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 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد ولي عهد البحرين بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد صاحب السمو األمير مستقبال وزير اخلارجية العماني يوسف بن علوي بحضور الشيخ د.محمد الصباح

Al-Anbaa Wednesday 2nd March 2011 - No 12558يومــيـــة سـياســيــــة شامــلــــة ـ االربعاء 27 من ربيع األول  1432 ـ 2 من مارس 2011 الـعـدد:

 األمير: شكرًا أبناء ديرتي.. فأنتم زينة الكويت
 صاحب السمو بحث مع ولي عهد البحرين المستجدات اإلقليمية والدولية والتقى وزير الخارجية العماني وشكر المواطنين وكل من ساهم في إنجاح االحتفاالت الوطنية

 انطالق المشروع الوطني لتطوير 
ص١٠و١١ «ذخر»   التنمية    قيادات 

 (متين غوزال)  (متين غوزال)  جانب من املشاركني في جلسات املشروع وفي اإلطار شعار «ذخر» 

 محمد الصباح يشارك 
  في «الوزاري العربي» بالقاهرة اليوم

 بيان عاكوم
  غادر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشــــيخ د.محمد الصباح الى القاهرة للمشاركة في 
االجتماع الدوري لوزراء اخلارجية العرب املقرر عقده 
اليوم في مقر اجلامعة العربية. وسيركز االجتماع 
على ثالثة محاور اساسية اولها االوضاع في ليبيا 
ومسألة جتميد عضوية ليبيا في اجلامعة العربية، 
كما ستفرض احلركات االحتجاجية في عدد من الدول 

العربية نفسها على االجتماع. اما احملور الثاني فهو 
موعــــد انعقاد القمة العربية املقررة في بغداد حيث 
ســــيناقش االجتماع ما اذا كانت ســــتعقد القمة في 
موعدهــــا نهاية مارس ام ســــيتفق املجتمعون على 
تأجيلها، وكذلك من املتوقع ان تأخذ مسألة ترشيح 
امني عام جديد للجامعة العربية خلالفة االمني العام 
احلالي عمرو موســــى الذي تنتهي واليته في مايو 

املقبل حيزا مهما من املناقشات. 

 االجتماع يناقش الوضع في ليبيا وموعد القمة العربية في بغداد

 مجلس الوزراء يجتمع اليوم إلقرار زيادات 
«القانونيين» والتعديل سيشمل ٦ وزراء

 ٣٠٠ دينار مكافأة وإجازة أسبوعان لعسكريي 
الحرس الوطني المشاركين في العرض العسكري

 التجديد للفوزان لـ ٤ سنوات مقبلة

 إيران تحتّج على شعار أولمبياد 
  لندن ٢٠١٢: يرّوج للصهيونية

 قـّدمــــــت اللجنـــة 
األوملبيـــة اإليرانيـــة 
اللجنة  إلـــى  اعتراضا 
املنظمة ألوملبياد لندن 
٢٠١٢ تنتقد فيه شعار 

الدورة.
  وقالـــــت اللـجنـــة 
األوملبيـــة اإليرانية ان 
شـــعار البطولة يعني 
«صهيـــون»، ألنه عند 
النظر إليه ميكن رؤية 
كلمة ZION والتي تعني 

«صهيون».
  وطالبـــت اللجنـــة 
األوملبيـــة اإليرانيـــة 
املســـؤولني في لندن 
الشـــعار قبل  بتغيير 
أنهم  إال  الدورة،  بداية 
لم يتجاوبـــوا مع هذا 
الطلب حتى اآلن. ووّقع 

االعتراض علي آبادي وبهرام أفشارزاده. 
اجلدير بالذكر، أن اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية هي أول دولة مسلمة تقدمت 

باالعتراض على هذا الشعار.
   مـــن جانب آخـــر، مت إطالق موقع 
توظيف خاص باألوملبياد، حيث يستطيع 
الشباب التقدم بطلبات للحصول على 
هذه الوظائـــف في أحـــد املواقع على 
االنترنـــت. ويتضمن املوقع عشـــرات 

 مصادر نيابية: «مشتركة البدون» لن تدين 
  وزارة الداخلية في تظاهرات الجهراء والصليبية

 مريم بندق
  علمت «األنباء» ان مجلس الوزراء أجل 
اجتماعه الذي كان مقــــررا عقده أمس الى 
اليوم بســــبب ارتباط سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد باستقبال ولي 
عهد البحرين. وجددت املصادر التأكيد على 

ان الزيادات املالية للقانونيني مدرجة على 
جدول أعمال املجلس وتشمل زيادات العاملني 
في إدارة الفتوى والتشريع واإلدارة العامة 
للتحقيقات واإلدارة القانونية ببلدية الكويت. 
الى ذلك، ذكرت مصادر «األنباء» ان التعديل 

الوزاري املرتقب سيشمل ٦ وزراء. 

 عبدالهادي العجمي
  علمت «األنباء» من مصادر عســــكرية مطلعة ان القيــــادة العليا للحرس الوطني 
بصدد اصدار قرار يقضي مبنح جميع العسكريني من الضباط وضباط الصف واالفراد 
الذين شاركوا في العرض العسكري اجازة ملدة اسبوعني، واسبوع ملن كان اسمه ضمن 

كشوفات االحتياط، تاركة اختيار التاريخ احملدد لالستمتاع باالجازة ملستحقيها.
  وكشفت املصادر ان هناك مكافأة مالية مجزية لهؤالء العسكريني لن تقل عن ٣٠٠ 

دينار للجميع وبالتساوي.
  من جهة اخرى، ابلغ مصدر عسكري مطلع في وزارة الدفاع «األنباء» بأنه بناء على 
تعليمات من النائب االول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك سيصدر 
قرار خالل االيام القليلة املقبلة مبنح جميع العســــكريني الذين شــــاركوا في العرض 

العسكري مكافأة مالية مجزية اضافة الى اجازة ملدة اسبوع. 

 حمد العنزي
  علمت «األنباء» من مصادر رفيعة في املؤسســـة العامة للرعاية الســـكنية أن 
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشـــؤون اإلســـكان الشـــيخ أحمد الفهد رفع كتابا ملجلس الوزراء 
يتضمن الرغبة في التجديد ملدير عام املؤسســـة العامة للرعاية السكنية م.علي 
الفوزان ملدة أربع سنوات جديدة قادمة، وذلك نظرا خلبرته الطويلة التي أمضاها 

في املؤسسة وكفاءته في العمل.
  ومن املقرر أن يصدر القرار في جلسة مجلس الوزراء املقبلة. 

 موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ فليح العازمي 
هادي العجمي ـ رشيد الفعم

  كشف مصدر نيابي أن احلكومة لديها تصور 
واضح حول احلقــــوق املدنية واالجتماعية 
لغير محددي اجلنسية ستكشف عنها خالل 
اجللسات املقبلة، مبينا ان احلكومة ستكفل 

جميع احلقوق عدا متلك العقار.
   واشار املصدر الى أنها تدرس توظيفهم 
حال احتياج أي وزارة تتناسب مع شهاداتهم، 
مؤكدا أن اللجنة البرملانية املشتركة للبدون لن 
تدين وزارة الداخلية على خلفية التظاهرات 

األخيرة التي حدثت في اجلهراء والصليبية. 
من جانب آخر، أصدرت كتلة التنمية واإلصالح 
بيانا أمــــس طالبت فيه برحيــــل احلكومة 
واقترحت تعديل ٦ مواد من الدستور بحيث 
ال يعد الوزراء نوابا في مجلس األمة اال من 
مت اختياره وزيرا من النواب املنتخبني، وأن 
تكون إجراءات مساءلة رئيس  الوزراء مماثلة 
لوزرائه، وطالبت الكتلة بسرعة إقرار قوانني 
منها استقالل القضاء وإقرار الدائرة الواحدة 
وتعديل قانوني احملكمة الدستورية وديوان 

احملاسبة. 

 قرار مماثل لعسكريي «الدفاع» قريبًا أّجل اجتماعه أمس الرتباط رئيس الوزراء

 «التنمية واإلصالح» أصدرت بيانًا طالبت فيه بتعديل ٦ مواد دستورية وإقرار الدائرة الواحدة

العـلـي:   خـليفــة 
  بيـع «زيـن» حـصتها 
السعـودية»   ـ  «زين    في 
  أمر غير وارد بالمرة اآلن 
وحسام  و«مستحيل».. 
بن سعود يتحدث عن 
مستثمرين  مع  تفاهم 
الحـصة  لشراء  جدد 

 ص٣٨ 

 ص٣٩ 

 البورصة تنهار متأثرة 
األوضـاع  بتفـاقـم 
بالمنطقة السياسية 
  .. وغياب حـكومـي 
دعمهـا  عـن  واضح 

العـلـي:   خـليفــة 

 صالح يتهم المتظاهرين بالخضوع إلسرائيل وأميركا   األنباء  االقتصادية
ويسأل أوباما: هل أصبحت رئيسًا للعالم العربي؟! 

 ليبيا: المعارضة تشكل أول مجلس عسكري 
وكلينتون تحّذر من حرب أهلية 

 صنعاءـ  وكاالت: اتهم الرئيس اليمني علي عبداهللا 
صالح احملتجني الذين نظموا امس أكبر مظاهرة للمطالبة 
برحيله باملقلدين الذين تديرهم «غرفة عمليات إعالمية» 
موجودة في تل أبيب وتســــيرها واشنطن. كما حمل 
صالح على حليفه األميركي باراك اوباما وتساءل: «هل 
أصبح اوباما رئيسا للعالم العربي أم اميركا؟! وخاطبه 
قائال: «شــــو دخلك بعمان؟ شــــو دخلك مبصر؟ أنت 
رئيس للواليات املتحدة». من جهة أخرى، أقال صالح 
محافظي ٥ واليات تشهد اضطرابات وهي حضرموت، 

وابني وحلج وعدن واحلديدة. 

 عواصمـ  وكاالت: وسط مخاوف من اندالع مواجهات 
دامية فــــي ايام ليبيا املقبلة، حذرت وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون من ان البالد قد تتحول إلى 

دميوقراطية سلمية أو تواجه حربا أهلية طويلة.
  يأتي ذلك بالتزامن مع نشر الزعيم معمر القذافي 
أمس قوات جيشــــه على احلدود الغربية مع تونس، 
في وقت شكلت املعارضة أول مجلس عسكري يضم 
كل فروع القوات املسلحة املنشقة في منطقة بنغازي 
وضواحيها بهدف حماية «انتفاضة ١٧ فبراير» والسعي 

لتحرير كامل التراب الليبي. 

 شعار األوملبياد كما أعلن عنه في لندن وبعد حتليله من قبل إيران 
!«zion» «لالستدالل على أنه يحمل كلمة «صهيون

 «األنباء» تنفرد بنشر ٣١ موافقة لديوان الخدمة 
«التربية» وخـارج  داخل  العامليـن  مكافـأة    لصرف 

 الحمود كلفت فريقًا لحصر المستحقين للمكافآت «الممتازة» 
و٣ أيام إجازة للطلبة والعاملين في أوبريت «الوطن إال الوطن»

 ص٩ 

اآلالف من الوظائف والتي تتراوح بني 
تقدمي الطلبات والنظافة وخدمة العمالء 
ويبدأ التقدم من الشهر اجلاري، وسيتم 
إعالن الوظائف للمتقدمني بعد االنتهاء 

من تلقي الطلبات.
  الـــى ذلك، تخطط اللجنـــة املنظمة 
لتوظيف نحو ١٥ الـــى ٢٠٪ من القوة 
العاملة من املدن الست التي تستضيف 

االوملبياد. 

 التفاصيل ص ٦ و٧ 

 رئيس الوزراء استقبل أبناء الشهداء وذويهم: الكويت ستبقى 
لوحة جميلة دون النظر للطائفة والمنطقة والقبيلة  ص٥

 (هاني الشمري)  سمو رئيس الوزراء محاطا بعدد من أبناء الشهداء وذويهم خالل استقبال سموه لهم 

 أجرى صاحب السمو األمير الشـــيخ صباح األحمد امس مباحثات مع 
صاحب الســـمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين 
تناولت توثيق أواصـــر العالقات بني البلدين في املجاالت كافة، مبا يخدم 
مصاحلهما املشـــتركة، كما مت بحث القضايا ذات االهتمام املشـــترك وآخر 
املستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية، كما استقبل صاحب السمو 
األمير الوزير املسؤول عن الشؤون اخلارجية في عمان يوسف بن علوي. 
يأتي ذلك في الوقت الذي وجه فيه صاحب السمو كلمة إلى أبنائه املواطنني 
أعرب فيها عن شكره لكل من شارك في احتفاالت الكويت الوطنية بالذكرى 
الـ ٥٠ لالســـتقالل والذكرى الـ ٢٠ للتحرير والذكرى اخلامســـة على تولي 
سموه مقاليد احلكم. كما وجه سموه الشكر جلميع من شارك في أوبريت 
«الوطن إال الوطن» وحملة املليون وردة معربا سموه عن تقديره وتهنئته 
بنجاح العرض العســـكري «عرض الوفاء» مبشاركة قوات دول التحالف 

وقواتنا املسلحة والذي وصفه بأنه كان محل تقدير اجلميع.
  وخاطـــب ســـموه املواطنني قائال: «شـــكرا أبناء ديرتـــي.. لقد أظهرمت 
يا أبناء وطني وجه ديرتكم أمام العالم فأنتم زينة الكويت وأنوارها وصوتها 

 التفاصيل ص٢و٣ وصورتها وحاضرها ومستقبلها الزاهر بإذن اهللا».

 التفاصيل ص٤١ 

 التفاصيل ص ٤٤ و٤٥
 


