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 دراسة إعادة العسكريين المستقيلين من الجيش خالل أيام
 جابر المبارك طلب إعداد مذكرة عاجلة تيسر الشروط الواجب توافرها في الراغبين بما ال يحيد عن هيبة المؤسسة العسكرية

 (متين غوزال -محمد ماهر)  جموع غفيرة هنأت الشيخ جابر املبارك بسالمة العودة وفي اإلطار يعبر عن شكره وتقديره ملشاعرهم 

 عبدالصـمد لـ «األنباء»: ميـزانيـة إضافـية لشـمول 
العسـكريين الخليجيين و«البدون» ضمـن الزيادة األخيرة 

 عبدالهادي العجمي - سامح عبدالحفيظ
  فيما اســــتقبل النائب األول لرئيس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك جموعا غفيرة 
من املهنئني من شيوخ وكبار رجاالت الدولة ووزراء 
ونواب ومواطنني مبناسبة عودته ساملا معافى من 
رحلة العالج، علمت «األنباء» من مصادر عسكرية 
ان النائب األول طلب إعداد مذكرة عاجلة لدراسة 
أوضاع العسكريني املستقيلني من اجليش خالل 
السنوات السابقة ويرغبون في العودة الى شرف 
املهنة العسكرية. وتوقعت املصادر ان تكون املذكرة 
جاهزة في غضون يومني على ابعد تقدير ويحدد 
من خاللها الشروط الواجب توافرها في الراغبني 
شــــريطة اال يكون من بينهم من ارتكب جرمية 
مخلة بالشــــرف او خيانة األمانة العامة. وقالت 
املصادر ان املبارك حث على تيسير الشروط مبا 
ال يحيد عن هيبة املؤسســــة العسكرية ويحفظ 
لها مكانتها وخاصية عملها. وزادت: وينتظر ان 
يصدر املبارك قرار الســــماح بعودة العسكريني 
املســــتقيلني خالل اسبوع لتتزامن مع احتفاالت 

البالد. وقالت املصادر: تستعد اإلدارات املنوط بها 
متابعة تنفيذ القرار املرتقب التخاذ اإلجراءات كافة 
بعد التوجيهات التي يصدرها املبارك، السيما ان 
الراغبني في العودة ملفاتهم محفوظة في املؤسسة 
العسكرية وال يتطلب منهم سوى خطاب موجه 
الــــى النائب األول لرئيس الوزراء الذي يقرر أو 
يرفض العودة لشرف املهنة. من جهة ثانية، عّلق 
رئيس جلنة امليزانيات النائب عدنان عبدالصمد 
على شمول العسكريني البدون واخلليجيني ضمن 
الزيادة التي أقرها مجلس األمة في جلسته األخيرة 
قائال «ان ذلك يعتمد على الوفورات في امليزانية 
وبالذات فــــي االعتماد التكميلي لوزارة الدفاع». 
وقال عبدالصمد، في تصريح خاص لـ «األنباء»، 
انه إذا لــــم يكن هناك وفر فــــي امليزانية فنحن 
بحاجة الى ميزانية إضافية تتقدم بها احلكومة 
ويقرها مجلس األمة، مؤكدا ان اللجنة ستوافق 
على هذه امليزانية، إذ ان إقرار الزيادة من األساس 
جاء باملوافقة العامة على تفويض احلكومة في 

إصدارها مبرسوم وليس بقانون.

 خبراء يرفضون تصريحات «فوكس نيوز» عن الكويت
  والسفارة األميركية: القناة ال تمثل رأيًا رسميًا

 «فوم» للبيع رغم القرار بمنع استيراده وتوزيعه
 رغم منع مجلس الوزراء الستيراد وتوزيع وعرض 
وتداول مادة الفوم وما في حكمها والســــماح للمصانع 
املنتجة لهذه املادة ومــــا في حكمها بتصديرها للخارج 
وللمستوردين بإعادة تصديرها، إال ان عددا من الالفتات 
انتشرت وبشــــكل جريء لعرض هذه السلعة في حتد 
واضح للقوانني وبشكل يلزم وزارة التجارة بضرورة 
متابعة تطبيق تلك القرارات التي تصدر من جهات عليا 

متنع اســــتخدام هذه املادة غير الصحية والتي تتسبب 
فــــي األضرار واحلوادث، فقد انتشــــر عدد من الالفتات 
على مداخل منطقة كبد لعرض بيع هذه املادة املمنوعة 
وزيــــادة على ذلك فإن التاجــــر يقدم نوعني منها أصلي 
وصيني وبأعداد متنوعة لبيع اجلملة واملفرق، وباالتصال 
بالتاجر وصاحب اإلعالن علق على قرار املنع بأنه جاء 

محسوبية ألشخاص. 

 الرياح والتيارات البحرية قد تساعد على انتشار 
  البقعة النفطية الناتجة عن انفجار األنبوب اإليراني

 دارين العلي ـ أحمد مغربي
  علمت «األنباء» من مصادر نفطية 
مسؤولة أن هناك عوامل بيئية تتحكم 
في انتشار البقعة النفطية التي نتجت 
أمس عن انفجار أنبوب نفط إيراني 
متآكل في مدينة ديلم في إقليم بوشهر، 
مشــــيرة إلى أن الريــــاح والتيارات 
البحرية في اخلليج ستساعد بشكل 
كبير على انتشار تلك البقعة النفطية 
التي بلغ طولها حتى اآلن ٢٠ كيلومترا 
على ساحل اخلليج. وذكرت املصادر 
أن الكويت عضو في املنظمة اإلقليمية 
 (ROMPE) حلماية البيئــــة البحرية
التي تقع على عاتقها السيطرة على 

التسربات النفطية في اخلليج العربي، 
مبينة أن تسرب النفط في اخلليج غير 
معلوم بالنسبة للكويت حاليا، مشددة 
في الوقت نفسه على سرعة حترك 
الكويت ملعاجلة هذا األمر في حالة ما 
اذا وصل لسواحلنا. من جهة أخرى 
أعرب مصدر مســــؤول في مؤسسة 
البترول عن تخوفه من ارتفاع أسعار 
النفط بشكل كبير خالل األيام املقبلة 
بسبب هذا االنفجار السيما ان ٤٠٪ 
من النفط العاملــــي مير من اخلليج 
العربي. من جانبــــه قال مدير ادارة 
البيئة البحريــــة ورصد التلوث في 
الهيئــــة العامة للبيئة حمزة كرم إن 

السواحل الكويتية ستتأثر بالبقعة 
الســــواحل  املتســــربة من  النفطية 
اإليرانية، مشيرا إلى أن دول اخلليج 
كافة تتعاون في السيطرة على حوادث 

التسرب النفطي.
   بدوره، أعلن قائد احلرس الثوري 
اللواء محمد علي جعفري ان قواته 
تقوم بإنتاج املزيــــد من الصواريخ 
الذكية املضادة لألهداف  البالستية 
البحرية، والتي تفوق سرعتها سرعة 
الصوت بثالثة أضعاف، وان إنتاج 
الذكية  البالســــتية  هذه الصواريخ 
املضادة لألهداف البحرية يتم بشكل 

متزايد. 

 أحمد مغربي ـ منى الدغيمي
  محمود فاروق ـ أحمد يوسف ـ بشرى الزين

  أعرب عدد من اخلبراء النفطيني 
عن استيائهم الشديد من احلملة 
الشرسة التي شنتها قناة فوكس 
نيوز على وزير النفط واالعالم 
الشيخ احمد العبداهللا، معتبرين 
ان فوكس نيوز اساءت لصورة 
الكويت، وان العبداهللا دافع بشكل 

مشروع عن مصلحة بلده.
  وقالوا لـ «األنباء» ان الهجوم غير الئق متاما 
ملكانة الكويت الكبيرة في منظمة الدول املصدرة 
للنفط «أوپيك»، مشددين في الوقت نفسه على 

ضــــرورة عدم االنصيــــاع لهذه 
التصريحات الغوغائية التي ال 
تأخذ اسلوب «الرسمية» وامنا 
وجهة نظر قناة تفتقر للخلفية 
النفطيــــة ومنطلقهــــا عنصري 
ايديولوجي وتتبنى فكر احلروب. 
من جهة أخرى، قــــال املتحدث 
الرسمي باسم السفارة األميركية 
بالكويت لـــــ «األنباء» ان القناة 
ال متثل رأيا رســــميا وان مقدم 
البرنامج هو مواطن عادي يعّبر عن نفسه، مؤكدا 
ان هذا رأيه اخلاص وال ميثل وجهة نظر احلكومة 

األميركية.

 طهران تهدد بإغالق «هرمز» وتعلن إنتاج صواريخ بالستية تفوق سرعة الصوت بـ ٣ مرات

 شعار قناة فوكس نيوز 

 لوحة إعالنية تؤكد حتدي القانون 

 مصر: االدعاء العسكري يحقق مع العادلي بتهم 
  التسبّب بانهيار النظام وسحب قوات األمن وإطالق المساجين 

 مبارك يواصل قيادة المرحلة سياسيًا ..والسلطات األمنية تفرج عن وائل غنيم

 الخرافي: أمنياتي لمصر تغليب الحكمة 
والحوار الوطني وبناء دولة المؤسسات 

 محمد بن زايد: يجب أن تكون المرحلة 
االنتقالية في مصر منظمة عبر المؤسسات  

 أول صوت خليجي  يتحدث عن «ما بعد مبارك» 

 الرياض تأمل في حّل يحفظ استقرار مصر

 أعرب رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي عن أمنياته مساندة 
مصر للخروج من حالة عدم االســـتقرار التي تهدد األمن والسلم 
االجتماعي فيها. وقال اخلرافي فـــي كلمته التي ألقاها في املؤمتر 
الــــ ١٧ لالحتـــاد البرملاني العربي الذي بدأ أعمالـــه بالدوحة أمس 
إنه مـــن الضروري تغليب احلكمة واحلـــوار الوطني وبناء دولة 
املؤسســـات لتجاوز تلك احلالة ومواصلة دورها البناء في خدمة 

قضايا األمة العربية. 

 القاهرةـ  وكاالت: على طريق استعادة مظاهر 
احلياة املعتادة، عقد الرئيس محمد حســـني 
مبارك، اجتماعا مع ممثلي السلطتني التشريعية 
فتحي سرور والقضائية رئيس محكمة النقض 
سري صيام. فيما عقدت احلكومة اجلديدة أول 

اجتماعاتها في مقر رئاسة احلكومة.
  وإذ أوضحـــت احلكومة انه مت االتفاق على 
وضع خارطة طريق للحوار، مشيرة إلى أن مبارك 
سيبقى في منصبه لإلشراف على التغيير، أكدت 
أنها ستمضي قدما نحو اإلفراج عن الناشطني 
املعتقلني وضمان حرية الصحافة وإلغاء قانون 
الطوارئ، وفي هذا الســـياق أفرجت السلطات 
األمنيـــة عن وائل غنيـــم املوظف املصري في 
عمالق االنترنت االميركي «غوغل» الذي اعتقل 

خالل التظاهرات.
  وفي هذه األثناء مثل وزير الداخلية السابق 
حبيب العادلي أمام االدعاء العسكري للتحقيق 
معه بتهم التســـبب في انهيار النظام وسحب 

قوات األمن من الشـــارع واســـتخدام الذخيرة 
احلية ضد املتظاهرين وإطالق سراح السجناء 

من السجون.
  من جهتها أكدت شخصيات معارضة شاركت 
في احلوار مع نائب الرئيس عمر ســـليمان أن 
احلكومة لم تستجب ملطالبها بالتغيير الكامل 

للنظام السياسي. 
  واعتبر املعارض محمد البرادعي الذي قال 
انه لم يدع الى احلوار ان هذه احملادثات يديرها 

اجليش بالكامل وان هذه هي املشكلة.
  في غضـــون ذلك، متســـك املتظاهرون في 
ميدان التحرير مبوقفهم استعدادا ملعركة طويلة 
للضغط من اجل تنفيذ مطالبهم بإصالح النظام 
السياسي واستقالة الرئيس حسني مبارك داعني 
الى جتديد املظاهرات املليونية اليوم، في الوقت 
الذي حاول فيه الكثير من املصريني استئناف 

حياتهم الطبيعية.
 

 عواصمـ  إيالفـ  أ.ش.أ: فيما يشـــكل أول صوت خليجي رســـمي 
يتحدث عن عصر «ما بعد مبارك» بعد نحو أسبوعني من االحتجاجات 
ضد الرئيس املصري، دعا ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد 
إلى أن تكون «املرحلة االنتقالية في مصر سلســـة ومنظمة من خالل 
املؤسســـات الوطنية، مع األخذ في االعتبار املتطلبات الدســـتورية 
للمرحلـــة املقبلة»، وذلك خالل اتصال هاتفي أجراه معه أوباما أمس 
األول، وحتدثا فيه عن السيناريوهات املتوقعة في املنطقة، حسب ما 

ذكرته وكالة األنباء اإلماراتية الرسمية «وام».  

 الرياضـ  كونا: أعرب مجلس الوزراء السعودي عن أمله في أن حتل 
االمور بالطرق السلمية في مصر مبا يحفظ استقرار وامن اراضيها وال 
يؤثر سلبا على اقتصادها ملواصلة القيام بدورها التاريخي في الوطن 

العربي واالسالمي وعلى الساحة الدولية. 

 افتتاح البورصة األحد مع إجراءات استثنائية: أعلن رئيس 
البورصة املصرية د.خالد ســـري صيام أمس 
ان اســـتئناف عمل البورصة املصرية سيكون 
اعتبارا من يوم األحد املقبل. وقال انه مت االتفاق 
على اتخاذ حزمة من اإلجراءات االســـتثنائية 
والضوابط عند استئناف التداول سيعلن عنها 

في وقت الحق.
  احلكومة تقف دقيقة صمت على أرواح شهداء املظاهرات: 
عقدت احلكومة املصرية اجلديدة أول اجتماعاتها 
بكامل أعضائها أمس، وفي بداية االجتماع وقف 
الوزراء دقيقة حدادا على أرواح الشهداء الذين 

سقطوا خالل املظاهرات.
  نصر اهللا: األميركيون يحاولون ركوب موجة الثورة املصرية: 
أشاد األمني العام حلزب اهللا السيد حسن نصر 
اهللا في مهرجان «دعـــم عروبة مصر وتعزيز 
نهج املقاومة» امس بعظمة «ثورة مصر وعظمة 

تأثيرها على معادالت العالم واملنطقة». 
  وحذر من ان االميركيني يحاولون استيعاب 
الثورة وركوب موجتها لتحسني صورتهم في 
عاملنا وتقدمي انفسهم كمدافعني عن حرية هذه 

الشعوب.
  عـون يدعو للتغيير واإلصالح في مصـر: اعتبر رئيس 
تكتل «التغيير واإلصالح» النائب العماد ميشال 
عون، ان لبنان جنح في إجناز احلركة التغييرية 
دون عنـــف وتغلب على ما كان يخطط له من 
فتنة مذهبية وهو على وشـــك بدء مســـيرته 
اإلصالحية، متمنيا علـــى املصريني ان يبدأوا 
بأسرع وقت مسيرة اإلصالح فهم رجال كانت 
لهم اليد الطولى في النهضـــة العربية عندما 
احتضنوا النهضويني، فال ميكن اال ان تكونوا 
رواد التغيير واالصالح في تأمني مستقبل مصر، 

وحماية تاريخها.

 طارق عزيز 

 نجل عراب اإلفك طارق عزيز: والدي يتناول ٢١ دواء في اليوم وال يتعرف على أحفاده
 عواصم ـ وكاالت: أكد زيـــاد جنل عراب اإلفك طارق عزيز 
تراجع احلالة الصحيـــة لوالده، الفتا إلى أنه يتناول ٢١ دواء 
يوميا، مشيرا إلى ان سبعة من أحفاد عزيز زاروه في سجنه 

ولم يتعرف عليهم.
  وأضاف زياد «والدي لم يتعرف على أحفاده الذين لم يرهم 

منذ عام ٢٠٠٣، خاصة طفلتي (٧ سنوات) التي ولدت في عمان 
ولم يرها من قبل كونها ولدت أثناء وجوده في السجن».

  وأعاد زياد عزيز التأكيد على املشكالت الصحية التي يعاني 
منها والده، وبأن وضعه متهالك ويســـتصعب املسير كما أنه 

لم يعد مبقدوره القراءة. 

تأثيرها على معادالت العالم واملنطقة».  افتتاح البورصة األحد مع إجراءات استثنائية: أعلن رئيس 

 من أجواء األحداث

 التفاصيل ص ٤٦ 

 مرسيدس بنز تتصدر مسابقة الكويت 
للسيارات الكالسيكية ئالتاريخية  ص16

 أفضل سيارة في العرض: مرسيدس بنز إنتاج ١٩٣٤- ٣٨٠ ك كومبناشن واجون ـ ملك هلجي أشنباخ
 التفاصيل ص١٠ و١١ 

 التفاصيل ص ٤٨ 

 إعـادة تشـغيل محطـة 
«األشغال»   هدية  مشـرف 
في األعيـاد الوطنية  ص١٩

 «األنباء» رافقت الوزير في جولة تفقدية مفاجئة ألعمالها

 التفاصيل ص٥٠ - ٥٢ 

 التفاصيل ص٥١ 

 التفاصيل ص٦ 

 التفاصيل ص٥١ 

 التفاصيل ص٤٨ 


