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Al-Anbaa Friday 11th February 2011 - No 12539يومــيـــة سـياســيــــة شامــلــــة ـ اجلمعة 8 من ربيع األول  1432 ـ 11 من فبراير 2011 الـعـدد:

 سعود الفيصل يؤكد: 
خادم الحرمين 

  بحالة ممتازة

 أسعار النفط تقفز 
  إلى ١٠٢ دوالر للبرميل 

  بعد الشائعات حول صحة الملك

 عواصـــم ـ وكاالت: نفى األمير 
ســـعود الفيصل وزير اخلارجية 
السعودي جملة وتفصيال الشائعات 
التي سرت حول احلالة الصحية 
خلادم احلرمـــني امللك عبداهللا بن 
عبدالعزيز. وأكد أن امللك عبداهللا 
في حالة ممتازة ويخضع للعالج، 
حيث يقضي فترة نقاهة في املغرب 
بعد خضوعه لعمليتني جراحيتني 
اثر انـــزالق غضروفي، ولفت الى 
انه ينتظر بفـــارغ الصبر العودة 
الى اململكة ملزاولة نشاطه.  وفور 
ورود الشائعات حول وفاة خادم 
احلرمني، قفز ســـعر مزيج برنت 
خام القياس األوروبي في العقود 
اآلجلة إلى ١٠٢٫٨٨ دوالر للبرميل 
وهو أعلى مســـتوى في أســـبوع 
بسبب الشائعات قبل أن يتراجع 
إلـــى ١٠٢٫١٠ دوالر بعد نفيها.  كما 
ارتفعت تكلفة التأمني على ديون 
السعودية من التخلف عن السداد 
أمس ١٩ نقطة أســـاس مقارنة مع 

سعر إقفال أمس األول.

 مبارك يفّوض صالحياته لسليمان 
  وترّقب لموقف الجيش 

 اعتذر ألهالي «الشهداء» وأعلن طلب تعديل ٥ مواد دستورية  والتمهيد إللغاء «الطوارئ»

 التسامح.. عيدية األعياد
 رغبة صاحب السمو  تخلي سبيل الوسمي.. ورئيس الوزراء أسقط قضاياه بحق الجاسم والفضالة والوشيحي

 صورة عن التلفزيون للرئيس املصري محمد حسني مبارك خالل إلقائه خطابه أمس  سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد  صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

 سليمان للمتظاهرين: عودوا إلى دياركم وأعمالكم  

 خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 

 د. عبيد الوسمي يتلقى التهنئة بإطالق سراحه من خالد الفضالة  

 اهتمام من «فيس بوك» و«غـوغل» باالستحواذ على «تويتر» ص٣٤

 وزارة الداخلية: أي تجمعات أو مسيرات  تعد مخالفة لقانون التجمعات العامة  ص٣٥

 البلدية تكسب حكم «استئناف» إلزالة األنشطة الخاصة في الجابرية  ص٤ 

 الفضالة لـ «األنباء»: 
الكويت تنفرد عن بقية 

الدول بالعالقة المتميزة 
بين الحاكم والمحكوم

 محمد الخالدي
ــط  ــرب النــاش   أعــ
العام  ــي واألمني  السياس
السابق للتحالف الوطني 
خالد الفضالة عن تقديره 
ــادرة صاحب  ــر ملب الكبي
ــيخ  الش األمير  ــمو  الس
صباح األحمد الذي وجه 
بأمر سام إلسقاط قضايا 
ــموه  ــرأي، قائال ان س ال
ــك  ــى التمس ــا عل عودن
وحرية  ــة  بالدميوقراطي
التعبير، كما أشاد بتنازل 
ــس  ــس مجل ــمو رئي س
ــيخ ناصر  الش ــوزراء  ال
ــا  القضاي ــن  ع ــد  احملم
املرفوعة من قبله، مشيرا 
التي  الفريدة  العالقة  الى 
ــرة احلاكمة  ــط األس ترب

بأهل الكويت.

 مؤمن المصري ـ محمد الدشيش
  أمير التســـامح تدخل مجددا، ليبرد بحكمته 
اجواءنا السياسية احملتقنة، ويقدم للشعبـ  بعد 
مكارمه العديدة ـ عيدية االعياد، ويتدخل سموه 
برغبته ومبادرته الطيية إلطالق ســـراح استاذ 

القانون الدولي د.عبيد الوسمي.
  وعلى نهج صاحب السمو التسامحي، سار سمو 
رئيس الوزراء الذي قام بإسقاط القضايا املرفوعة 
ضد كل من محمد عبدالقادر اجلاسم وخالد الفضالة 
ومحمد الوشيحي، لتكتمل فرحة الكويت بأعيادها 
الوطنية ولتعم روح الوحـــدة الوطنية التي لم 

تغادر الكويتيني في احلك حلظات الوطن.

  د. عبيد الوســـمي املفرج عنه امس ثّمن ـ من 
منزله الذي عاد اليه مساء امس ـ مبادرة صاحب 
السمو وقال: هذه املبادرة ليست بغريبة على سموه، 
فيما شكر الوشيحي صاحب السمو وسمو رئيس 
الوزراء، وان كان ابدى حتفظه على بيان احملامي 
عماد السيف. مبادرتا التســـامح والعفو قوبلتا 
بارتياح كبير في االوساط السياسية خصوصا 
النيابية منها. وكان ديوان منزل د.الوسمي قد امتأل 
بأكثر من ١٠٠٠ شـــخص ممن حضروا الستقباله 
ومن بينهم عدد كبير من الناشـــطني السياسيني 
ومنهم امني عام التحالف الوطني الســـابق خالد 

الفضالة.
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 ممثل شركة االمتياز طارق حسني املنصور يكرم فهد العنزي بحضور الشيخ طالل الفهد  مرمي اجلوعان تستعد في األيام القليلة املقبلة للقيام برحلة للقطب اجلنوبي 

تصل  كويتية  أول  الجوعـان   مريـم 
  إلى القطـب المتجمد الجنوبي ص٤

 ٨٥ ألف دينـار لكل العب مكافأة 
فوز األزرق بـكأس الخليج ص٤٢و٤٣ 

 المبارك للشمالي: 
  ال مساس بنسبة الـ ١٠٠٪ 

في زيادات العسكريين

 الفهد: ال خالف 
  مع «المركزي» حول 
تمويل خطة التنمية

 «التربية»: دوام المدارس 
األحد وال تمديد إلجازة 

منتصف العام

  عبدالهادي العجمي
  علمــــت «األنباء» ان اجللســــة 
االســــتثنائية ملجلس الوزراء امس 
األول شهدت تصميما من النائب األول 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
على رصد امليزانية اخلاصة بزيادات 
العســــكريني بأســــرع وقت ممكن، 
الزيادات  تــــدرج  ان  وأكد ضرورة 
على اجتماع مجلس الوزراء األحد 
املقبل بعد ان تكون وزارة املالية قد 
رصدت امليزانية اخلاصة بها. وقالت 
مصادر ذات صلة في تصريح خاص 
لـ «األنباء» ان النــــائب األول طلـــب 
خالل االجتماع أال تتــضمن توصية 
وزارة املالية أي مساس بالزيادة التي 
أقرها مجلس الدفاع األعلى وهي ١٠٠٪ 
جلميع العسكريني، وتوقعت املصادر 
اعتماد مجلس الوزراء األحد للزيادات 
ومن ثم رفعها الى صاحب السمو 
األمير لصـــدور املرسوم األميري 

اخلاص بها. 

 دارين العلي
  أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد عدم وجود خالفات في 
وجهات النظر حول متويل اخلطة 
التنموية مع البنك املركزي، متمنيا 
عدم الدخــــول في جدال حول هذا 
املوضوع إلى حني االنتهاء من إعادة 
صياغة القانون اخلاص بالتمويل 

وتسليمه الى مجلس األمة.
  التفاصيل ص٣ 

 جددت وزارة التربية تأكيدها أن 
استئناف دوام املدارس سيكون بعد 
غد األحد بعد انقضاء اجازة منتصف 
العام الدراســـي نافية ما تردد من 

أخبار بشأن متديد االجازة.
  وقالت الوزارة في بيان صحافي 
أمس ان املدارس ســـتفتح أبوابها 
الستقبال الطالب اعتبارا من بعد 
غد األحد ١٣ اجلاري استعدادا لبدء 

الدراسة للفصل الدراسي الثاني. 

الحريتي: األمير مواقفه إنسـانية  
كرماء الكويـت  أهـل  معصومة:    
روال: نثمن مبادرة صاحب السمو   
حـاتمـي كــرم  الصيفـي:    
زنيفر: التسامح من خصال آل الصباح   

المال: تنـّم عن طبع أهل الكويت   
حكيـم قائـد  أميرنـا  مزيـد:    
طيبـة مبـادرة  العبدالهـادي:    
حمـاد: تعزز االسـتقرار والحرية   
المطوع: ليست غريبة على األمير    

  (محمد ماهر)

  (محمد ماهر)

 التفاصيل ص٨ 

 الوسمي يثّمن المبادرة الطيبة لسمو األمير: ليست بغريبة على سموه.. 
والوشيحي يشكر صاحب السمو وسـمو الرئيس ويتحفظ على بيان السيف

 التفاصيل ص ٧ و٨ 

 تدوير «المواصالت»: السبيعي لـ «اإلدارية» والمطيري 
  لـ «المالية» والعازمي لـ «المشتركين» وقبالن لـ «االتصاالت»

 العتيبي رئيساً لجمعية المعلمين بالتزكية 

 أصـــدر وزير املواصالت د.محمـــد البصيري قرارا 
بتكليف كل من بثينة السبيعي وكيلة مساعدة للشؤون 
اإلدارية، وكانت تشغل مديرة مكتب الوزير البصيري، 
وجزا املطيري وكيال مساعدا للشؤون املالية نقال من 
منصب مدير إدارة احلسابات الدولية، وعبداهللا مطلق 
العازمي وكيال مساعدا خلدمات املشتركني، وكان يشغل 

منصب مدير إدارة محافظة اجلهراء، وقبالن العازمي 
وكيال مساعدا لقطاع االتصاالت واخلدمات املساندة نقال 
من منصب مدير إدارة خدمات املشتركني. واحتفظ كل 
من عادل دشـــتي مبنصبه وكيال مساعدا لقطاع النقل 
وسماح أبو البنات وكيال مساعدا لقطاع الدولية وراشد 

امليع وكيال مساعدا لقطاع البريد. 

 محمد هالل الخالدي
  متت تزكية متعب العتيبي رئيسا 
جلمعية املعلمني الكويتية بعد اغالق 
باب الترشـــيح مســـاء امس حيث لم 
يترشـــح احد من أي قوائم منافسة، 
ويضم مجلس ادارة اجلمعية اجلديد في 
عضويته د.عروب القطان، د.بدر البراك، 
العنزي، د.جاســـم اجلاسم،  د.غازي 
د.عبدالرحيم الكندري، سعود العازمي، 

مطيع العجمي، خالد االنصاري، وليلى 
الشريف.

  يذكر ان اجلمعية العمومية ستعقد 
في اخلامس عشر من الشهر اجلاري 
االدارة  حيث سيتقدم اعضاء مجلس 
احلالي باستقالتهم بعد اقرار التقريرين 
املالي واالداري، ثم يعقد مجلس االدارة 
اجلديد جلسته االولى لتوزيع املناصب 

على االعضاء. 

 احتفاظ دشتي وأبو البنات والميع بمناصبهم

 متعب العتيبي 

 نص «البيان رقم ١»   
 القاهرةـ  وكاالت: فيما يلي «البيان رقم ١» للمجلس 
االعلى للقوات املسلحة املصرية الذي اعلن فيه امس 

انه يبحث «االجراءات» الالزمة حلماية البالد. 
  وقد قطع التلفزيون املصري برامجه بعد الظهر 
إلعالن هذا البيان، الذي يقول: «انطالقا من مسؤولية 
القوات املســــلحة والتزاما بحماية الشعب ورعاية 
مصاحله وأمنه وحرصا على سالمة الوطن واملواطنني 
ومكتسبات شعب مصر العظيم وممتلكاته وتأكيدا 
وتأييدا، قرر املجلس االستمرار في االنعقاد بشكل 
متواصل لبحث ما ميكن اتخاذه من اجراءات وتدابير 
للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب 

مصر العظيم». 

 السعودية تندد بالتدخل 
  في شؤون مصر

 أعرب وزير اخلارجية السعودي سعود الفيصل 
ــتنكاره البالغ  ــديد واس ــتهجانه الش ــن اس أمس ع
ــؤون مصر  ــض الدول األجنبية في ش لتدخالت بع
ــة املزايدات على الشعب املصري في تدخل  وممارس
ــؤونه الداخلية، وعلى نحو يتنافى مع  ــافر في ش س
ــية وميثاق  الديبلوماسية والسياس القواعد  ــط  أبس
ــدرة مصر على  ــن ثقته بق ــدة، معربا ع األمم املتح
ــي رده على التطورات املتالحقة  جتاوز محنتها.  وف
اعتبر الرئيس األميركي باراك أوباما ان العالم يشهد 
ــعب املصري  ــخ جديد في مصر ألن الش كتابة تاري

يطالب بالتغيير. 

 القاهرة – وكاالت: فوض الرئيس املصري محمد 
حسني مبارك صالحياته لنائبه عمر سليمان. وقال 
في خطاب موجه الى الشــــعب امس «إنني إذ أعي 
خطورة الوضع الذي يفرض علينا تغليب املصلحة 
العليا للوطن وأن نضع مصر أوال، رأيت تفويض 
نائب رئيس اجلمهورية في اختصاصات الرئيس 

على النحو الذي يحدده الدستور».
  واضاف فــــي اخلطاب الذي ألقــــاه من القصر 
الرئاســــي في القاهرة: «اتوجه الى شــــباب مصر 
مبيدان التحرير وعلى اتســــاع أرضها بحديث من 
القلب، حديث االب ألبنائه وبناته، أنا أعتز بكم رمزا 
جليل مصري يدعو الى التغيير لألفضل ويصنع 
املســــتقبل، اعتبر أن دماء شهدائكم وجرحاكم لن 
تضيع هدرا وسأحاسب الذين أجرموا بحق شبابنا 
بأقصى ما تقرره أحكام القانون من عقوبات رادعة، 
وأقول لعائالتهم اننــــي تأملت كل األلم من أجلهم، 
والتزامي بصوتكم ومطالبكم التزام ال رجعة فيه 
وأنا عــــازم كل العزم على الوفــــاء مبا تعهدت به 
بكل اجلدية والصدق»  وضمن مقترحاته لتهدئة 
املتظاهرين، حتدث مبارك عن جدول زمني النتقال 
السلطة التي جدد تأكيده عدم رغبته في البقاء فيها 
وتسليمها بعد انتخابات نزيهة في سبتمبر املقبل، 
قائال: «تلقيت باالمس تقريرا بالتعديالت الدستورية 
ذات االولوية املقترحة من اللجنة التي شكلتها من 
فقهاء القانون وانني جتاوبا مع ما تضمنه تقرير 
اللجنة من مقترحات ومبقتضى صالحياتي وفقا 
للدستور فقد تقدمت اليوم بطلب تعديل املواد ٧٦، 

و٧٧، و٨٨، و١٨٩، و٩٣، فضال عن الغاء املادة ١٧٩ من 
الدستور (متهيدا إللغاء حالة الطوارئ) مع تأكيد 
االستعداد للتقدم بطلب تعديل كل املواد التي تنتهي 

اليها اللجنة الدستورية وفق ما تراه».
  من جهته، وعقب تفويضه أعلن سليمان التزامه 
«بإجراء كل ما يلزم لتحقيق االنتقال السلمي للسلطة 
وفقا ألحكام الدســــتور» وقال «بعد تفويضي من 
الرئيس مبارك أطالب اجلميع باملساهمة في عودة 
احلياة لطبيعتها». وخاطب الشباب قائال «عودوا 
الــــى دياركم وأعمالكم»، مؤكدا ان «حركة شــــباب 
٢٥ يناير جنحت في إحداث تغيير مهم في مســــار 

الدميوقراطية».
  أما في ميدان التحرير، هتف ماليني املتظاهرين 
رافضني ما جاء في اخلطابني مطالبني برحيل مبارك 
وســــليمان أيضا، وخرجت مظاهرات في شوارع 
املدن املصرية متمســــكة مبطلبها بتغيير النظام 

بالكامل.
  يذكر ان خطاب مبارك جاء بعد اجتماع للمجلس 
األعلى للقوات املسلحة برئاسة وزير الدفاع املشير 
محمد حسني طنطاوي وغاب عنه الرئيس، وقال 
التلفزيون الرسمي انه كان على اطالع حلظة بلحظة 

على ما دار فيه رغم عدم حضوره.
  وبينمــــا نقل تلفزيــــون «العربية» ان اجليش 
سيتدخل حلماية الشرعية الدستورية بعد خطاب 
الرئيس، تتجه األنظار الى ما سيكون عليه موقف 
القوات املسلحة في املرحلة املقبلة لتحديد وجهة 

           التفاصيل ص ٣٥األزمة.  


