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 قيلولة 

 النشطاء السياسيون في 
الكويت.. يأكلون «الدرابيل»

 ص٢٨ 

 بقلم: صالح الشايجي 

Al-Anbaa Friday 11th March 2011 - No 12567يومــيـــة سـياســيــــة شامــلــــة ـ اجلمعة 6 من ربيع اآلخر  1432 ـ 11 من مارس 2011 الـعـدد:

 الميموني أبكى البراك
 الحمود: أحتاج بعض الوقت لحلّ «شوائب» «الداخلية» بمعاونة النواب.. وطلبت من مجلس الوزراء تشكيل لجنة محايدة من المختصين  بـ «الفتوى والتشريع» للتحقيق في بعض ما يثار حول الوزارة  

 المجلس كلف الحكومة بإحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في حادث مقتله إلى النيابة مع إيقاف ٤ قياديين في «الداخلية» عن العمل وإحالتهم للقضاء

 الشيخ أحمد احلمود يؤكد أن ال أحد يقبل مبا قام به بعض العاملني في السلك األمني مسلم البراك يبكي خالل حديثه عن املرحوم بإذن اهللا محمد امليموني  الشيخ أحمد العبداهللا يرد على علي الراشد ويؤكد براءته من أي مسؤولية جتاه مقتل امليموني 
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مليار دوالر اجلنسية

 عربية وعالمية 

 ناصر الخرافي يزيد ثروته لـ ١٠٫٤ مليارات دوالر
  محتًال بها المرتبة الثالثة عربيًا في قائمة أثرياء العالم

 قتيبة وبسام الغانم  يعودان للقائمة بـ ١٫٤ مليار لكل منهما  وبالمرتبة الـ ١٧ عربياً 

 استراحة  كارلوس سليم األول عالميًا والوليد بن طالل عربيًا بحسب مجلة فوربس

 الزوجة المستسلمة
The Surrendered wife  

 ص٢٣ 

 بقلم: يوسف عبدالرحمن

 األنباء  االقتصادية

 بدر اخلرافي 

 بدر الخرافي: ٧٠٪ من إيرادات 
«الخليج للكابالت» من النشـاط 
الشركة  وعمومية  االستثماري.. 
تقر توزيـع ٦٥٪ نقدًا  ص٢٩

 «الديوان»: ترشيح 
١٨٠٠ مواطن ومواطنة 

للتوظيف اليوم 
 مريم بندق

  علمت «األنباء» ان ديوان اخلدمة 
املدنية سيرشــــح اليوم ١٨٠٠ مواطن 
ومواطنــــة للتوظيف فــــي الوزارات 
واجلهــــات واملؤسســــات احلكومية. 
وقالــــت مصادر مطلعة لـــــ «األنباء» 
ان الدفعــــة اجلديدة تشــــمل مختلف 
التخصصــــات والشــــهادات العلمية 
من املواطنني واملواطنات املســــجلني 
بقوائم التوظيف. وأكدت املصادر ان 
األسماء املرشحة ستضم أيضا بعض 
املواطنات الالتي ال يحملن إال شهادات 
علمية بسيطة، وذلك للعمل في بعض 
الوظائف املتوافرة في الوزارات. هذا، 
وتنشر الصحف األسماء في الصحف 
غدا السبت. إلى ذلك، أعلن «الديوان» ان 
فتح باب التسجيل في نظام التوظيف 
املركزي سيبدأ اعتبارا من اليوم املوافق 

١١ مارس حتى ٢٥ منه. 

 األمير الوليد بن طالل 

 أثرى أثرياء العالم العربي 

 محمد العمودي 
 ناصر اخلرافي 

 سليمان الراجحي 
 محمد بن عيسى اجلابر 

 نصيف ساويرس 
 جنيب ساويرس 
 أنسي ساويرس 

 جنيب وطه ميقاتي 
 عبدالعزيز الغرير وعائلته 

 بهاء احلريري 
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 مصـر: شرف يحّذر من 
االنفــــالت األمني في 
الشــــارع ويؤكد على 
احلــــق في قتــــل أي 
بلطجــــي والبرادعي 
يعلن اعتزامه الترشح 
والشيخ  للرئاســــة، 
محمد حســــان يؤكد 

عدم ترشحه.

  ليبيا: فرنســــا تعترف 
باملجلــــس االنتقالي 
يـهــــدد  والقـذافــــي 
بكشف «سر» يسقط  

ساركوزي!

  املغـرب: امللــــك محمد 
السادس يعد املغاربة 
بإصالحات دستورية 
واســــتفتـــــاء بعــــد 

٣ أشهر.

  اليمــن: صـــــالـــح 
التنـــــازل  يعــــرض 
صالحياتــــه  عــــن 
للبرملــــان واملعارضة 
تعتبره «إعالن وفاة 

للنظام».

  العـراق: «الصــــدري» 
املالكــــي  يحـــّمــــل 
تــــردي  مســـــؤولية 

األوضاع.

  تونس: سيناريو ليلى 
الطرابلســــي خلالفة 
بــــن علــــي.. واتهام 
وزير الداخلية السابق 

بالقتل العمد.

الــــداالي الما    الصـني: 
يعلن عزمــــه التقاعد 
«سياســــيًا» وبكــــني 
تتهمــــه باملخادعــــة 

لتضليل الغرب.

بــــري هاجــــم    لبنـان:  
«١٤ الشهر» بشراسة.. 
واملستقبليون يصفونه 

برئيس ميليشيا! 

 ص ٣٦ ـ ٤١ 

 حسين الرمضان ـ موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري 
  سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم

   لم تكن جلســـة مجلس االمة امـــس عادية، حيث 
كشـــفت ما كان مستورا عن حادث مقتل املواطن محمد 
امليموني. وكلف املجلس امس احلكومة بإحالة التقرير 
الذي اعدته جلنة التحقيق البرملانية الى النيابة العامة 
مبا تضمنه من وقائع وحقائق ليضم الى ملف القضية 
التي تنظرها احملكمة اآلن. ووافق املجلس على توصية 
بإحالة ٤ قياديني في وزارة الداخلية الى النيابة العامة 
مع ايقافهم عن العمل، وهم الشيخ علي اليوسف والشيخ 
أحمد اخلليفة والشـــيخ مازن اجلراح وعادل احلمدان، 
كمـــا قرر النواب متديد عمل جلنة التحقيق حتى نهاية 
الفصل التشريعي الستقبال شكاوى جميع من تعرضوا 
للتعذيب خالل الـ ٥ ســـنوات املاضيـــة اثناء التحقيق 
معهم. وخالل اجللسة واثناء مرافعته لم يتمالك النائب 
مســـلم البراك نفســـه فأجهش بالبكاء عندما ذكر اسم 
امليموني، مستعرضا الطريقة الوحشية التي عذب بها 
حتى فاضت روحه الى بارئها واصفا من عذبوه بالقتلة، 
االمر الذي ابكى العديد من احلضور. وفي تعليق له على 
االحداث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ احمد احلمود بعد انتهاء املناقشة وجود «منهج 
جديد لوزارة الداخلية» مناشـــدا اعضاء املجلس مد يد 

التعاون له حلل معظم الشوائب املوجودة في الوزارة. 
وقال احلمـــود ان الوزارة عليها عبء كبير وال احد في 
وزارة الداخلية يقبل مبا قام به بعض من يعملون في 

السلك االمني. 
  واضــــاف: هناك منهج جديد للوزارة واســــتمعت الى 
مالحظات االخوة االعضاء وسأحاول بذل قصارى جهدي 
بالتعاون معكم حلل معظم الشــــوائب املوجودة، مشيرا 
الــــى حاجته الى بعض الوقت للقيام بهذه املهمة. واعرب 
احلمود عن االمل في ان ينجح في تنظيم الوزارة ومن ثم 
اعادة الهيبة اليها، مضيفا ان بعض املتهمني بالقضية من 
القياديني قد مت ايقافهم عن العمل. واعلن عن قيامه بالطلب 
من مجلس الوزراء تشــــكيل جلنة محايدة من املختصني 
بادارة الفتوى والتشريع للتحقيق في بعض ما يثار حول 
وزارة الداخليــــة، وان وجدت ما يخالف على اي كان من 
الضباط وغيرهم فسنحيله إلى النيابة العامة. وفي رسالة له 
سجلها على حسابه في موقع التواصل االجتماعي «تويتر» 
قــــال نائب رئيس مجلس الوزراء للشــــؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشــــؤون التنمية واالســــكان الشيخ احمد 
الفهد، لكل من سأل عن امليموني: سبق ان قلت ان هذا دم 
وما يروح هدر ويجب ان يعاقب املتســــبب في ذلك واهللا 
يصبر أهله وبنيته وبالنسبة العتذار احلكومة فاستقالة 

الوزير هي االعتذار. 

 (هاني الشمري)

 لندنـ  نيويوركـ  وكاالت: حافظ قطب االتصاالت 
املكســــيكي من أصل لبناني كارلوس سليم على 
لقب أغنى شــــخص في العالم للعام الثاني على 
التوالي بثروة قدرها ٧٤ مليار دوالر، ليكون أول 
عربي األصل في التاريخ احلديث يرصع رأســــه 
بتاج متأللئ تربع معه على عرش الثروة األكبر 
بالعالم، فيما جاء األميركي بيل غيتس ثانيا بـ ٥٦ 
مليار دوالر تبعه مواطنه وارن بافيت في املرتبة 
الثالثة التي احتلها أيضا في الئحة ٢٠١٠ وبثروة 
بلغت ٥٠ مليارا. وحسب ما ذكرت مجلة «فوربس» 
أمس األول، فمازال األمير الســــعودي الوليد بن 
طــــالل األول عربيا والـ٢٦ عامليا بثروة قدرها ١٩ 
مليارا و٦٠٠ مليون دوالر، فيما جاء ثانيا عربيا 

والـــــ ٦٣ عامليا محمد العمــــودي بثروة بلغت ١٢ 
مليارا و٣٠٠ مليون دوالر، كما جاء ناصر اخلرافي 
وعائلتــــه في املرتبة الثالثة عربيا والـ ٧٧ عامليا 
بعد أن رفــــع ثروته من ٨٫٧ إلــــى ١٠٫٤ مليارات 
دوالر كما شــــهدت القائمة عــــودة قتيبة الغامن  
وبســــام الغامن اليها محتلني املرتبة الـ ١٧ عربيا 
والـ ٨٧٩ عامليا بثروة قدرها مليار و٤٠٠ مليون 
دوالر لكل منهما، حيث لم يكن اسماهما مدرجني 

بالئحة ٢٠١٠.
   وقالــــت «فوربــــس» ان الروســــي داســــنت 
موســــكوفيتش البالغ عمره ٢٦ سنة هو أصغر 
أصحاب املليــــارات بثروه بلغت ١٣ مليارا و٥٠٠ 
مليون دوالر علما بانه من عمر امللياردير مارك 

تزوكربرغ، الشريك املؤسس ملوقع «فيس بوك»، 
لكنه أصغر منه بثمانية أيام فقط. وقد ارتفع عدد 
املليارديرات حــــول العالم الى ١٢١٠ مليارديرات، 
ووصل إجمالي حجم ثرواتهم إلى ما يقدر بنحو ٤٫٥ 
تريليونات دوالر، وقد بلغ مجموع ثروات العشرة 
األوائل على القائمة مجتمعة نحو ٤٠٦ مليارات 
و١٠٠ مليــــون دوالر، فــــي حــــني كانــــت العــــام 
املاضــــي ٣٤٢ مليارا و٢٠٠ مليون دوالر، علما أن 
٩ منهــــم اســــتمروا بالئحــــة العشــــرة الكبــــار 
هــــذا العــــام خلــــروج األملانــــي كارل ألبرخت، 
وكان األخيــــر فــــي الئحــــة ٢٠١٠ بثــــروة تقدر 
بـ ٢٣ مليارا و٥٠٠ مليون دوالر، إذ حلت بدال منه 

 التفاصيل ص٣٤ و٣٥ األميركية كريستي والتون.

 عبدالهادي العجمي
  عرض رئيـــس اجلهاز املركـــزي ملعاجلة 
أوضاع البدون صالـــح الفضالة على النائب 
األول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشـــيخ 
جابر املبارك التفاصيـــل واخلطوات التي مت 
اتخاذها من قبل اجلهاز بالتعاون مع اجلهات 
ذات الصلة لتفعيـــل قرار مجلس الوزراء في 
اجتماعه األخير في شأن تأمني املزايا واخلدمات 
والتسهيالت في املجاالت اإلنسانية واالجتماعية 
واملدنية للمقيمني بصـــورة غير قانونية في 
إطار األنشطة والقوانني السارية. وفيما أشاد 
الشـــيخ جابر املبارك باجلهود التي يقوم بها 
اجلهاز، كشفت مصادر عسكرية في «الدفاع» 
لـ «األنباء» عن ان هناك توجها جديا لتجنيس 
العسكريني البدون ممن شاركوا في حربي ٦٧ 
و٧٣ وحرب حترير الكويت وعائالتهم شرط أال 
تكون هناك قيود أمنية مسجلة بحقهم وعدم 

ارتكابهم جرائم مخلة بالشرف واألمانة، وقالت 
املصادر: مت االنتهاء من إعداد كشوف بأسمائهم، 
الفتة الى ان أبناء شهداء ميدان القتال على رأس 
هذه الكشوفات. وحول موضوع االعتصامات 
واملظاهرات التي دعا لها «البدون» اليوم، قال 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشيخ أحمد احلمود: كإنسان غيور على هذا 
البلد مثلما هم غيورون عليه، أرجو أال يخرجوا 
للتظاهر وطلباتهم ستتم تلبيتها عن طريق 
اجلهاز املركزي، وأنـــا واألخ صالح الفضالة 
قائمان على حل هذه القضية اإلنسانية باملرتبة 
األولى واحللول ستكون في القريب العاجل. 
وأضاف احلمود: من أجل احملافظة على األمن، 
أرجو أال يتظاهروا وأبني لهم ان تعامل الوزارة 
معهم غدا (اليوم) سيختلف عن السابق، وفي 
املرة السابقة أعطيناهم فرصة ما بني صالتي 
الظهر والعصر، وفي هذه املرة ستكون املهلة 

أقصر. وزاد بقوله: تعاملنا معهم سيكون أكثر 
من املرة املاضية، وأنـــا ال أحذر ولكن آمل أال 
يجتمعوا ففي املرة األولـــى قبضنا على ١٠٠ 
شخص منهم و«طلعناهم» وهذه املرة «غير». 
وعن مالحقة املغرديـــن على موقع التواصل 
االجتماعي «تويتر»، قال احلمود انه ال يوجد 
أحـــد فوق القانون، ولن أســـمح ألي كان في 
الداخلية بتهديد أي شخص طاملا أنا على رأس 
الوزارة، ومن حـــق املغردين قول ما يريدون 

بعيدا عن التجريح أو اإلساءة.
  في هذا اإلطار وحول اعتصامات ٨ مارس، 
قال نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية 
الشيخ أحمد الفهد على «تويتر»: نحن في بلد 
دســـتوري له قواعده ونظمه، ونحن في بلد 
احلريات، ولكل إنســـان رأيه احلر ومن املهم 
ان يحترم كل شـــخص رأي اآلخـــر، اتفق أو 

اختلف معه. 

 وزير الداخلية للبدون: ال تتظاهروا ومطالبكم ستحصلون عليها قريبًا
  الفهد عن اعتصامات ٨ مارس: نحن في بلد الحريات والمهم احترام الرأي والرأي اآلخر
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