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)محمد ماهر( ساحة الصفاة محاطة بحواجز الداخلية املصرة على منع إقامة »جمعة الدستور«  

احلمود يؤكد عدم سماح »الداخلية« باملسيرات والتظاهرات املخالفة للقانون.. و»نهج« جتتمع بديوان الطبطبائي اليوم لبحث الوضع

االعتصام في »اإلرادة« تنفيذًا لـ »اإلرادة« الوطنية

نائب األمير مّثل صاحب السمو  في تكرمي 
جائزة الشيخ  سالم العلي للمعلوماتية

 فائزيها بحضور عدد كبير من النواب 
07والشيوخ والوزراء

املليفي ُمنح صالحيات إلقرار كادر املعلمني.. ومجلس الوزراء يبحث زيادة رواتب القطاع النفطي

هدد بالتخلي عن تطبيق قرار مجلس األمن الدولي 833

رغم الدعوات للتظاهر حتت شعار »جمعة حماة الديار«

يواجه اإلعدام أو املؤبد إذا أدين بالتحريض على قتل املتظاهرين

اشتباكات بني احلرس اجلمهوري وقبيلة أرحب قرب مطار العاصمة 

احلكومة تواجه االستجواب الثاني بـ  »إجراءات دستورية«
واحملمد يبدأ إجازة خاصة الثالثاء إلجراء فحوصات طبية 

مريم بندق

بعد أن تنتهي احلكومة من تأدية مس����ؤولياتها 
الدستورية في جلسة الثالثاء املقبل إزاء االستجواب 
املقدم لس����مو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
سيقوم سمو رئيس الوزراء بإجازة خاصة إلجراء 
بعض الفحوصات الطبية فور وصول النائب األول 

ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك الذي قطع إجازته 
التي كان يقضيها ف����ي أملانيا وتوجه أول من امس 
الى لندن للقاء صاحب السمو لالطمئنان على صحة 
سموه. هذا ويرأس احملمد اجتماعا ملجلس الوزراء 
األحد، حيث من املقرر طرح كادر املعلمني الذي وافق 

عليه مجلس اخلدمة املدنية األحد املاضي.
وقالت مصادر حكومية ان املجلس أعطى صالحيات 

لوزير التربية ووزير التعليم العالي احمد املليفي 
للوصول الى الشكل النهائي للكادر بالتعاون مع وزير 
املالية مصطفى الش����مالي الذي ينتظر أن يوفر 120 
مليون دينار لتطبيق الكادر. وفي هذا الصدد طالب 
النواب د.جمعان احلربش ود.يوسف الزلزلة وفالح 
الصواغ، طالبوا الوزير املليفي بتنفيذ الوعد الذي 
قطعه على نفسه بتنفيذ اجلدولني )1 و2( من املقترح 

املقدم من جمعية املعلمني. ويبحث مجلس الوزراء 
ايضا مذكرة وآراء اخلبراء الدستوريني بشأن املوقف 

النهائي من التعامل مع استجوابي احملمد والفهد.
ويرأس احملمد االثنني املقبل اجتماع املجلس األعلى 
للبترول حيث سيناقش زيادة رواتب العاملني في 
القطاع النفطي وينتظر ان يتمكن املجلس من إصدار 

القرار اخلاص بها.

العراق: سنمنع بناء ميناء مبارك بكل الوسائل
والكويت ترد: ال أحد يستطيع مصادرة حقنا في السيادة

السفير السوري لـ »األنباء«: األزمة في سورية انتهت

مصادر: نقل مبارك بهيليكوبتر
 إلى سجن مزرعة طره خالل ساعات

تدوير »الداخلية«: الزعابي للمرور 
والدوسري لألمن العام والياسني للمنافذ 

واملهنا للعمليات والشمالي لإلصالحية

اليمن: صنعاء ساحة صدامات 

الراشد ملديري »الهجرة«:  جتديد 
اإلقامات جلميع اجلنسيات 

مكافآت الكنترول 
العلمي واألدبي مع راتب يونيو

أوباما وكاميرون يرّوجان 
لدعم الثورات العربية

أمير زكي ـ محمد الدشيش

أكد وكيل وزارة الداخلية املس����اعد لش����ؤون 
اجلنسية واجلوازات باإلنابة اللواء عبداهلل الراشد 
أنه يحق ألي وافد يحوز إقامة صاحلة في البالد 

ان يجدد إقامته بغض النظر عن جنسيته.
وأبلغ الراشد مدير عام الهجرة ومديري إدارات 
الهج����رة في اجتماع عقده معهم صباح أمس في 
مبن����ى اإلدارة العامة للهج����رة ان أي وافد لديه 
إقامة يجب التجدي����د له ما لم توجد عوائق، أما 
بالنسبة للزيارات وسمات العمل خلمس جنسيات 
وهي: السورية، اإليرانية، العراقية، الباكستانية 

واألفغانية فهي موقوفة وال استثناء ألي كان.
وكان بعض مديري الهجرة رفضوا استقبال 
معامالت جتديد لوافدين من اجلنسيات املذكورة 
الى جانب رصد اس����تثناءات لبعض اجلنسيات 
احملظورة وهو ما حسمه اللواء الراشد بعد تعليمات 
صدرت إليه من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية الشيخ أحمد احلمود.

مريم بندق

اعتمدت وكيلة وزارة التربية متاضر السديراوي 
جداول الكنترول العلمي واألدبي، ووعد الوكيل 
املساعد للشؤون املالية راضي الرشيدي بالصرف 

مع راتب شهر يونيو املقبل.

لندن � وكاالت: أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
ديڤيد كاميرون والرئيس األميركي باراك اوباما 
في مؤمتر صحافي مشترك في لندن أن أميركا 
وبريطانيا سترّوجان ل� »برنامج دعم« سياسي 
واقتصادي ل� »الربيع العربي« أثناء قمة مجموعة 
الثماني في فرنس���ا املقرر عقدها اليوم.  وقال 
كاميرون »ان الرئيس وأنا شخصيا مصممان 
عل���ى الوقوف الى جانب أولئك الذين يعملون 
من اجل احلرية« في إشارة الى الثورات العربية 
التي تش���هدها كل من سورية وليبيا واليمن. 
في سياق متصل أعلنت احلكومة البريطانية 
أمس عن اتفاق بني كاميرون والرئيس أوباما 
على تشكيل جلنة أمنية مشتركة بني بلديهما 
م���ن اجل التعامل مع التحدي���ات االمنية التي 

تواجههما.

مريم بندق - حسين الرمضان 
موسى ابو طفرة -   ماضي الهاجري

 سامح عبدالحفيظ - امير زكي 
عادل العتيبي ـ فليح العازمي 
هادي العجمي ـ رشيد الفعم

كشفت مصادر ل� »األنباء« عن 
اتفاق على تنفيذ االعتصام املقرر 
غدا حتت شعار »جمعة الدستور«، 
في ساحة اإلرادة حفاظا على أمن 

الكويت واملواطنني واملقيمني.
وقالت املصادر: مت االتفاق من 
قبل النواب الذين تفهموا ان مصلحة 
وأم����ن الكويت ف����وق كل اعتبار، 
التي  التداعيات  خصوصا في ظل 

حتيط باملنطقة.
وكان  نائ����ب رئي����س الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ احمد احلمود 
قد أكد ان الوزارة لن تس����مح بأي 
تظاهرات او مسيرات خارج ساحة 

االرادة او مخالفة للقانون، فيما قالت  
مصادر مطلع����ة ان جتمع »نهج« 
اليزال يصر على اقامة االعتصام في 
ساحة الصفاة. وأوضحت املصادر 
ل� »األنباء« ان عدة اطراف س����عت 
جاهدة لتطويق اخلالف بني اصرار 
»الداخلية« على احلزم في مواجهة اي 
جتمهر خارج ساحة االرادة املقابلة 
ملجلس االمة وحتدي القوى الشبابية 
وبعض النواب القامة اعتصامهم في 
س����احة الصفاة. واشارت املصادر 
الى ان شباب »نهج« عقدوا اجتماعا 
مس����اء امس االول بديوان النائب 
د.وليد الطبطبائي لدراسة اوضاع 
ما اسموه ب� »جمعة الغضب«، مبينة 
ان املجتمعني اكدوا ان جميع القوى 
السياسية سوف تشارك في التجمع 
على ان يكون هناك تنسيق مشترك 
حول توحيد املطالب. مصادر ذات 
صلة قال����ت ل� »األنباء« ان رأيا مت 

تداوله بني القوى الشبابية والنيابية 
مفاده أنه في حال وجود عائق امام 
املجتمعني في ساحة الصفاة ستكون 
هناك مسيرة شعبية حتى مجلس 

الوزراء. 
واضاف����ت املصادر ان اجتماعا 
س����يعقد بديوان الطبطبائي ظهر 

اليوم لبحث الوضع. 
الى ذل����ك قال النائب د.جمعان 
احلربش: ال أجد مبررا ملنع التجمع 
بساحة الصفاة يوم اجلمعة، ومع 
ذلك امتنى من شباب »نهج« التجمع 
في س����احة االرادة التي مت فتحها 

اثباتا حلسن النية.
من جانبه أك����د النائب مبارك 
الوعالن ان التصريحات املاراثونية 
لوزارة الداخلية وقرار وزير الداخلية 
بتعيني قائ����د ميداني للتعامل مع 

املواطنني امر غير مقبول.

دارين العلي والوكاالت

وصف السفير الس����وري لدى الكويت بسام 
عبداملجيد الوضع احلالي في سورية ب� »اجليد« 
قائ����ال في تصريح خاص ل� »األنباء« على هامش 
مشاركته في احتفال جائزة سمو الشيخ سالم العلي 
للمعلوماتية صباح امس »قد جتاوزنا األزمة وقريبا 
جدا س����تظهر النتائج«. واضاف: اقولها بالعامية 
»خلصت« معلقا على احداث اجلمعة املاضية بانها 
تدل على ان األزمة كانت ستنتهي ولكن البعض ممن 
لديهم مصالح بعدم انتهاء األزمة دفع للقيام بهذه 

احلركات. وقال عبداملجيد: انا ابشر الشعب السوري 
في الكويت وكذلك الشعب الكويتي بأن األزمة في 
س����ورية انتهت وسورية صامدة وستعود اقوى 
من ذي قبل. وفيما جتددت الدعوات على صفحات 
املعارضة على االنترنت للتظاهر غدا حتت عنوان 
»جمعة حماة الديار« اشارة الى اجليش دعا األمني 
العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل السوريني 
الى »احلفاظ على بلدهم ونظامهم املقاوم واملمانع« 
واعطاء الفرصة »للقيادة السورية بالتعاون مع 

كل الفئات لتنفيذ االصالحات«.
التفاصيل ص54 و55 ٭

القاهرة � وكاالت: كشفت مصادر طبية 
أن التقرير املبدئي للجنة الطبية املشكلة من 
وزارة الصحة والطب الشرعي التي قامت 
بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق 
حسني مبارك مبستشفى شرم الشيخ يؤكد 
أن حالته الصحية تسمح بنقله إلى سجن 
مزرعة طره، وسوف يرفع التقرير إلى النائب 
العام التخاذ القرار. وأكد موقع »املصريون« 
أن هناك إجراءات أمنية جترى لنقل مبارك 
واحتمال نقل����ه بطائرة هيليكوبتر مجهزة 

طبيا، فيما أكد اللواء محمد اخلطيب مدير 
أمن جنوب سيناء أنه لم يتلق أي إخطارات 
تفيد بنقل الرئيس السابق من مستشفى شرم 
الشيخ وال توجد إجراءات تتم حاليا متهيدا 
لنقله، وأنه ال تغيير في إجراءات احلراسة 

على مستشفى شرم الشيخ حتى اآلن.
وأكد خبراء قانون أن مبارك يواجه احلكم 
باإلعدام أو الس����جن املؤبد في حالة اإلدانة 

بالتحريض على قتل املتظاهرين.
التفاصيل ص 58 ٭

أمير زكي ـ محمد الجالهمة

 قبل 48 س���اعة من انطالق ما يس���مى 
ب� »جمعة الدس���تور«، أصدر نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد 
احلمود قرارا بتدوير بعض وكالء الداخلية، 
وجرى تعيني اللواء د.مصطفى الزعابي وكيال 
مس���اعدا للمرور واللواء محمود الدوسري 
وكيال مساعدا لألمن العام واللواء أنور الياسني 

وكيال مساعدا لشؤون املنافذ واللواء عبداهلل 
املهنا وكيال مساعدا لشؤون العمليات واللواء 
خليل الش���مالي وكيال مساعدا للمؤسسات 
اإلصالحية. وظل 8 وكالء مساعدين كما هم 
في مناصبهم وهم: الفريق يوسف السعودي 
والفريق سليمان الفهد والفريق أحمد النواف 
والشيخ عذبي الفهد واأللوية محمد اليوسف 

وعبداحلميد العوضي وعجيل العجران.
التفاصيل ص16 ٭

صنع���اء � أ.ف.پ: م���رة جدي���دة احتدمت 
االش���تباكات العنيفة أمس ف���ي صنعاء حيث  
وقعت صدامات بني احلرس اجلمهوري وأفراد 
من قبيلة أرحب بقيادة الزعيم اإلسالمي النافذ 
الشيخ عبداملجيد الزنداني على مقربة من مطار 
صنعاء من جهة، وبني املس���لحني املناصرين 
للشيخ صادق األحمر زعيم قبائل حاشد النافذة 
في اليمن، والقوات احلكومية املوالية للرئيس 
علي عبداهلل صالح من جهة أخرى، فيما سجلت 
حركة نزوح للس���كان من مناط���ق التوتر في 
شمال العاصمة، وسط معلومات عن محاصرة 

اجليش اجلمهوري ملداخل العاصمة منعا لقدوم 
رجال من القبائل لدعم األحمر. وسمعت أصوات 
الرصاص واالنفجارات بكثافة صباح أمس في 
حي »احلصب���ة«. وفيما دعا الرئيس األميركي 
باراك اوباما الرئيس اليمني إلى التنحي »فورا« 
عن احلكم، قائال »ندعو الرئيس صالح للوفاء 
فورا بتعهده بنقل السلطة«، اعتبر األمني العام 
ملجلس التعاون اخلليجي عبداللطيف الزياني، 
ان مبادرة مجل���س التعاون اخلليجي النتقال 
السلطة في اليمن التزال تشكل »فرصة للتوصل 

إلى حل سياسي«.

بيان عاكوم ووكاالت

أكدت مصادر ديبلوماس���ية 
أنه ال أحد يستطيع منع الكويت 
من ممارسة حقها وسيادتها على 
أراضيه���ا قائلة: »ه���ذه أرضنا 
وسيادتنا ونتصرف فيها كيفما 
نش���اء«، ولفتت املصادر إلى أنه 
ال يوجد أي جتاوز قانوني فيما 
تقوم به الكويت في ميناء مبارك 
الكبير. من جهة أخرى، أفاد مصدر 
ديبلوماسي في وزارة اخلارجية 

بأن وفدا عراقيا وصل إلى الكويت 
أمس وسيلتقي مسؤولي الوزارة 
اليوم للحديث عن موضوع امليناء. 
وكان العراق قد هدد بالتخلي عن 
تطبيق قرار مجلس األمن الدولي 
833 الذي ينّظم املالحة البحرية مع 
الكويت، محذرا من انه سيستخدم 
جميع الوس���ائل ملنع الكويتيني 
من بناء ميناء مب���ارك بجزيرة 
بوبيان في املوقع الذي اختاروه 
ألنه يش���ّكل تعديا على احلدود 
العراقي���ة ويغل���ق الدخول إلى 

املوانئ العراقية اجلنوبية.
وقال وزير النقل العراقي هادي 
العامري في مؤمتر صحافي في 
البصرة ان قرارات مجلس األمن 
تس���مح مبالحة آمن���ة في خور 
إلى  عبداهلل اجلنوبي اس���تنادا 
املوّقع عليه من  البح���ار  قانون 
قبل العراق والكويت، وعّبر عن 
االمتعاض من امتداد ميناء مبارك 
الذي تستعد الكويت لبنائه إلى 
احلدود العراقي���ة املائية، مؤكدا 
ان هذا يش���ّكل تعديا على القرار 

األممي 833. وأضاف العامري ان 
بناء الكويت ميناء مبارك بالطريقة 
التي تريد سيشكل خرقا صريحا 
لقرار مجلس األمن املرقم 833 وإذا 
أص���رت الكويت علي���ه فإن ذلك 
سيرغم العراق على التخلي عن 
القرار وتطبيقاته، وشدد بالقول 
»ان العراق ال يقبل ببناء امليناء 
الكويت���ي في مكان���ه املقرر اآلن 
الدولية  ألنه مخالف لالتفاقيات 
وسيدفع بالعراق إلعالن أنه في 

حِل من تنفيذ القرار 833«.

14و15آراء

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى لندن

صاحب السمو  وصل إلى لندن.. وجتّمع 
بـ »املسجد الكبير« للدعاء بالشفاء لسموه

بحفظ اهلل ورعايته وصل صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد الى لندن مساء امس االول حيث توجه سموه يرافقه الشيخ 
مشعل االحمد الى قصر الصباحية في ضواحي لندن. وفي الوقت 
نفسه دعا شباب كويتيون جميع فئات الشعب سنة وشيعة الى 
التجمع في املسجد الكبير عقب صالة املغرب غدا اجلمعة للدعاء 

لصاحب السمو االمير بأن مين اهلل عليه بالشفاء.
التفاصيل ص3 ٭

التفاصيل ص56 ٭

عاشور: 20 »تعاونية« متواطئة
 في عمليات رفع أسعار غير قانونية

محمد راتب

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية الدسمة 
وبنيد القار التعاونية ومقرر جلنة األسعار 
في احتاد اجلمعيات التعاونية محمد عاشور 
عن وجود أكثر من 20 جمعية تعاونية قامت 
مؤخرا برف����ع األس����عار دون موافقة جلنة 
األسعار، مطالبا وزارتي الشؤون والتجارة 
واحتاد اجلمعيات باتخاذ إجراءات رادعة بحق 

اجلمعيات املخالفة. وطالب عاشور بضرورة 
اتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات التي أقدمت 
على رفع أسعار سلعها بطرق غير مبررة ومن 
دون موافقة اجلهات املعنية، مشيرا إلى ان 
جلنة األسعار في احتاد اجلمعيات التعاونية 
وهي املعنية باملوافقة أو رفض زيادة األسعار 
كانت قد قررت في وقت س����ابق وقف جميع 
الزيادات تزامنا مع املكرمة األميرية وحتى 

الثامن والعشرين من الشهر اجلاري.

التفاصيل ص10 و11 ٭

مدير أمن اجلهراء:  نطاق 
اختصاصنا  65% من مساحة 

الكويت ومازلنا األقل 
29في معدالت اجلرمية 

07

اقتصاد
 الرئيس التنفيذي في جلوبل 
 بدر السميط في حوار خاص 

لـ »األنباء«:

احلكومة شوكة  في خاصرة 
القطاع اخلاص ..وسقوط شركات 

استثمارية أمر  وارد

بدر السميط
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التفاصيل ص57 ٭


