
 مريم بندق - موسى أبوطفرة - مفرح الشمري
  تنفيذا ألمر صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ملجلس الوزراء بتهيئة أجواء التعاون والتفاؤل واالستقرار 
لالحتفال باملناسبات الوطنية التي تعيشها الكويت، اتخذ 
مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد جملة قرارات لتحقيق ذلك. 
وذكــــرت مصادر وزارية لـ «األنباء» أن املجلس قرر في 
اجتماعه أمس ســــحب وإلغاء جميع القضايا والدعاوى 
املرفوعة من قبل وزارة اإلعالم على وسائل اإلعالم املرئية 
واملســــموعة واملقروءة والتي تبلغ ٢٥٨ قضية حركتها 
الوزارة في أوقات ســــابقة مبوجب قانوني املطبوعات 
والنشر واملرئي واملسموع ضد صحف وقنوات فضائية 
وكّتاب. وردا على سؤال حول توجه احلكومة بإسقاط 
القضايــــا املرفوعة ضد د.عبيد الوســــمي قالت مصادر 
ال نستبعد إعالن ذلك الحقا. من جهته، اكد النائب محمد 
هايف ان رئيس الوزراء يتحمل املسؤولية كاملة اذا لم 
يستثن من قرار سحب القضايا تلك املتعلقة بالتطاول 

على ذات اهللا تعالى او االنبياء أو الصحابة أو آل البيت، 
او ما يتعرض لدين أو عقيدة املجتمع الكويتي فهذا ما ال 
متلكه احلكومة. وقرر املجلس تعيني علي اليوحه رئيسا 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدال من بدر 
الرفاعي إلى جانب تعيني ٤ وكالء مساعدين جدد في وزارة 
اإلعالم هم: يوسف مصطفى وكيال مساعدا لقطاع األخبار 
ومنيرة الهويدي لقطاع املطبوعات والصحافة ومحمد 

العواش للشؤون املالية وعلي الريس للتلفزيون. هذا، وقال 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
إن املجلس قرر متديد العمل ٦ أشهر أخرى بالقرار الذي 
سبق أن أصدره بشأن الكويتيني الذين أنهيت خدماتهم 
من القطــــاع اخلاص نتيجة تداعيات األزمة االقتصادية 
العاملية. إلــــى ذلك علمت «األنبــــاء» أن املجلس األعلى 
للدفاع سيجتمع غدا الثالثاء للصياغة النهائية ملرسوم 

زيادة رواتب العســــكريني، وأنها ستكون ١٠٠٪ وستتم 
إضافة العسكريني البدون واخلليجيني. كما قرر مجلس 
الوزراء تكليف جميع اجلهات احلكومية بإنشاء مكتب 
للتدقيق يتولى اإلشــــراف واملتابعة على جميع االعمال 
املتعلقة بالشــــؤون املاليــــة واإلدارية. كما كلف مجلس 
الوزراء اجلهات احلكومية أيضا بإنشاء مكاتب الستقبال 
شكاوى املواطنني املتعلقة مبصاحلهم. من جهة ثانية،  
أكدت النائبة د.سلوى اجلسار أنه وبعد لقائها مع وكيل 
ديوان اخلدمة املدنية، مت التوصل لالنتهاء من الدراسة 
الفنية التي توصي باعتماد الزيادة املقترحة التي تتراوح 

ما بني ٥٠ و ٧٠٪ للعاملني في الوظائف الفنية.
  وبينت اجلسار لـ «األنباء» ان الوظائف التي شملتها 
الدراســــة بالتوصية هي فني صيدلية ومساعد صيدلي 
وفني مختبر وفني أشعة في اجلهات احلكومية بوزارات 
الدفاع والصحة والشــــؤون والداخلية، مشيرة الى ان 
ذلك يأتي متهيدا لعرضها واعتمادها في اجتماع مجلس 

اخلدمة املدنية القادم. 
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 صفحة جديدة مع «اإلعالم»
 إلغاء ٢٥٨ قضية ضد الصحف والقنوات والكتّاب تنفيذاً ألمر صاحب السمو بتهيئة أجواء التعاون واالستقرار احتفاالً باألعياد الوطنية.. وهايف يطالب باستثناء قضايا التطاول على الذات اإللهية والصحابة وآل البيت 

 اشتباكات بني مؤيدي ومعارضي الرئيس اليمني علي عبداهللا صالح لليوم الثاني على التوالي في صنعاء

 انتقال سيناريو البلطجة إلى صنعاء 

 شّبت في اليمن!

 التفاصيل ص٥٠ 

 عواصم- وكاالت: رغم إعالن أحزاب 
املعارضــــة اليمنية املنضوية في «اللقاء 
املشــــترك» قبولها مبادرة الرئيس علي 
عبداهللا صالح الى إجراء حوار سياسي، 
جتددت االشــــتباكات أمــــس بني مؤيدي 

ومعارضي الرئيس.
  وعلى وقع هتافات «ثورة مينية ستلي 
الثورة املصرية» و«الشعب اليمني يريد 
إسقاط النظام» اشتبك محتجون مينيون 
مناهضون للحكومــــة ومطالبني برحيل 
الرئيــــس اليمني علي عبداهللا صالح مع 
الشــــرطة التي منعتهم مــــن التقدم نحو 
قصر الرئاســــة اليمنية في صنعاء أمس 
وقال شــــهود ان أربعة أشخاص أصيبوا 
في اشــــتباكات صنعاء حيث استخدمت 
الشــــرطة الهراوات ضد احملتجني الذين 

ردوا بإلقاء احلجارة.  الى ذلك، استغرب 
محللون من انتقال سيناريو «البلطجة» 
من مصر إلى اليمن، حيث عمد أشخاص 
بلباس مدني الى االعتداء على مواطنني 
خرجوا للتظاهر في صنعاء ومدن أخرى 
للتعبير عن فرحتهم وتهنئتهم للشعب 
املصري بانتصار ثورته ورحيل الرئيس 

حسني مبارك.
   وحسب شهود عيان فإن عناصر أمن 
بلباس مدني اعتدوا بالهراوات واخلناجر 
التقليدية «اجلنابي» على مواطنني وطالب 
كانوا خرجوا صوب ميدان التحرير بصنعاء 
في مسيرات عفوية مساء اجلمعة وصباح 
السبت، للتعبير عن تأييدهم لثورة الشعب 
املصري، والدعوة لثورة مينية على الفساد 

واالستبداد.

نشـر  تواصل   «األنباء» 
تفاصيـل مشــروع 
في  التنموية  الخطـة 
دعم  الثانية:  سـنتها 
القطاع  وتوسيع دور 
الخاص وتطــويـر 
البنية التحتية لإلنتاج 
النفطـي ص١٢ و١٣ 

 زيبـاري لـ «األنـباء»: 
من أولويات الحكومة 
معـالجـة العراقية 
  جميـع القضايـا مع 
الكويت وفق قرارات 
الدوليـة الشـرعية 

 ص٨ 
 معمر القذافي  الناشطة غيداء التويتي 

 القذافي يسـتبق «يوم الغضب» الليبي بلقاء 
ناشـطـة هـددت بحرق نفسـها  ص٥٠ 

تنفي  الخرافي»   «مجموعـة 
عالقتها بـ «المصرية ـ الكويتية» 
بـالغ حقهـا  فـي  المقـدم 
 ابراهيم صالح   للنائب العام في مصر  ص٤٣

ــرطة املصرية تظاهروا أمام وزارة الداخلية أمس للمطالبة بتحسني أوضاعهم   عناصر من الش
رافعني شعار «الشرطة والشعب يد واحدة»         (أ.پ) 

 الحكومة تنزع فتيل أزمة تفسير الدستور
 موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 

سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي 
هادي العجمي ـ رشيد الفعم

  نزعت احلكومة فتيل أزمة قائمة 
بينها وبني بعض أعضاء الســــلطة 
التشــــريعية، بعد ان سحبت طلبا 
مقدمــــا منها للمحكمة الدســــتورية 
لتفسير بعض مواد الدستور والالئحة 
الداخلية للمجلس، ما اعتبره النواب 
تنقيحا للدســــتور وليس تفسيرا 
لنصوصه. وأكد رئيس مجلس األمة 
باإلنابة النائب عبداهللا الرومي انه 
طلب من سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد العدول عن الطلب 
وذلك خالل لقاء جمعهما أمس، مثمنا 
استجابة احلكومة وتوجهها نحو ترك 
طلب التفسير. وقال الرومي ان بعض 
املســــائل الواردة في طلب احلكومة 
سبق وان تناولته احملكمة الدستورية 
في قرارات سابقة، والبعض اآلخر 
يتناول نصوصا دستورية ال يشوبها 
الغموض، مؤكدا ان خطوة ســــحب 
الطلب تدل على حرص احلكومة على 
التعاون مع مجلس األمة وأعضائه. 
إلى ذلك، أعلن وزير الدولة لشؤون 
ان  البصيري  مجلس األمة د.محمد 

ســــحب الطلب جاء بناء على تفهم 
سمو الرئيس رغبة رئيس مجلس 
األمة باإلنابة في سحب الطلب ووعده 
سموه بعرض هذه الرغبة على اجتماع 
مجلس الــــوزراء اليوم والنظر فيه 
انطالقا من مبدأ التعاون والتنسيق 
بني املجلس واحلكومة ملعاجلة أوجه 
االختالف بينهما في شــــأن تفسير 
بعض مواد الدســــتور، مشيرا إلى 
ان ذلك يأتي ضمن حرص الطرفني 
على تدعيم وتفعيل التعاون املنشود 
بينهما فيما يخدم األهداف الوطنية 
املشتركة. وأشــــاد غير نائب بقرار 

رئيس احلكومة سحب طلب التفسير، 
متمنني عليها دراسة قراراتها قبل ان 
تضع فتيــــل األزمة ومن ثم تنزعه، 
وأكدوا انها خطــــوة طيبة ومبادرة 
جيدة. وعلى صعيد اللجان البرملانية، 
أقرت اللجنة التعليمية أمس االقتراح 
بقانون بشأن زيادة املكافأة الشهرية 
للطالب الكويتي املتزوج من كويتية 
إلى ٣٥٠ دينارا، وزيادة مكافأة الطلبة 
في جامعــــة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب إلى ٢٠٠ 

دينار بدال من ١٠٠ دينار. 

 «التعليمية» تقرر زيادة مكافأة الطلبة المتزوجين إلى ٣٥٠ وطلبة جامعة الكويت إلى ٢٠٠ دينار

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

 إعادة متقاعدي «الداخلية» تحت الـ ٥٣ عامًا
 أمير زكي ـ محمد الجالهمة

  باشر مدير عام اإلدارة العامة للهجرة اللواء كامل العوضي 
مهـــام عمله يوم أمس. من جهة أخـــرى، أبلغ مصدر أمني 
«األنباء» ان وزارة الداخلية تعتزم إعادة الضباط واألفراد 
الذين استقالوا من العمل في وزارة الداخلية مؤخرا شريطة 

أال تتعدى أعمار العائدين عمر ٥٣ عاما وأال تكون مسجلة 
بحقهم قضايا مخلة بالشـــرف واألمانـــة. وقال املصدر ان 
خطوة «الداخلية» اجلديدة تأتي انسجاما مع خطوة مماثلة 
لوزارة الدفاع، كما تأتي للتغلب على النقص الذي شهدته 

الوزارة جراء استقاالت تقدم بها ضباط صغار. 

 مصر: حّل مجلسي الشعب والشورى 
  والتعديالت الدستورية ستطرح لالستفتاء

 اليوحـه لـ «الفنون واآلداب»  ومصطفى لـ «األخبار» والهويدي لـ «المطبوعات» والعواش لـ «المالية» والريس لـ «التلفزيون»  «الديوان»: زيادة رواتب الفنيين في الوزارات بين ٥٠ و٧٠٪

 مكاتب لشكاوى المواطنين بالجهات الحكومية  «األعلى للدفاع» يعتمد غداً زيادات العسكريين ١٠٠٪ وشمول «البدون» والخليجيين 

 المجلس العسكري يكلف الحكومة بتصريف األعمال ويحدد الفترة االنتقالية بـ ٦ أشهر 

 القاهــــرة ـ وكاالت: دبت احلياة 
من جديد في شرايني ميدان التحرير 
وعادت حركة الســــير بشــــكل شبه 
طبيعي إلى الشوارع رغم إصرار بعض 
املتظاهرين على االعتصام في امليدان 
حتى حتقيق جميع مطالب الثورة.  
في هذه األثناء أصدر املجلس األعلى 
للقوات املسلحة املصرية احلاكم أمس 
بيانه رقم ٥، وقد حدد فيه انه سيحكم 
البالد ملدة ستة أشهر أو حلني إجراء 
االنتخابات البرملانية والرئاسية بعد 

إجراء تعديالت دستورية.
  وقــــرر املجلــــس حــــل البرملان 
مبجلسيه الشورى والشعب وتعليق 
العمل بالدستور. وأعلن تشكيل جلنة 
لصياغة دستور معدل ولتحديد قواعد 

االستفتاء عليه من الشعب.
  كما كلف املجلس وزارة د.أحمد 
محمد شفيق باالستمرار في أعمالها 

حلني تشكيل حكومة جديدة.
  في غضون ذلــــك التزال تتواتر 
املعلومات حول الســــاعات األخيرة 
من حكم الرئيس املصري الســــابق 
محمد حسني مبارك، حيث كشفت 
صحيفة «األخبــــار» أن خالفا حادا 
جرى بني جنلي الرئيس إذ اتهم عالء 
مبارك شقيقه األصغر جمال بأنه هو 
من تسبب بهذه النهاية التي ال تليق 

بالرئيس.

  وقالت إن حدة اخلالف اشــــتدت 
بينهما وسمعهما كل من كان داخل 
قصــــر الرئاســــة وتدخلــــت بعض 
الشخصيات الكبرى في الدولة التي 
كانت حاضرة أثناء تسجيل الرئيس 
خلطابه األخير. وقال عالء جلمال: «لقد 
أفسدت البلد عندما فتحت الطريق أمام 
أصحابك وهذه هي النتيجة بدال من 
أن يتم تكرمي أبيك في نهاية حياته 
ســــاعدت على تشويه صورته على 
هذا النحو»، وكاد أن يحدث اشتباك 

بينهما باأليدي.
  من جانبها كشفت وكالة «اسوشيتد 
برس» أن جمال هو الذي كتب خطاب 
والده األخير والذي كان من املفترض 
أن يعلن فيه تنحيه. وأشارت الوكالة 
الــــى ان العديد من املســــؤولني في 
احلكومة طالبوا مبــــارك بالتنحي 
إلنقاذ البالد من األزمة الناجمة عن 
االحتجاجات التــــي بدأت ٢٥ يناير. 
من جهته، عبر مجلس الوزراء عن 
االرتياح إزاء استجابة الرئيس محمد 
حسني مبارك ملطالب الشعب املصري 
الشقيق الذي تؤكد الكويت احترامها 
إلرادته وخياراته في التغيير والتي 
أدت إلى االنتقال السلمي واحلضاري 
للسلطة في مصر الشقيقة إلى املجلس 
األعلى للقوات املسلحة ليتولى إدارة 

شؤون البالد.

 شفيق يرشح عماد الدين أديب لـ «اإلعالم»:
  مصير سليمان بيد المجلس العسكري 

 القاهـــرةـ  وكاالت: أكـــد رئيس حكومة تصريف األعمال أحمد شـــفيق 
في تصريح للصحافيني أن املجلس األعلى للقوات املســـلحة الذي يتولى 
إدارة البالد هو من ســـيحدد وظيفة عمر ســـليمان نائب الرئيس السابق 
قائال انه «ميكن أن يشـــغل منصبا مهما في الفترة املقبلة». وأعلن شفيق 
أن اإلعالمي عماد الدين أديب من أبرز املرشـــحني ملنصب وزير اإلعالم بعد 
اســـتقالة أنس الفقي. وعماد أديب هو إعالمي ورجل أعمال مصري شهير 
وهو االبن األكبر للسيناريســـت والكاتب الراحل عبداحلي أديب وشقيق 

اإلعالمي عمرو أديب. 

 األنباء  االقتصادية

 بدر املخيزمي

 بدر المخيزيم: ١٠٥٫٩ 
صافي  دينـار  مالييـن 
أرباح «بيتك» لـ ٢٠١٠ 
 ٪٢٠ بتوزيع  والتوصية 
نقدًا و٨٪ منحة  ص٣٥

العقاري  السوق   «بيتك»: 
وتجاوز  عافيته  اسـترد 
آثار األزمة وطفرة كبيرة 
في تداوالت «السـكني» 
طفــيف  وتـحرك 
لألسـعـار  ص٣٨ و٣٩

 التفاصيل ص١٠و١١ 

 محمد العواش  يوسف مصطفى  علي الريس   علي اليوحه 

 التفاصيل ص١٤ 

 التفاصيل ص٢ و ٦ 

 تفاصيل الساعات األخيرة تكشف خالفًا حادًا بين نجلي الرئيس.. وجمال كتب خطاب مبارك األخير
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