال اخلرافي 
انه أتيحت له الفرصة لاللتقاء 
بالنائب القالف ونقل له مشاعر 
الكثير من الزمالء وحرصهم على 
اســـتمراره عضوا في املجلس، 
مضيفا ان صاحب السمو األمير 

استقبل القالف أمس حيث متنى 
سموه على القالف مواصلة العمل 
واجلهد من أجل خدمة الكويت، 

فسحب القالف استقالته.
أكد رئيـــس جلنة  وأمـــس 
الداخلية والدفاع النائب شعيب 
املويـــزري ان اللجنـــة تدرس 
املتقاعدين  امكانيـــة شـــمول 
العسكريني في مرسوم الزيادة 
الذي أقر في جلسة مجلس األمة 

األخيرة.
لـ «األنباء»  وقال املويزري 

ان اللجنة ستدرس أيضا خالل 
االجتماعني املقبلني زيادة املدنيني 
فـــي وزارة الداخليـــة، وذلـــك 
الختـــالف طبيعـــة عملهم عن 

الوزارات األخرى. وعن شمول 
الكويتيني في  العسكريني غير 
قرار الزيادة األخير قال املويزري 
ان اللجنة ستطلب توصية وترفق 
مع املرسوم األخير ألنه لم يفرق 

بني الكويتيني وغيرهم.
وعلى صعيد جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية قال النائب 
خالد الســـلطان لـ «األنباء» ان 
املشـــروع احلكومـــي اخلاص 
باملناقصات العامة «هزيل»، مبينا 
ان اللجنة ستقوم بتشكيل فريق 

عمل لصياغة قانون املناقصات 
العامة باالستعانة بصندوق النقد 
الدولي وبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي «UNDP» ويشرف على 
الفريق أحد أعضاء اللجنة ليقدم 
الى اللجنة قانونا متكامال يأخذ 
في االعتبار جميع االقتراحات 
بقوانني بهذا اخلصوص باستثناء 
قانـــون احلكومـــة. وأضـــاف 
الســـلطان انه ســـيتم االنتهاء 
من هذا القانون قبل نهاية دور 

االنعقاد احلالي.
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الهّبة المصرية
الهّبة املصرية كانت ملصر وألجل مصر.

ملصر ألن املصريني ومن يعشقون مصر من العرب يريدون 
«حملروستهم» األجمل واألفضل.

عشـــاق مصر يريدون ان تكون محروستهم جميلة بقدر 
جمالها.

عشاق مصر يريدون أن تكون محروستهم متقدمة بقدر 
ثرواتها وإمكانياتها.

عشـــاق مصر يريدون ان تكون محروســـتهم رائدة مبا 
متلكه.

مـــن تاريخ ُيتعب املبغضني ويفرح احملبني، ومســـتقبل 
يتمناه الكارهون حملروســـتنا بســـواد نفوسهم، ومستقبل 

يعمل له بغيرة وحب محبو احملروسة.
املصريون وعشـــاق مصر يريدون حملروستهم أن ترفل 
في العدالة، وهي محور العدل وِقبلُة علمائه، وهي الزاخرة 
باملؤسسات التي أنتجت القوانني والدساتير واالعالم والثقافة 

والتعليم والصحة، وأسست لنهج حياة.
ـــة املصرية حتولت هبة أصيلة عظيمة للحفاظ على  الهبَّ

مصر وللحفاظ على مؤسساتها.
أبناء احملروســـة وبناتها حموها مـــن الغوغاء واظهروا 

عشقهم لوطنهم وغيرتهم عليه.
ة املصرية تشملنا أيضا عشاق مصر، فنحن مطالبون  الهبَّ
اليوم بأن نهّب الى مصر كما هّبت من أجلنا منذ أن ارســـلت 
إلينا املدرســـني واألطباء في بدايات القـــرن املاضي، وهّبت 
مصر من أجل كويتنا لتخرق بشـــمس احلق األيام العراقية 
السوداء علينا منذ عبداحلكيم قاسم ووريثه في جهنم صدام 

حسني.
على كل كويتي وكويتية ان يهّبوا ملصر ويترجموا عشقهم 

لها أفعاال ال كلمات أسى وحتسر.
على أهل الكويت تبيان مكانة احملروسة مصر في افئدتهم 

وترجمة عشقنا، كل في مجاله.
على املستثمرين زيادة استثماراتهم في مصر اخلير التي 
حفظت أموالهم وافاضت من خيرها على تلك االستثمارات.

وعلى عشـــاق مصر تبيان عشقهم حملروستهم بالذهاب 
اليها واالطمئنان عليها وعلى أحبابهم هناك.

وعلى الطلبة الدارسني في مصر العودة الى منهل العلم 
وأصله واالستمرار في جامعاتهم ومعاهدهم ومدارسهم.

وندعو لتأســـيس صندوق باسم «الكنانة» تكون بدايته 
تبرع أهل الكويـــت بنصف املكرمة األميريـــة ويكون رمزا 

لهّبتنا املصرية.
ان أرض الكنانة ليســـت ألهلها فحسب بل هي لنا ايضا، 

الننا قبل ان ندين ملصر بالكثير الكثير فاننا عشاق مصر.

مصر: الجيش يسد الفراغ األمني
مبارك زار القوات المسلحة وطنطاوي جال على الوحدات العسكرية في القاهرة وحثها على مواصلة دورها

«الداخلية» تسمح بتمديد زيارات المصريين

وفاة مواطن في مطار القاهرة بأزمة قلبية

أعلنت وزارة الداخلية أمس عن السماح بتمديد الزيارة للمصريني 
املوجودين في البالد بغرض الزيارة. وقال بيان للوزارة انه «نظرا 
لألحداث األليمة التي متر بها مصر ولتعذر مغادرة الكثير من االخوة 
املصريني املوجودين في البالد بغرض الزيارة، فعلى جميع االخوة 
املصريني الذين أوشـــكت زيارتهم على االنتهاء التقدم الى إدارات 

الهجرة املعنية كل حسب سكنه للحصول على التمديد الالزم».

عواصم ـ وكاالت: بفضل اجلهود الكبيرة للجيش املصري شــــهدت 
مختلف احملافظات أمس تراجعا في أعمال الفوضى والسلب والنهب التي 
رافقت االحتجاجات الشعبية على مدى األيام املاضية. ومتكن اجليش 
تدريجيا بعد تعزيز تواجده امليداني من سد الفراغ األمني الكبير الذي 
خلفه انســــحاب قوات «الداخلية» من أغلب الشوارع واألحياء نتيجة 
لإلنهاك وهجمات املتظاهرين على مراكزها وعناصرها، قبل أن يصدر 
وزير الداخلية حبيب العادلي أمرا بعودتها إلى الشوارع وامليادين في 
جميع احملافظات. إلى ذلك، شهد يوم أمس زيارة الرئيس حسني مبارك 
الى مركز عمليات القوات املسلحة ملتابعة السيطرة على األوضاع، حيث 
التقى بنائبه عمر سليمان ووزير الدفاع املشير محمد حسني طنطاوي 
ورئيس األركان الفريق ســــامي عنان. كما قام املشير طنطاوي بجولة 
ميدانية على وحدات القوات املســــلحة في عدد من أحياء القاهرة بينها 
تلك املرابطة أمام وزارتي الداخلية واإلعالم، حيث حث طنطاوي الضباط 
واجلنــــود على مواصلة دورهم في ضبط األمن مخاطبا إياهم بالقول: 
«مصر محتاجانــــا اليوم والزم نقوم بدورنا». هــــذا، وأظهرت اللجان 
الشعبية التي شكلها املواطنون للمساهمة في حفظ األمن فاعلية كبيرة 
في احلد من أعمال السلب والنهب التي شهدتها األيام األولى لالحتجاجات 
في مختلف املدن. ومبوازاة ذلك، أصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا 
بتعيني اللواء أركان حرب جمال إمبابــــي قائد اجليش الثاني امليداني 
محافظا للوادي اجلديد، واللواء أركان حرب عبدالوهاب السيد مبروك 
قائد قوات حرس احلدود محافظا لشمال سيناء. وفي نفس اإلطار كلف 
صفوت الشـــريف امني عام احلزب الوطني الدميوقراطي املستشار 
ماجد الشربيني امني العضوية باحلزب، بتولي اعمال امانة التنظيم 
مؤقتا، وتسيير نشاطها خلفا للمهندس احمد عز، الذي قدم استقالته 

امس االول من احلزب.

علمت «األنباء» أن مواطنا كويتيا قد توفي في الســـاعة التاسعة من 
مساء أمس اثر تعرضه ألزمة قلبية في مطار القاهرة، حيث كان بانتظار 
احدى رحالت اخلطوط اجلوية الكويتية للعودة الى البالد مع اآلالف من 
املواطنني واملقيمني الساعني الى العودة الى الكويت والذين عانى الغالبية 
منهم من صعوبة الوصول الى مطار القاهرة الدولي بسبب جتمع عشرات 
اآلالف من املصريني املتظاهرين على الطرقات وكذلك بســـبب االنتشار 

الواسع آلليات اجليش والشرطة.

طائرتان عسكريتان تسهمان 
بإعادة طلبتنا بأمر النائب األول 

شيخ األزهر: أحيي شباب 
مصر للتصدي للعابثين

قامت القوة اجلوية في اجليش 
بإرسال طائرتني عسكريتني وذلك 
للمساعدة في نقل الطلبة الدارسني 
العســــكرية  بالكليــــات واملعاهد 
املصرية الــــى الكويت، بناء على 
توجيهات النائــــب األول لرئيس 
مجلــــس الوزراء ووزيــــر الدفاع 
الشيخ جابر املبارك إثر األحداث 

التي اندلعت مؤخرا.

القاهرةـ  أ.ش.أ: أشاد د.أحمد 
الطيب شــــيخ األزهر الشريف 
بشــــباب مصر ملا قاموا به من 
مواقف نبيلة وواعية بالوقوف 
بجوار إخوانهم من أبناء القوات 
املســــلحة املصريــــة الباســــلة 
للمحافظة علــــى األمن وحماية 
املمتلــــكات والتصــــدي لعبث 
العابثني. كما حيا شيخ األزهر 
شــــباب مصر الذين متكنوا من 
التصدي للذين يحاولون استغالل 
الظروف التي متر بها البالد حاليا 
لترويــــع اآلمنني والتعدي على 
احلرمــــات واملمتلــــكات العامة 
واخلاصة. وقال شــــيخ األزهر 
«إني أعاهدكم أيها الشباب املؤمن 
امللتزم، باسمي وباسم األزهر أن 
أكون معكم أشد من أزركم وأبارك 
خطواتكم من أجل حفظ األمن 
ومصالــــح املواطنني وحقوقهم 

وحرياتهم».

الشيخ جابر املبارك

«تنفيذ العدل» تستقبل طلبات الحضانة والنفقة 
والوكالء للحصول على المكرمة األميرية صباحًا ومساء

«الشؤون» ُتسّرع إجراءات إنشاء
الهيئة المستقلة للقوى العاملة

عادل الشنان
كشف مشرف املكرمة األميرية في قصر العدل 
أمين محارب لـ «األنباء» عن عودة العمل اإللكتروني 
إلى أجهـــزة قصر العدل بعد توقفهـــا لفترة من 
الزمن بســـبب عطل أصاب «السيرفر» وقال: مت 
جلب قطع الغيار الالزمة من قطر وباشـــر مركز 
نظـــم املعلومات العمل علـــى إصالح العطل فور 
وصولها واستمر ملدة ٣ أيام متواصلة وعلى مدى 
٢٤ ســـاعة باإلضافة الى ادخـــال جميع البيانات 
يدويا الى ان أجنز العمل، ومتت مباشـــرة العمل 

الكترونيا في الواحدة ظهرا، كما كشف عن استقبال 
طلبات احلضانة والنفقة والوكالء للحصول على 
املكرمة األميرية على فترتني صباحية ومسائية في 
جميع احملافظات من خالل اإلدارات العامة للتنفيذ 
وذلك خالفا لإلعالن الذي نشرته وزارة العدل في 
الصحف احمللية يوم السبت املاضي، والذي حدد 
ساعات العمل في الفترة املسائية فقط، مؤكدا ان 
كل محافظة اســـتقبلت ما يقارب ٦٠٠ طلب خالل 
الفتـــرة الصباحية من يوم أمس وما يقارب ٨٠٠ 

طلب في الفترة املسائية.

 بشرى شعبان
كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون أنه مع 
عودة الوزير د.محمد العفاسي معافى من رحلة العالج، 
وضعت عجلة إنشاء الهيئة املستقلة للقوى العاملة 
على السكة الســــريعة، مبينا أنه لهذه الغاية حتول 
قطاع العمل الى خليــــة نحل تعمل ليل نهار متهيدا 
إلجناز كل اخلطوات املطلوبة من الوزارة متهيدا إلنشاء 
الهيئة. وتوقع املصدر ان يشهد األسبوع اجلاري إصدار 

سلســــلة من القرارات املنظمة لقطاع العمل، السيما 
املتعلقة باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة باإلضافة 
الى صدور قرار خاص بإعادة العمل بالقرار الوزاري 
الذي يســــمح للعمالة املنزلية بالتحويل الى العمل 
في القطاع اخلاص شرطا على الكفيل نفسه. وتوقع 
املصدر ان تصدر قرارات خاصة بتسكني كل الشواغر 
في قطاع العمل وغيرها من القرارات املطلوب صدورها 

قبل إنشاء الهيئة املستقلة للقوى العاملة.

عودة النظام اإللكتروني لقصر العدل إلى العمل بعد عطل مفاجئ

األسبوع الجاري سيشهد إصدار سلسلة قرارات منظمة لقطاع العمل

فقيـد الديرة عبدالعزيـز الفارس 
استمد شعبيته وعفويته من مواطنيه    

ص١٤

المويزري لـ «األنباء»: «الداخلية والدفاع» تدرس شمول 
المتقاعدين العسكريين في مرسوم الزيادة األخيرة

الخرافي: القالف يتراجع عن اسـتقالته تلبية ألمنيـات األمير وزمالئه النواب
السـلطان لـ «األنباء»: المشروع الحكومي الخاص بالمناقصات العامة  «هزيل»

اللجنة تتجه لرفع توصية بشمول العسكريين غير الكويتيين في قرار الزيادة

عبدالعزيز عبدالرحمن الفارس

جنوب السودان
 ينفصل بتأييد ٩٩٪

اخلرطوم ـ وكاالت: نفت مصادر 
سودانية املعلومات التي أوردتها بعض 
وسائل اإلعالم حول موافقة اخلرطوم 
على تخصيص منصب نائب رئيس 
اجلمهورية ملنطقة دارفور، وانها أقرت 
إنشاء إقليم للمنطقة ومنحه صالحيات 
خاصة. يأتي ذلك فـــي وقت أعلنت 
مفوضية اســـتفتاء جنوب السودان 
ان النتائج األولية تظهر أن أكثر من 
٩٩٪ من الناخبني في جنوب السودان 
الشـــمال في  اختاروا االنفصال عن 
اســـتفتاء يهدف إلى إنهاء عقود من 

احلرب األهلية.

«التسليف»: ٧٠ مليون دينار
 الميزانية التقديرية للسنة المقبلة

اإلمارات تنفي صلتها بشبكة التجسس 
المكتشفة في سلطنة عمان 

فرج ناصر
أكد مصدر مسؤول في بنك التسليف واالدخار أنه سيتم خالل 
مارس املقبل اعتماد امليزانية التقديرية للبنك للسنة املقبلة وذلك 

خالل اجتماع مجلس إدارة البنك.
وأضاف ان قيمة هذه امليزانية تقدر بـ ٧٠ مليون دينار، موضحا ان 
هذه امليزانية تشمل اإليرادات واملصروفات وصافي أرباح البنك.

وقـــال إن البنك يعكف حاليا على إعـــداد الضوابط التنفيذية 
لصندوق املرأة اإلسكاني والذي مت إقراره مؤخرا.

وكشف أنه من املتوقع إقرار الالئحة التنفيذية اخلاصة مبحاضر 
اللجـــان املنبثقة عن مجلس إدارة البنـــك باإلضافة إلى القرارات 

األخرى التي تهم املواطن الكويتي.

عواصم ـ وكاالت: نفت االمــــارات العربية املتحدة أمس «جملة 
وتفصيال» ما اعلنته ســــلطنة عمان عن تفكيك «شــــبكة جتسس» 
اماراتية، مؤكدة انها تلقت هذا اخلبر «بصدمة ودهشــــة»، على ما 

أعلنت اخلارجية االماراتية. 
جــــاء ذلك ردا على ما اعلنته وكالة االنباء العمانية ســــابقا عن 
تفكيك شبكة جتسس اماراتية تستهدف «نظام احلكم» و«آلية العمل 

احلكومي والعسكري» في السلطنة، حسبما أفادت.
ونقلت الوكالة العمانية عن مصدر امني مسؤول قوله ان «االجهزة 
االمنية متكنت من اكتشاف شبكة جتسس تابعة جلهاز امن الدولة 
بدولة االمارات العربية املتحدة مستهدفة نظام احلكم في عمان وآلية 

العمل احلكومي والعسكري».

التفاصل ص١١ التفاصيل ص٤٦ و٤٧

التفاصيل ص٤٤

التفاصيل ص١٠

التفاصيل ص٤٤

التفاصيل ص٦و٧

خالد السلطانشعيب املويزري

اللجان الشعبية تسـاعد في حماية المدنيين والممتلكات.. وتعيين الشربيني خلفًا لعز  ومحافظين جديدين لـ «الوادي» وشمال سيناء

البنوك تواصل إغالقها 
 القاهرة ـ وكاالت: قال نائب محافظ البنك املركزي املصري إن البنوك 

املصرية ستظل مغلقة ليوم ثان اليوم لضمان استقرار الوضع األمني.


