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ولنا رأي

خادم احلرمني الشريفني كعادته كبير في مقامه، وكبير 
في عطاياه وسجاياه.. وما الكرم الذي شاهدناه باألمس 

إال خير دليل.
يا خادم احلرمني الشريفني.. لقد أجزلتم في العطاء 

األبوي لشعبكم، ومن يناظر أوامركم امللكية الصادرة 
أمس يزداد إعجابا برؤيتكم الثاقبة بعيدة املدى، 

وتقييمكم العميق حلاضر ومستقبل اململكة، ولقد جاءت 
مكرمتكم اجلديدة ترسيخا للمقولة: »العدل أساس 

امللك«، وشكلت محطة مضيئة أخرى من بني احملطات 
املضيئة الكثيرة في عهدكم الزاهر وفي مسيرتكم 

التنموية الشاملة والعاملة بالكتاب والسنة، واحملافظة 
على األصالة دون التقليد األعمى، واملستشرفة 

للمستقبل، وهذه املكرمة السامية ما هي إال امتداد 
للخير من أسرة اخلير آل سعود الكرام.

لقد أثبتت األحداث أن امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
سياسي بارع وموهوب في تلمس احتياجات شعبه، 

وقد جاءت كلمته أمس حاسمة وأوامره حكيمة وتشهد 
على سياسة الباب املفتوح التي أصبحت سمة للحكم 

السعودي.
أدام اهلل نعم اخلير واألمن واألمان على اململكة العربية 

السعودية الشقيقة وقيادتها وشعبها، ففي ذلك خير 
الكويت التي تسعد دائما لكل ما يسعد أشقاءها 

العزيزين على قلبها وقلوب أهلها، ونقولها صادقني: لن 
تنسى الكويت أميرا وحكومة وشعبا وقفتكم التاريخية 

في الثاني من أغسطس 1990 يوم احتلنا اجليش 
الصدامي الغاشم.. ومبروك لكم عطايا امللك.

يا خادم احلرمني الشريفني
أجزلت في العطاء

يوم الكرم األبوي السعودي شهد خطابًا وأوامر تاريخية خلادم احلرمني في مصلحة مواطني اململكة

عطّيـة.. مـلك

»الداخلية« حتصر السجناء 
املضربني متهيدًا إلسقاطهم 

من العفو األميري
أمير زكي

في الوقت الذي أبلغ فيه سجناء »األنباء« عبر اتصاالت 
هاتفية تزايد عدد النزالء املضربني عن الطعام إلى نحو 600 
نزيل ونزيلة وعزمهم على االس����تمرار في اإلضراب حتى 
ينفذ مطلبهم واملتمثل في ش����مول اجلميع بالعفو األميري 
وإلغاء ثالثة أرباع مدد حبسهم، أعلن مصدر أمني أن وزارة 
الداخلية شرعت في حصر أس����ماء هؤالء املضربني ورفع 
كشوفات بأسمائهم إلى النيابة العامة متهيدا حلذف أسمائهم 
من كش����وفات املشمولني بالعفو، الفتا الى أن هذا التصرف 
يخل بأحد اش����تراطات العفو وهو حسن السير والسلوك. 

وشكك املصدر في جدية إضراب السجناء.

عطايا خادم احلرمني 
بناء 500 ألف وحدة سكنية وتخصيص 250 ٭ 

مليارًا لذلك
راتب شهرين لجميع الموظفين مدنيين   ٭

وعسكريين
ترقية العسكريين من الضباط واألفراد في   ٭

جميع القطاعات إلى الرتبة التالية
إحداث 60 ٭ ألف وظيفة عسكرية في وزارة 

الداخلية
قيام وزارة المالية بصرف التزامات منتسبي   ٭

الجهات العسكرية المالية بشكل عاجل
مكافأة شهرين لجميع طالب التعليم العالي  ٭

اعتماد الحد األدنى في الرواتب بـ 3000 ٭ 
ريال للعاملين في الحكومة

2000 ٭ ريال شهريًا إعانة للباحثين عن عمل
إنشاء فروع للرئاسة العامة إلدارة البحوث   ٭

واإلفتاء في كل مناطق المملكة
إنشاء مجمع فقهي يسمى المجمع الفقهي   ٭

السعودي خالل 5 أشهر
إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفـساد   ٭

وربطها بخادم الحرمين مباشرة
اعتماد مبلغ 16 ٭ مليار ريال لمشاريع وزارة الصحة

إلزام كافة وسائل اإلعالم بآداب التعامل مع   ٭
العلماء وعدم التعرض للمفتي وأعضاء هيئة كبار 

العلماء باإلساءة أو النقد
إحداث 500 ٭ وظيفة لوزارة التجارة لدعم 

جهود الرقابة
دفع القطاع الخاص للقيام بواجبه في »سعودة«   ٭

الوظائف ورفع نسبة تشغيل المواطنين
رفع قيمة الحد األعلى للقرض السكني من 300 ٭ 

ألف ريال إلى 500 ألف
تخصيص 300 ٭ مليون ريال لدعم مكاتب 

الدعوة واإلرشاد
رفع الحد األعلى في برامج تمويل المستشفيات   ٭

الخاصة من 50 مليون ريال إلى 200 مليون
تخصيص مبلغ 500 ٭ مليون ريال لترميم 
المساجد والجوامع في جميع أنحاء المملكة

تخصيص 200 ٭ مليون ريال لدعم جمعيات 
تحفيظ القرآن

السلطات البحرينية تزيل دوار اللؤلؤة

املنامة � وكاالت: أزالت السلطات البحرينية دوار 
اللؤلؤة وسط املنامة ودمرت نصب اللؤلؤة الذي 
ش���هد االحتجاجات األخيرة حسبما أفادت وكالة 

األنباء البحرينية أمس.
وقالت الوكالة »في إطار حرص احلكومة على 
حتسني اخلدمات وتطوير البنية التحتية«، بدأت 
أمس »أعمال تطوير تقاطع دوار مجلس التعاون 

وذلك لزيادة االنسيابية في هذه املنطقة احليوية 
من العاصمة«.

وكان هذا الدوار أنشئ في أواخر الثمانينيات 
وأطلق عليه »دوار مجلس التعاون« ويتوس���طه 
نصب تذكاري عبارة عن لؤلؤة تتربع على رأس 
ست أذرع متثل دول مجلس التعاون الست، وقد 

عرف شعبيا باسم دوار اللؤلؤة.

متثال اللؤلؤة إثر هدمه من قبل السلطات البحرينية في ميدان مجلس التعاون أمس          )رويترز(

مينيون يحضرون عددا من اجلثث التي سقطت في مجزرة أمس للدفن في صنعاء            )ا.ف.پ(

أسماء 276 مواطنًا  مدعوين ملراجعة ديوان 
اخلدمة املدنية غدًا األحد

جنم سلة القادسية
 أحمد سعود: حققنا الدوري 

للموسم اخلامس عن جدارة 
ونطمح باحتكار اللقب في 

املواسم املقبلة

الصليبية وتيماء واألحمدي »بدون« تظاهرات

الشمالي لـ »األنباء«: قانون 
جديد ملعاجلة البطالة

تنسيق بني الكتل حول االستجوابات املعلنة

حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم

أعلن وزير املالية مصطفى الشمالي أن احلكومة 
تتجه لتقدمي مش���روع بقانون جديد ملعاجلة قضية 
البطالة. وقال الش���مالي في تصريح ل� »األنباء«: إن 
املشروع اجلديد سيناقشه مجلس الوزراء خالل اجتماعه 
املقبل ويقره ليحال إلى مجلس األمة. وأوضح الوزير 
القانون  أن  الش���مالي 
يتعلق مبعاجلة قضية 
من س���يتم تسريحهم 
من أعمالهم ويفقدون 
وظائفهم بحيث يضمن 
إمكانية  القان���ون  لهم 
توفير سبل إعاشتهم مع 
عوائلهم حلني احلصول 
على فرص عمل جديدة 
كل حسب درجة وظيفته 
التعليمي،  أو مستواه 
مشيرا إلى أن التفاصيل 
الدقيقة بالقانون سيتم 
اإلعالن عنها الحقا. من جانب آخر يشهد مجلس األمة 
بدءا من الغد سلسلة اجتماعات بني الكتل السياسية 
لتحديد املواقف والتنسيق حول االستجوابات املعلنة. 
مصادر مطلعة أبلغت »األنباء« أن كتلة العمل الوطني 
تدرس إش���راك إحدى الكتل السياس���ية األخرى في 
استجوابها للوزير الشيخ أحمد الفهد إال أن األمر اليزال 
قيد البحث والدراسة بحسب التوازنات السياسية.

مصطفى الشمالي

أحمد سعود

مجزرة في اليمن
صنعاء � وكاالت: رصاص حي 
وقناصة وقنابل مس����يلة للدموع 
وأخرى س����امة وعش����رات القتلى 
واجلرحى، هي حصيلة مجزرة أمس 
األكثر دموية منذ انطالق املظاهرات 
الداعية إلسقاط الرئيس علي عبداهلل 
صالح والتي كلفت أكثر من 33 قتيال 
وما يفوق 200 جريح، والتي يبدو 
أنها دقت اإلسفني األخير في نعش أي 
حوار محتمل بني النظام واملعارضة 
التي أكدت أنه لم يعد هناك مجال 
للتوصل إل����ى تفاهم مع احلكومة 

بعد أحداث أم����س الدامية، وأدانت 
هذه اجلرائم داعية الرئيس صالح 
إلى التنح����ي. لكن األخير أعلن أن 
مجل����س الدفاع الوطني قرر إعالن 
حالة الطوارئ العامة في جميع أنحاء 
البالد على أن يشمل ذلك على وجه 
اخلصوص »حظر حمل السالح من 
قبل املواطنني«. ونفى صالح أن تكون 
الشرطة قد أطلقت رصاصة واحدة 
على املعتصمني، مؤكدا أنها لم تكن 

حتمل رصاصة واحدة.

عواص���م � وكاالت: بعد اقرار 
مجلس االمن اس���تخدام سالحي 
العسكري  احلظر اجلوي والعمل 
بوجه نظام العقيد معمر القذافي، 
ما كان من���ه إال أن قدم تراجعات 
باجلملة منها وقف فوري إلطالق 
النار من جانب واحد. من جهة أخرى 
اعلن ديبلوماسي في االمم املتحدة 
ان قطر واإلمارات ستشاركان في 
العمليات العسكرية املشتركة ضد 

نظام القذافي.

دمشق � وكاالت: شهدت سورية أمس 
مظاهرة أمام املسجد األموي بدمشق، قام بها 
عشرات األشخاص بعد صالة اجلمعة وما 
لبثت أن جتمعت تظاهرة مؤيدة للرئيس 
السوري بشار األسد في ساحة املسكية شارك 
فيها أكثر من مائتي شخص حاملني األعالم 
السورية وصورا للرئيس السوري ووالده 
الرئيس الراحل حافظ األس����د. كما نقلت 
املواقع اإللكترونية ش����ريطا آخر ملظاهرة 
جرت ف����ي مدينة حمص وأخرى في درعا 

قبل أن يتم تفريقهم.

القاهرة � أ.ش.أ: يتوجه اليوم ماليني املصريني الى صناديق 
االقتراع لإلدالء بأصواتهم في االستفتاء على التعديالت الدستورية 
املقترحة بحرية كاملة وش���فافية تاق لها الناخبون منذ عقود 
طويل���ة. ويحق لكل مواطن ومواطنة بل���غ 18 عاما حتى يوم 
أول مارس 2011 التصويت ببطاقة الرقم القومي في االستفتاء 
ب� »نعم« أو »ال« ش���ريطة أال تكون عليه أي موانع ملباش���رة 
احلقوق السياس���ية. وفيما اليزال االنقسام حاضرا بني القوى 
السياسية بني مؤيد للتعديالت ومعارض لها، جتمع اآلالف من 
ائتالف الثورة وش���باب 25 يناير وعدد من القوى السياسية 
في ميدان التحرير بوس���ط العاصمة القاهرة أمس قبل صالة 

اجلمعة مطالبني بتعديل كامل للدستور.

تنازالت باجلملة 
لنظام القذافي

األمن السوري يفرق مظاهرات 
في دمشق وحمص ودرعا

مصر اليوم بني »نعم« و»ال«
في استفتاء التعديالت الدستورية
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الناطق الرسمي اإلقليمي للحكومة من املاضي
البريطانية مارتن داي في حوار مع »األنباء«: منى الذكير )2ـ2(: والدي شارك يهوديًا  

في التجارة وكان يضع »خيشة« مليئة بالنقود 
حتت فرشة السرير مخافة السرقة

قلقون من الوضع في البحرين
ومواقف إيران متناقضة
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الرياض � وكاالت: في يوم تاريخي شهد 
مكرمة ملكية ال يقدمها إال أب كرمي ألبناء 
شعبه، أصدر خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز حزمة من االوامر 
امللكية الهادفة لتحسني اوضاع املواطنني 
شملت كافة شرائح املجتمع وقطاعات الدولة 
في القطاعني العام واخلاص، وبلغت عشرات 
املليارات من الدوالرات. وتضمنت القرارات 
صرف رواتب ومكافآت وتثبيت بدل الغالء 
للمواطنني ومقداره 15% واعتماد احلد األدنى 
لرواتب السعوديني بحدود ثالثة آالف ريال 
وغيرها من املكرمات امللكية. وفي أول كلمة 
له بعد عودته من رحلة العالج التي خضع 
لها في أميركا، أعرب خادم احلرمني الشريفني 
عن فخره مبواطني اململكة الذين اعتبرهم 
»بعد اهلل صمام األمان لوحدة هذا الوطن 
وأنكم صفعت����م الباطل باحلق، واخليانة 
بالوالء وصالبة إرادتكم املؤمنة«. وأشاد 
ب� »الرجال البواس����ل في كافة القطاعات 
العس����كرية« وخص بالذكر »رجال األمن 
الداخلية« ألنه����م »اليد الضاربة  بوزارة 
لكل من تسول له نفس����ه املساس بأمنه 

واستقراره«. التفاصيل ص35 ٭مواطن سعودي يقبل صورة خادم احلرمني على التلفاز خالل إعالنه عن املكرمات       )رويترز(

الشمري: 11 ألفًا زاروا ملتقى »كويتي وأفتخر« في 
2322يومه األول واملواقع ساهمت بانتشاره


