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 من أجواء األحداث

 مجلس الشـعب يقترح تخفيض سـن الترشـح إلى ٢١: كلف رئيس مجلس 
الشعب املصري د.أحمد فتحي سرور جلنة االقتراحات والشكاوى 
باملجلس مبناقشة االقتراح مبشروع قانون يقضي بالنزول بسن 
الترشـــح الى ٢١ عاما على األقل يـــوم االنتخاب بدال من ان يكون 

٣٠ سنة ميالدية.
  كلينتون: من اخلطأ أن يعتقد قادة املنطقة أنهم مبنأى عن أعمال العنف السياسي: 
حذرت وزيـــرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون بعض قادة 
الشرق األوسط من عدم قراءة ما يجري في املنطقة بشكل صحيح، 
وقالت: إن هؤالء «مخطئون حينما يظنون انهم في منأى عن انتشار 

أعمال العنف السياسي» كالتي حصلت في مصر وتونس. 
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 عهد جديد لـ «الداخلية»
 األمير قبل استقالة الخالد وتعيين أحمد الحمود نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للداخلية.. و«الشعبي» و«التنمية واإلصالح» تطالبان باستقالة الحكومة

 األنباء  االقتصادية

 حمد المرزوق: 
«األهلي المتحد» 

يربح ٢٧٫٤ 
مليون دينار

   لـ ٢٠١٠ بنمو 
٩٢٫٤٪ ويوصي 

بتوزيع ١٤٪ 
  نقدًا و٥٪ منحة

 ص٣٤ 

 بدء التحقيقات  مع أحمد عز و٣ وزراء خالل أيام 
 القاهرةـ  أ.ش.أ : علمت وكالة أنباء الشــــرق األوســــط أن نيابة األموال 
العامة العليا برئاســــة املستشار علي الهواري احملامي العام األول للنيابة 
سوف تبدأ خالل األيام القليلة القادمة حتقيقاتها مع رجل األعمال أحمد عز 
أمني التنظيم السابق فى احلزب الوطني الدميقراطي وثالثة وزراء سابقني 
وهم: زهير جرانة وزير الســــياحة الســــابق وأحمد املغربي وزير االسكان 

السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق. 

 مصر: اتفاق على إلغاء «الطوارئ» وتعديل 
الدستور.. و«اإلخوان» يعتبرونه « غير كاٍف»

أســـفرت  وكاالت:  ـ   القاهـــرة 
االجتماعات احلوارية احلثيثة التي 
عقدها نائب الرئيس عمر سليمان مع 
أقطاب املعارضة، عن قبولها ببقاء 
الرئيس في منصبه حتى نهاية واليته 
أكد املشاركون  في سبتمبر. وفيما 
في بيان لهم على ان الترتيبات التي 
توافق عليها املجتمعون «ذات طبيعة 
مؤقتة وحلني انتخاب رئيس للبالد»، 
اتفقوا على «تشـــكيل جلنة تضم 
أعضاء من السلطة القضائية وبعضا 
من الشخصيات السياسية تتولى 
دراسة واقتراح التعديالت الدستورية 
وما تتطلبه من تعديالت تشريعية 
لبعض القوانني املكملة للدســـتور 
في ميعاد ينتهي في األسبوع األول 

من مارس». 
  كما شـــمل البيـــان «إنهاء حالة 
الطوارئ طبقا للظروف األمنية وحالة 
إنهاء التهديد األمني للمجتمع وتشكيل 
جلنة وطنية ملتابعة تنفيذ االتفاق 
تضم شخصيات عامة ومستقلة من 
اخلبراء واملتخصصني وممثلني عن 
احلركات الشـــبابية».  لكن جماعة 

اإلخوان املسلمني، ورغم مشاركتها في 
االجتماعات، اعتبرت ان ما نتج عنها 
غير كاف، وقال القيادي في «اإلخوان 
املسلمني» محمد مرسي الذي شارك في 
اجللسة ان «البيان غير كاف». مبوازاة 
ذلك ومع اســـتمرار املتظاهرين في 
التواجد مبيدان التحرير، بدأت احلياة 
في العودة تدريجيا الى القاهرة أمس 
من جديد بعد توقف اســـتمر نحو 
١٣ يوما وبدأت جموع املواطنني في 
العودة الى أعمالهم وشهدت شوارع 
القاهرة حركة نشطة حيث فتحت 
معظم احملـــال واملتاجر أبوابها كما 
فتحت بعـــض البنـــوك واملصالح 
احلكومية واملؤسسات أمام املراجعني.  
أما في ميدان التحرير فقد ردد الشباب 
الذين حتدوا األحوال اجلوية ونزلوا 
للمشاركة في االحتجاجات، هتافات 
ضد إيران بسبب تدخلها في الشؤون 
الداخلية املصرية. وردد متحدث باسم 
املتظاهرين: «مصر ال ميكن أن تكون 
إيران أخرى»، وتهكم على احلكم هناك 
قائال: «لن حتكمنا ديكتاتورية دينية 

كما في إيران». 

 عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا.. ومتظاهرو «التحرير» يهتفون ضد إيران 

 نائب الرئيس املصري عمر سليمان خالل حواره مع الشباب وبعض أقطاب املعارضة       (رويترز)

 عبدالعزيز الخالدي وكيًال لـ «التجارة»
  و«التعاونيات» تنفي وجود أزمة تموين

استقالة احلكومة ورئيسها. من جهتها، 
أكدت كتلة «التنمية واإلصالح» وعلى 
لسان النائب د.جمعان احلربش ان قبول 
استقالة اخلالد خطوة مستحقة لكنها 
جاءت متأخرة، مضيفا ان اخلروج من 
األزمة يقتضي استقالة احلكومة وتغيير 
نهج البلد. وكلف املجلس جهات مختلفة 
معنيــــة بتقدمي اخلطــــوات التنفيذية 
لتأسيس شركات مساهمة للمشروعات 
العامــــة واملنافذ احلدودية وشــــركات 
مساهمة إلنتاج الكهرباء وايجاد شركات 
مساهمة ملستشفيات الضمان الصحي، 
وأشــــار الروضان الى انه سيتم بحث 
حصيلة أعمال اللجنة املكلفة بدراسة 
متويل مشروعات اخلطة التنموية على 
هامش اجتماع املجلس املقبل، وأضاف: 
وافق املجلس على مشروع قانون بإنشاء 

الهيئة العامة للنقل.

   موسى أبوطفرة  ـ أمير زكي
  ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ 

  فليح العازمي - هادي العجمي ـ رشيد الفعم
  فيما يشــــكل عهدا جديــــدا لوزارة 
الداخلية، أعلن ســــمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد عن قبول 
صاحب الســــمو األمير الشيخ صباح 
األحمد استقالة وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد وتعيني الشيخ أحمد احلمود 
نائبا لرئيــــس مجلس الوزراء ووزيرا 
للداخلية، وقال وزير الدولة لشــــؤون 
مجلس الــــوزراء روضان الروضان ان 
املجلــــس رحب بتعيني الشــــيخ أحمد 
احلمود، منوها مبا يتمتع به من خبرة 
واســــعة وكفاءة عالية تشــــكل إضافة 
مميزة لعمل مجلــــس الوزراء، متمنيا 
النجاح والسداد. وعلمت «األنباء»  له 
أن الشيخ أحمد احلمود سيؤدي صباح 
اليوم اليمني الدســــتورية أمام صاحب 
السمو األمير على أن ينتقل إلى مبنى 
«الداخلية» ملباشرة مهام منصبه اجلديد 
وفيما رحب عدد كبير من النواب بقبول 
اســــتقالة اخلالد وتعيني الشيخ أحمد 
احلمود اعتبرت كتلة «العمل الشعبي» 
ان احلكومة فشــــلت في ملف التنمية 
وعطلــــت جلســــات املجلــــس وذهبت 
لتفسير النصوص الدستورية حلماية 
رئيسها الذي أصبح عبئا على املال العام 
واحلريات وكرامة الشــــعب، وأضافت: 
كان من الواجب قبول استقالة اخلالد 
بعد جلسة مناقشة مقتل املواطن محمد 
غزاي، مؤكدة ان االستحقاق القادم هو 

  ماضي الهاجري ـ محمد راتب
  أعلن وزير التجارة والصناعة 
أحمد الهارون ان مجلس الوزراء 
أحيط علما أمس مبوافقة مجلس 
اخلدمة املدنية على طلب إحالة 
وكيل وزارة التجارة والصناعة 
التقاعد  إلى  الطبطبائي  رشيد 
وان املجلس وافق على مشروع 
مرســــوم بتعيــــني عبدالعزيز 

اخلالدي وكيال للوزارة. مــــن جهة أخرى، وافق املجلس 
على قرار بشأن منع استيراد وتوزيع وعرض وتداول مادة 
الفوم وما في حكمها، مع السماح للمصانع املنتجة للفوم 
وما في حكمها بالتصدير للخارج والسماح للمستوردين 

بإعادة تصديره. 
  الى ذلك وفيما شــــكا نواب مــــن ان هناك أزمة متوين 
في بعض أفرع التموين، محذريــــن الــــوزير الهـــارون 
من استمرار ذلك، شدد مديرو عدد من الفروع على أنه ال 

وجود ألي أزمة متوين. 

 منع استيراد وتوزيع الفوم والسماح لمنتجيه بتوريده للخارج

 الشيخ أحمد احلمود 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله الشيخ جابر املبارك أمس

 «األعلى للدفاع» يجتمع غدًا إلقرار زيادة العسكريين
  وجابر المبارك يقدم مذكرة تشمل البدون والخليجيين

 عبدالهادي العجمي
  تأكيدا ملا نشـــرته «األنبـــاء» أوضحت مصادر 
قريبـــة من النائب األول لرئيـــس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ان املجلس األعلى 
للدفاع برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس 
املجلس األعلى للدفاع الشيخ ناصر احملمد سيعقد 
اجتماعـــا خاصا غدا الثالثاء للمصادقة على زيادة 
رواتب العســـكريني بعد اقرار القانون من مجلس 

األمة. واشارت املصادر الى ان املبارك تقدم مبذكرة 
طلب فيها ضم العسكريني من البدون واخلليجيني 
ضمن املستحقني للزيادة املتوقع اقرارها وان تطلب 
األمر فتح اعتماد في امليزانيـــة. وقالت ان اصرار 
الشيخ جابر املبارك على ضرورة متتع العسكريني 
اخلليجيـــني والبدون بالزيادة يأتي لقناعته بانهم 
ينضوون حتت واجب ومهمة يتطلبان التضحية 

بأرواحهم دفاعا عن الكويت. 

 حمد املرزوق 

 عبدالعزيز اخلالدي

 التفاصيل ص٣ و١٦ 

الغانـم: قبول االسـتقالة قرار صائـب وحكيم  
روال: ليسـتكمل الحمود عمليـة إصالح الوزارة   
معصومة: الخالد مثال لإلخالص في خدمة بلده   
القـالف: الحمـود خـيـر خلف لخير سـلف   
مسـتحقة الخالـد  اسـتقالة  قبـول  البـراك:    
السـلطان: الحمود وزير على قدر المسـؤولية   
المــال: أمـام الحمــود ملـفات جـســام   
«الداخلية» فـي  للمواطن  ثقـة  بادرة  الحريتي:    
المطوع: كل التقدير للخالد رجل الكلمة والمواقف   
الميع: الحمود الرجل المناسب في المكان المناسب   
جـذريـة إصـالحـات  إلى  نتطلــع  حمـاد:    
الخرينج: استقالة الخالد بداية في الطريق الصحيح   
الحويلة: الحمود من الكفاءات الوطنية المخلصة   

 ص ٦ 
 التفاصيل ص٣ 

 افتتاح ٤ محطات ضخ وتنقية خالل 
األعياد الوطنية بكلفة ١٩٠ مليونًا

 فرج ناصر
  أكد الوكيل املســــاعد لقطاع الهندسة الصحية 
بوزارة األشــــغال خالد اخلزي ان هناك ٤ محطات 
للتنقية والضخ سيتم افتتاحها في ٤ محافظات خالل 
احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية، حيث سيتم 
افتتاح محطة ضخ العقيلة اجلديدة والتي تخدم 
محافظتي األحمدي ومبارك الكبير، وفور تشغيلها 
سيتم إلغاء جميع احملطات القدمية في احملافظتني. 
وأضاف أنه جار العمل ليــــال ونهارا لالنتهاء من 
أعمال إعادة تشــــغيل محطة مشرف وذلك حسب 
االلتزام بالتاريخ التعاقدي لتشغيل هذه احملطة 
بعد العطل الذي تعرضت له. وقال انه سيتم كذلك 
افتتاح محطة الرقعي والتي تخدم منطقة العاصمة، 
حيث سيتم البدء في تشغيلها ما ينتج عنه إلغاء 
جميع احملطات في محافظة العاصمة. وأشار إلى 
أنه ســــيتم أيضا البدء في تشغيل محطة التنقية 
اجلديدة في اجلهراء (كبد) وبعد التأكد من تشغيلها 
ســــيتم إلغاء محطة التنقية في اجلهراء. وقال ان 
الكلفة املاليــــة ألعمال هذه احملطات الـ ٤ مبا فيها 
إعادة تأهيل محطة مشرف تبلغ ١٩٠ مليون دينار 

تشمل جميع األعمال اخلاصة بهذه احملطات. 

 التفاصيل ص٤٦ ـ ٤٨ 


