
فلس
100

صفحة
60

 خالد 
  يوسف 
  المرزوق 

 مؤسسها 

www.alanba.com.kw
Al-Anbaa Tuesday 8th March 2011 - No 12564يومــيـــة سـياســيــــة شامــلــــة ـ الثالثاء 3 من ربيع اآلخر  1432 ـ 8 من مارس 2011 الـعـدد:

)31 التفا�صيل �ص )30 - 

صيدها
واربح

 الحكومة: نسمح بـ «التجمعات» ونمنع «المسيرات»
 «الداخلية» أغلقت «الصفاة» والمعتصمون يرفضون «اإلرادة» و«الشعبي» تحّذر من المساس بهم و«الوطني» تؤكد عدم مشاركتها في التجمع

 مؤشرات على تفّكك األغلبية النيابية المتعاضها من عدم التعديل الحكومي

 عربية وعالمية 

 مصر: حكومة «شرف» تؤدي اليمني الدستورية والعثور 
ــرية بـ «عاصمة  ــاة في زنازين س ــابا وفت على ٣٩ ش

جهنم».
  ليبيا: القذافي يحتجز آالف العمال األجانب إلغراق 
أوروبا بهم واملعارضة تتمسك برحيله وبريطانيا 
وأميركا تعرضان ١٠ماليني استرليني ملن يأتي 

به حيا أو ميتا.
ــوار واملعارضة تضع    اليمـن: صالح يجدد الدعوة للح
جنله على القائمة السوداء وتدعو إلى العصيان املدني.

  تونس: تشـــكيل حكومي جديد وإلغاء «البوليس 
السياسي».

ــكلون  ــقون عن عالوي ويش   العـراق: ٨ نواب ينش
ــون يطالبون  ــاء» وبعثي ــة البيض ــة العراقي «الكتل

بتعليق عضوية بغداد في اجلامعة العربية 

 «التطبيقي»: ٥٠٪ 
زيادة في مخصصات 

المبتعثين المتزوجين 
و١٠٪ لكل ابن

 محمد هالل الخالدي
  صرح مدير عام الهيئة العامة 
للتعليـــم التطبيقـــي والتدريب 
بـــأن  النفيســـي  د.عبدالـــرزاق 
الهيئة بصدد صرف مخصصات 
ماليـــة للزوجة واألبناء املرافقني 
للمبتعثني، حيث مت إرسال كتب إلى 
جميع املكاتب الثقافية بسفاراتنا 
بزيادة صرف املخصصات املالية 
بواقع ٥٠٪ مـــن قيمة املخصص 
الشـــهري للمبتعثني املتزوجني، 
وكذلك نسبة ١٠٪ من املخصص 
الشـــهري لكل ابن بحد اقصى ٣ 
أبناء علـــى ان يتم الصرف بأثر 
رجعي اعتبارا من بداية الســـنة 

املالية ٢٠١١/٢٠١٠. 

 شريف حمدي
  فيما عاد سوق الكويت لألوراق 
املالية ملسلسل الهبوط املتواصل 
الذي بدأ منذ أكثر من شهر مكبدا 
القيمة السوقية خسائر تقدر بأكثر 
من أربعـــة مليارات دينار، حيث 
انخفض أمس املؤشـــر السعري 
٥٥٫٣ نقطـــة ليغلق على ٦١٣٤٫٦ 
نقطة بانخفاض نسبته ٠٫٨٩٪، 
كما انخفض املؤشر الوزني ٧٫٧٦ 
نقاط ليغلق على ٤٢٣٫٧٣ نقطة 
بانخفاض نســـبته ١٫٦٪، كشف 
رئيـــس مجلس مفوضـــي هيئة 
أسواق املال صالح الفالح في مؤمتر 
صحافي أمس عن أنه مت االنتهاء 
بشكل كامل من الالئحة التنفيذية 
املال رقم  لقانون هيئة أســـواق 
٧ لسنة ٢٠١٠، وأنه سيتم نشرها 
في اجلريدة الرسمية خالل أسبوع 

أو أسبوعني على أقصى تقدير.
انه سيتم خالل  الفالح    وقال 
الفتـــرة املقبلة عقـــد اجتماعات 
مع بنك الكويت املركزي ووزارة 
التجارة والصناعة وإدارة البورصة 
للتنسيق مع هذه اجلهات في شأن 
فك التشابك في االختصاصات مع 
ضمان تطبيق الالئحة التنفيذية 

دون عقبات. 

 سلطان عمان يعيد تشكيل مجلس الوزراء
  ويعّين ٣ من أعضاء مجلس الشورى بحقائب وزارية

 ولي عهد البحرين: سأدافع عن المعتصمين 
  ولو اختلفت معهم في الرأي 

 مســـقط ـ وكاالت: أعاد السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، أمس 
تشـــكيل مجلس الوزراء الذي شمل إقالة وزراء رئيسيني، وتعيني عدد من 
الوجوه اجلديدة بينهم ثالثة من أعضاء مجلس الشورى استجابة للمطالب 
الشعبية. وتشكل مجلس الوزراء برئاسة السلطان نفسه الذي احتفظ أيضا 
بحقائـــب وزارية هي اخلارجية واملالية والدفـــاع. وبقي فهد بن محمود آل 
سعيد نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فيما رحل وزير 
االقتصاد الوطني واملشـــرف على وزارة املالية السابق أحمد بن عبدالنبي 

مكي ووزير التجارة والصناعة مقبول بن علي بن سلطان. 

 عواصمـ  وكاالت: حذر صاحب الســـمو امللكـــي ولي عهد البحرين نائب 
القائد االعلى لقوة الدفاع الشـــيخ سلمان بن حمد آل خليفة جميع االطراف 

من تصعيد املواجهة واالنزالق الى تهييج املشاعر.
  وتعهد الشـــيخ سلمان بضمان سالمة شـــباب املعارضة الذين يتخذون 
من دوار اللؤلؤة مقرا لهم، وتعهد بإشـــراكهم في احلوار املتوقع أن ينطلق 
قريبا مع اجلمعيات السياســـية والشخصيات الوطنية في البحرين. وقال 
ان البحريـــن لن ترجع إلى الوضع الذي كان قبل ١٤ فبراير املاضي واضاف 

«سأدافع عن املعتصمني حتى لو اختلفت معهم في الرأي». 

 الفالح: هيئة أسواق المال تعقد اجتماعات
  مع «المركزي» و«التجارة» و«البورصة» لفك التشابك

 عودة مسلسل هبوط البورصة

 العالمـة عبدالرحمـن 
البـراك في لقـاء نادر 
األحداث  «األنبـاء»:  مـع 
األخيرة ال تدل على جواز 
المظـاهـرات  ص٣٨ 

 العالمة عبدالرحمن بن ناصر البراك 

 أعضاء مجلس إدارة مجموعة الساير والضيوف يتسلمون اجلوائز 

 راعي املهرجان الرئيس جاسم اخلرافي مكرما املخرج هاني النصار بحضور د.نبيل الفيلكاوي والفنان جمال الردهان 

 «دكتاتور» هاني النصار اكتسحت جوائز «الخرافي المسرحي» بـ «الثمانية» ص٢٤ و٢٥

 «تويوتا موتور كوربوريشـن» ُتكّرم مؤسسـة محمد ناصر الساير وأوالده لتحقيقها 
  أعلى أرقام في مبيعات السـيارات الجديدة وخدمة العمالء وامتياز التسويق  ص٤٦

 الفهد للمشككين في إنجازات الخطة: 
  «عبالكم أن الـ ٣٧ مليار دينار في مخباتي»

 أكد أنه «ال دائرة اقتصادية دون كونكريت» وبّشر بإقرار خدمات البدون اليوم

 دانيا شومان
  جدد نائب رئيس الوزراء للشؤون 
الدولة لإلســــكان  االقتصادية ووزير 
والتنمية الشــــيخ أحمد الفهد التأكيد 
على ضرورة فصل األحداث السياسية 
عن اخلطة التنمويــــة وقال «أرجوكم 
ابعدوا األجندات السياسية عن اخلطة، 
ال نريد تنميــــة كونكريتية فقط، على 
الرغم من أهمية الكونكريت، فال توجد 

دائرة اقتصادية دون كونكريت.
   وأضاف الشيخ أحمد الفهد: لم ننب 
أبراجا بل بنينا طرقا ومستشــــفيات 
وبنيــــة حتتية، معلقا علــــى انتقادات 
البعض للخطة «هناك من يشــــككون 
في اإلجنازات وعبالهم أن الـ ٣٧ مليارا 
هي فــــي مخباتي» وشــــدد علــــى أنه 
ال ميكن حتويل الكويت ملركز مالي بسبب 
القوانني احلالية وبّشر بإقرار اخلدمات 

للبدون في جلسة اليوم.     
 مؤمن المصري

ــيخ  ــمو رئيس الوزراء الش   فيما قضت محكمة اجلنح بقبول عفو س
ــق  ــق اجلزائي واثبات التنازل في الش ــر احملمد عن املتهم في الش ناص
ــموه ضد األمني العام  ــب والقذف املرفوعة من س املدني في قضية الس
ــابق للتحالف الوطني خالد الفضالة، أكد عماد السيف محامي سمو  الس
ــو في جميع  ــراءات التنازل والعف ــد املضي في إج ــيخ ناصر احملم الش
ــب والقذف بشقيها اجلزائي  القضايا عن جميع املتهمني في قضايا الس

واملدني باقتناع ورضا كاملني من سموه.           التفاصيل ص١٢ 

 التفاصيل ص٤٤ و٤٥ 

 مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي 

  هادي العجمي ـ رشيد الفعم
  فيما ميكن ان يطلق عليه «مراوغة 
سياســــية» في وقت شديد التوتر 
ال يتحمل محــــاوالت قد تصيب أو 
تخيب، جلأت احلكومة الى البحث 
في دفاترها القدمية عن حلفاء األمس 
بعد ان ظهرت عدة مؤشــــرات على 
تفكك األغلبيــــة البرملانية الداعمة 
لها بسبب امتعاضها من عدم إجراء 
تعديل وزاري، مما سينعكس سلبا 
على األوضاع بني احلكومة واملجلس 
في جلسة اليوم في ظل املعارضة 
البرملانية التي سجلت ٢٢ نائبا مؤيدا 
لطرح الثقة في رئيس الوزراء في 

االستجواب الثامن.
  فقد علمت «األنباء» ان ســــمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
استقبل أمس وفدا يضم ممثلي احلركة 
الدســــتورية اإلسالمية عرف منهم 
د.أحمد الهولي ود.بدر الناشي ومحمد 
البناي، وحضر اللقاء وزير شؤون 
البصيري.  مجلس األمة د.محمــــد 
يأتي ذلك فيما أعلن عن جتمع اليوم 
للمطالبة برحيل رئيس الوزراء وهو 
ما يرفضه أغلب النواب لتعارضه 
مع احكام الدستور، حيث ان قرار 
تعيني رئيس الــــوزراء اختصاص 
أصيل لصاحب السمو األمير. وعن 
رأي احلكومة في هذا التجمع قالت 
املصادر: احلكومة لن متنع التجمع 
ولكنها ستمنع أي مسيرات تعقبه. 
والى جانب التجمع جتد احلكومة 
نفسها اليوم طرفا في مواجهة أخرى 

مع النواب حول قضية البدون.
  وفي هذا اإلطار توقع مصدر نيابي 
نشــــوب خالف حكوميـ  نيابي في 

جلسة مجلس األمة اليوم التي من 
املقرر ان يناقش خاللها تقرير جلنة 
البالد  املقيمني في  معاجلة أوضاع 
بصورة غير قانونية (البدون) والذي 
تضمن احلقوق املدنية واالجتماعية 
الفئة. وأشــــار  واإلنســــانية لهذه 
املصدر خالل حديثــــه لـ «األنباء» 
الى ان احلكومة ترى صدور حقوق 
البدون بقرارات وزارية اال ان النواب 
يصرون ايضا على ضرورة ان تكون 

تلك احلقوق بقانون وتشريع. وبّني 
املصدر ان عدد النواب الذين يؤيدون 
إصدار حقوق البدون بقانون لن يقل 
عــــن ٣٢ نائبا وهو عدد يرجح كفة 
القانون في مقابل القرارات. الى ذلك، 
وبينما دعا جتمعا «السور اخلامس» 
و«كافي» جميع التيارات السياسية 
للمشاركة في التظاهرة املعلن عنها 
مســــاء اليوم والتي كان مقررا لها 
ساحة الصفاة، اتخذت وزارة الداخلية 

إجراءات إلغالق «الصفاة» وفتحت 
األســــوار احلديدية لساحة اإلرادة 
الستغاللها من قبل املتظاهرين، وذلك 
بعد اجتماع أمني عقدته الوزارة أمس. 
مصدر من املنظمني قال لـ «األنباء» 
ان التجمع واالعتصام ســــيبدأ في 
الرابعة من مساء اليوم في ساحة 
الصفاة كمــــا كان مقررا له على ان 
تبدأ الفعاليات الرسمية في السابعة 
مساء. وأوضح املصدر ان املطالبات 
التي سوف يعلنها املعتصمون لن 
تقتصر على رحيل رئيس الوزراء، بل 
ستكون مطالبات بإصالحات شاملة 
وموســــعة على مستوى احلكومة، 
كاشفا عن ان عدد املعتصمني اليوم 
قد يسجل بضعة آالف حيث وجهت 
الدعوة للنواب احلاليني والسابقني 
والفعاليات السياسية، مشددا على 
ان مشاركة النواب ستقتصر على 
احلضور فقــــط وســــيتاح املجال 

للشباب لالدالء بآرائهم.
  وفــــي هذا اإلطار حــــذر الناطق 
الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي 
النائب مســــلم البراك أمس وزارة 
الداخلية من املســــاس بالشــــباب 
املعتصــــم اليــــوم، ناصحــــا وزير 
الداخلية اجلديد الشيخ احمد احلمود 
بأال يتورط في هذا األمر. النائب عادل 
الصرعاوي أعلن أمس ايضا ان كتلة 
العمل الوطني لن تشارك في جتمع 
اليوم «٨ مارس» انسجاما مع بيانها 
السابق: «نحن منارس دورنا الرقابي 
والتشريعي وفق اآلليات التي كفلها 
الدستور». ومساء أمس نّفذ أهالي 
السجناء جتمعا في ساحة اإلرادة 
سمحت به وزارة الداخلية للمطالبة 
بشمول ذويهم املساجني ضمن العفو 

االميري الذي صدر مؤخرا. 

 سالمات يا بوعبداهللا

 النائب مبارك الوعالن 

 حنان عبدالمعبود
  أدخل النائب مبـــارك الوعالن صباح امس 
الى املستشفى الصدري حيث أجرى له د. محمد 
املطيري عملية قسطرة تشخيصية عاجلة في 
القلب، وأكد مصدر طبي لــــ «األنباء» أن حالة 
الوعالن الصحية مستقرة وأن الفحوصات أكدت 
عدم حاجته إلجراء عمليات جراحية مستقبال.

  سالمات وما تشوف شر يا بوعبداهللا. 

قيـاسـيًا  مسـتـوى  يسـجـل   الذهـب 
  عنـد ١٤٤١٫٥ دوالرًا لألوقـيـة والفضـة 
  تالمس أعلى مسـتوى منذ ١٩٨٠  ص٤٧ 

 (قاسم باشا) الشيخ أحمد الفهد متحدثا في امللتقى األول للمجتمع املدني وبجواره نورية السداني
 

 ص٤٨ - ٥٣ 

 التفاصيل ص ٤٩ 

 التفاصيل ص٤٩ 

 التفاصيل ص ٥ 

 «الجنح» تقبل تنازل المحمد عن قضاياه ضد الفضالة 

 السيف: ماضون بإجراءات العفو بجميع القضايا

اجتماعات  بدء   الحشاش: 
لجنـة التحكيـم لجائـزة 
الكويـت اإللكترونية ص٢

 م.منار احلشاش


