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آل ثاني: 2010 أول عام حتقق فيه 
»الوطنية لالتصاالت« ربحًا صافيًا   وسنواصل 

في 2011 ما نتطلع إليه.. 
وإدراج الشركة في بورصة قطر قريباً

جابر املبارك قلد أوسمة الدفاع الوطني 
والواجب العسكري من الدرجة 

املمتازة للضباط وأكد فخره بكفاءة 
33وقدرة قواتنا املسلحة 05

التقى »الوفاق الوطني« ودعا إلى وقف التصريحات الداعية إلذكاء الفتنة وشدد على ضرورة تهدئة اخلواطر

اخلرافي: النظام في البحرين خط أحمر
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ فليح العازمي

ضمن مساعيه الرامية إلى احتواء األزمة وتطويق مساحة اخلالف، 
نقلت مصادر مطلعة عن رئيس مجلس األمة جاس����م اخلرافي تأكيده 
� خ����الل اللقاء الذي عق����د في ديوان علي املتروك مؤخ����را � أن النظام 
في البحرين خط أحمر، وانه ال مجال ألي مفاوضات أو مس����اومات أو 
تأويالت حوله، وأشارت املصادر إلى ان الرئيس اخلرافي حضر اللقاء 
بدع����وة من جمعية الوف����اق الوطني البحريني����ة. وبينت املصادر ان 
اخلرافي والنائب عدنان عبدالصمد اس����تمعا في ديوان املتروك إلى كل 
املالحظات املتعلقة بأحداث البحرين، موضحة ان الرئيس اخلرافي شدد 
على ضرورة توقف التصريحات التي من ش����أنها إذكاء الفتنة أو إثارة 
حساسيات نحن في غنى عنها، داعيا إلى تهدئة اخلواطر »ألن الوضع 
ال يحتمل أي تصعيد«. وأشارت املصادر إلى ان هناك ارتياحا عاما من 
املوقف الكويتي الرسمي حيال مملكة البحرين، متمنية في الوقت ذاته 

من أعضاء املجلس تغليب احلكمة التي ستسود في النهاية.

أعلنت وزارة الداخلية اإلفراج عن 433 سجينا من السجن املركزي 
أمس، وتخفيض عقوبة 460 س����جينا آخرين من املشمولني بالعفو 

األميري لهذا العام. 
وقال وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املؤسسات اإلصالحية 
وتنفيذ األحكام اللواء أنور الياس����ني انه مت تنفيذ املكرمة األميرية 
للعفو عن احملكوم عليهم ممن تنطبق عليهم الش����روط والقواعد 

التي وضعتها اللجنة املختصة. 
وأض����اف ان اإلفراج وتخفيض العقوبة متا بعد دراس����ة ملفات 
1063 سجينا كما مت إلغاء الغرامات عن 234 ومجموعها يبلغ نحو 

مليونني و380 ألف دينار.
وتابع الياسني انه مت رفع عقوبة اإلبعاد عن 170 من غير الكويتيني 
ممن شملتهم املكرمة األميرية، موضحا ان أغلبهم من احلاالت اإلنسانية 

التي متت مراعاتها بعد دراسة حاالتهم في اللجان املختصة.
وأكد انه لم يفرج عن أي نزيل في السجن املركزي إال بعد التأكد 

من انه سيصبح مواطنا صاحلا ميكنه التعايش مع املجتمع.
التفاصيل ص9 ٭ 

في خطوة جيدة نحو تطبيق قانون املعاقني، أقر املجلس األعلى 
للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة الالئحة الداخلية اخلاصة باملجلس. 
كما أصدر االجتماع الذي ترأسه النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع ورئيس املجلس األعلى للهيئة العامة لش���ؤون ذوي 
اإلعاقة الشيخ جابر املبارك قرارا في شأن »شروط وضوابط تخفيف 
س���اعات العمل ملن يتول���ى تقدمي الرعاية ل���ذوي اإلعاقة«، كما أقر 
»فصل امللفات لألشخاص ذوي اإلعاقة دون سن ال� 18 لألسرة التي 
لديه���ا أكثر من معاق بحيث يتم التعامل مع كل ش���خص ذي إعاقة 
كل حس���ب إعاقته، باإلضافة إلى صرف مخصص الطالب اجلامعي 

حتى سن 26 عاما«.
وناقش املجلس إعطاء صفة االس���تعجال للموافقة على انضمام 
الكويت لالتفاقية العاملية حلقوق املعاقني واس���تعرض ما مت حول 

ميزانية الهيئة العامة لإلعاقة للعام 2012/2011.

حنان عبدالمعبود

صرح مدير املكتب الصحي بأملانيا د.سليمان احلربش بأن املكتب 
الصحي الكويتي في فرانكفورت جنح في استرجاع مبلغ 450 ألف 

يورو تكاليف عالج أحد املرضى الكويتيني. 
وق���ال احلربش في تصريح صحافي »كانت املبالغ قد دفعت في 
السنوات السابقة وبعد املراجعة مللف املريض وجدنا جتاوزات هائلة«. 
وأضاف أصررنا على أن تتم استعادة املبالغ عدا التي دفعت لدخول 
املريض وهي 17 ألف يورو كعالج فعلي من أصل مبالغ جتاوزت 467 

ألف يورو وبالفعل قام املستشفى بإرجاعها.

د. صالح العجيري

أحمد البشر الرومي صالح الشايجي

يوسف عبدالرحمن

احلربش: مكتب فرانكفورت استعاد 450 
ألف يورو تكاليف عالج أحد املرضى

محليات

استراحة بقلم: يوسف عبدالرحمن 

قيلولة بقلم: صالح الشايجي

أسماء 734 مواطنًا ومواطنة رشحهم ديوان اخلدمة 
للتوظيف في اجلهات احلكومية

»الداخلية«: أسماء 128 مالزمًا أول أحلقوا بدورة متهيدًا 
لترقيتهم لرتبة نقيب

صالح 
العجيري 

.. ما لم
 ُيكتب عنه

أحمد 
البشر 

الرومي تنبأ 
باالحتالل العراقي للكويت عام 1968
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عدد من قيادات شرطة دبي يعرضون صوراً لشحنة األسلحة املصادرة التي كانت في طريقها إلى اليمن    )أ.پ(

النواب والوزراء في قاعة املجلس عقب رفع اجللسة لعدم توافر النصاب    )هاني الشمري(

 سامح عبدالحفيظ ـ هادي العجمي

حال عدم اكتمال النصاب في 
التكميلية  جلس����ة مجلس األمة 
البدء مبناقشة تقرير  أمس دون 
التش����ريعية والقانونية  اللجنة 
البرملانية حول قانون هيئة الفتوى 
والتشريع وقضايا الدولة. وخالل 
اجللس����ة التي تأرج����ح نصابها 
واضطر الرئيس جاسم اخلرافي 
الى رفعها مرتني، اقتصر النقاش 
النيابي على بند األسئلة فقط، حيث 
لم تت����ح للرئيس أحقية االنتقال 
للبند التالي لعدم وجود النصاب 
القانوني. مصادر نيابية قالت ل� 
»األنباء« ان تكتيكا معينا قد يكون 
اتبع أمس إلفشال مناقشة القانون 

وتأجيله لوقت الحق.

النصاب..
 أضاع »الفتوى«

أسامة أبو السعود - عادل الشنان

أعلن مدير شؤون القصر علي العليمي 
أنه وعد موظفي هيئة شؤون القصر بصرف 
املكافآت املمتازة باحلد األقصى جلميع موظفي 
الهيئة دون استثناء. وشدد العليمي على 
دعمه الكامل حلقوق جميع موظفي الهيئة 
البالغ عدده���م 650 موظفا وصرف كامل 
امتيازاتهم، مؤكدا أن جميع السنوات املاضية 
تش���هد  بأنه قد مت صرف كام���ل املكافآت 

لألعمال املمتازة للموظفني. علي العليمي

العليمي: صرف مكافآت العاملني 
بـ »القصر« باحلد األقصى ودون استثناء

اإلفراج عن 433 سجينًا 
شملتهم املكرمة األميرية

التفاصيل ص 5 ٭

مجلس اخلدمة املدنية 
ينظر في الزيادات املالية األحد

ضوابط لتخفيف ساعات عمل 
متولي رعاية معاق وإقرار صرف مخصص 

للجامعي املعاق حتى سن 26

في أول اجتماع يترأسه احلمود

مريم بندق

يترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس اخلدمة 
املدنية باإلنابة الشيخ أحمد احلمود أول اجتماع ملجلس اخلدمة املدنية 
بعد غد االحد. وعلمت »األنباء« ان االجتماع س���يعقد عند العاش���رة 
والنص���ف صباحا وقبيل التئام مجلس الوزراء عند الثانية عش���رة 

والنصف. وبحس���ب املتداول فإن هناك عدة 
مطالبات على جدول أعمال املجلس من عدة 
جهات مختلفة منها الزيادات املالية للفنيني 
في جميع الوزارات والذين س���بق أن تلقوا 
موافقة مبدئية على إقرارها إلى جانب كادر 
وزارة اإلعالم حيث أبلغ رئيس النقابة باملوافقة 
على إقرار مطالبهم مم���ا أدى إلى تراجعهم 
عن تنظيم اعتصام األسبوع املاضي. وهناك 
أيضا مطالبات من العاملني في هيئة الطيران 
املدني والذين لديهم وعد أيضا بالنظر فيها 

وقد أبلغ لرئيس النقابة رجب الرفاعي أيضا. وعلى صعيد الوزارات 
هناك مطالبات من موظفي »األشغال العامة« و»التربية« واألمانة العامة 
للتخطيط وغيرها كالبلدية وميناء الشعيبة. على اجلانب احلكومي 
قالت مصادر مسؤولة ل� »األنباء« ان جميع هذه املطالب وغيرها مت عمل 
دراسة خاصة بكل منها وجاهزة للعرض على االجتماع، وأيها سيعطى  
االولوية في املناقشة ومن ثم املوافقة؟ أجابت املصادر: حتى اآلن نحن 
ال نعرف التوجه، وسنقدم الدراسة املطلوبة وتكلفة املطالبات واألعداد 
التي تشملها واملقارنة بينها وبني بعض الفئات االخرى ويبقى ان القرار 

األخير سيكون بعد املناقشة ومشاركة اعضاء املجلس.

الشيخ أحمد احلمود
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التفاصيل ص11 ٭

التفاصيل ص6 ٭

٭ اإلمارات: أحبطت شرطة دبي محاولة تهريب 
16 ألف قطعة سالح إلى اليمن تقدر قيمتها 

بنحو 16 مليون درهم.
وكشف القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي 
خلفان متيم خالل مؤمتر صحافي أمس أنه مت 

إلقاء القبض على خمسة أشخاص من اجلنسية 
العربية وآخر من اجلنسية التركية.

وأشار إلى أن شحنة األسلحة الشخصية كانت 
في طريقها من تركيا إلى صعدة في اليمن.

٭ سورية: بعد معلومات عن ارتفاع عدد قتلى 
مواجهات األربعاء املاضي في مدينة درعا الى 100 

قتيل ووسط ترقب ملا قيل عن أن مظاهرات ستخرج 
اليوم حتت شعار »جمعة العزة«، كشفت املستشارة 
اإلعالمية للرئيس السوري بشار األسد عن سلسلة 

من القرارات العاجلة التي أمر بها الرئيس، ومنها 
تشكيل جلنة لرفع مستويات املعيشة ودراسة إلغاء 

حالة الطوارئ بالسرعة الكلية، ودراسة قانون تنظيم 
األحزاب، وقانون جديد لإلعالم يلبي حاجة املواطنني 

للحرية، إضافة إلى زيادة الرواتب بشكل فوري بنسبة 
30 ٪ ووضع آلية ملكافحة الفساد ووضع جميع 

التشريعات املؤدية لذلك.

٭ لبنان: علمت »األنباء« من مراجع لبنانية مطلعة 
ان األردن انضم الى اإلجراءات اخلليجية املانعة 

دخول لبنانيني الى أراضيها.

٭ ليبيا: أفاد مصدر مسؤول بوزارة الدفاع 
األميركية )الپنتاغون( أمس بأن قيادة العملية 

العسكرية للتحالف الدولي على ليبيا »فجر 
األوديسا« سيتم نقلها غدا من الواليات املتحدة 

الى دولة أخرى في التحالف لم يتم حتديدها بعد.
من جهتها، قالت القوات املسلحة الفرنسية ان 

طائرة فرنسية دمرت أخرى ليبية انتهكت حظر 

الطيران الذي أجازته األمم املتحدة.
هذا، ووافق البرملان التركي أمس على قرار 

احلكومة باملشاركة في العملية البحرية حللف 
شمال األطلسي قبالة ليبيا. من جهة أخرى، قدم 

استاذ الطب النفسي في جامعة ييل االميركية 
العريقة هيث كينغ مداخلة حول التكوين النفسي 

للزعيم الليبي معمر القذافي قال فيها ان فهم 
طبيعة »اللحظة النفسية« التي مير بها القذافي 

يكتسب اهمية كبيرة في الوقت الراهن ألنه ميكن 
ان يحدد مسار املواجهة التي يخوضها اآلن للدفاع 

عن حكمه. وتابع »كان تكوين القذافي النفسي 
مهيئا لذلك، فهو يحتاج الى رعاية نسوية بسبب 

صعوبة عالقته مع والدته.

٭ اليمن:  شهدت البعثات الديبلوماسية الغربية 
حركة نزوح كبيرة من العاصمة اليمنية صنعاء أمس 

وسط ترقب ملا ستسفر عنه جمعة الزحف التي 
وعد بها احملتجون اليوم باجتاه القصر اجلمهوري 
في صنعاء إلرغام الرئيس علي عبداهلل صالح على 

التنحي. وسط معلومات عن استقدام عدد كبير 
من القبائل احلليفة للرئيس الى العاصمة للقيام 

مبظاهرات مليونية تأييدا لصالح. وفي غضون ذلك  
جتددت االشتباكات أمس بني قوات اجليش املنضمة 

الى املتظاهرين وبني احلرس اجلمهوري املوالي 
لصالح حول احد مقرات الرئيس في املكال.

٭ مصر: دعوى قضائية تؤكد عدم دستورية تنحي 
مبارك وتطالب بعودته، و»تقصي احلقائق« تؤكد أن 

»الوطني« شّكل تنظيما »شبه عسكري« من البلطجية 
وأتباع سرور شاركوا في »موقعة اجلمل«، وإحالة 

العادلي و4 من مساعديه إلى »اجلنايات« بتهمة قتل 
املتظاهرين عمدا، والبورصة املصرية تتجاوز أزمتها 

وتقلّص خسائر مؤشرها الرئيسي إلى ٪3.7.
التفاصيل ص36 - 41 ٭

ملخص عربي ودولي


