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ساحة الصفاة مغلقة متاما بوجه أي دعوات للتظاهر اليوم              )هاني الشمري(

الشيخ جابر املبارك

»نهج« رفضت »اإلرادة« بعد انقسام حول املوقع.. وحتذير أمني من مخالفة القانون.. واحلواجز األمنية أغلقت الساحة

الداخلية: »الصفاة« خط أحمر

منتدى االقتصاد العربي
في بيروت ومؤمتر القاهرة الدولي 

لالتصاالت يكرمان الراحل 
27ناصر اخلرافي

أسماء 1362 موظفًا 
وموظفة في »الزراعة« 

استحقوا مكافآت األعمال 
1011املمتازة

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ عبداهلل قنيص

من تغلب االخرى »اإلرادة« أم »الصفاة«؟ وما هو الـ »النهج« الذي سيسير 
عليه االعتصام الشـــبابي املدعوم نيابيا للدفاع عن الدستور اليوم؟ وأين 
ســـيكون؟ النائب د.وليد الطبطبائي خرج بعد االجتماع الذي عقد بديوانه 
ظهر أمس ليقول: اننا تدارسنا جميع اخليارات، وقرر »نهج« بكتله السياسية 
والشـــبابية والنيابية دعم قرار تنفيذ التجمع بساحة الصفاة مساء اليوم، 

مطالبا »الداخلية« بتمكني الشباب من التعبير عن رأيهم بطرق سلمية.
مصادر مطلعة أبلغت »األنباء« ان »الشعبي« و»نريد« و»السلف« أبدوا 

حتفظهم على قرار »الصفاة« وطلبوا تنفيذ التجمع في ساحة اإلرادة.
في املقابل عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد احلمود 
مساء امس اجتماعا مع القيادات األمنية لبحث األوضاع املستجدة، وكانت 
الداخلية أقامت أمس عددا كبيرا من احلواجز على امتداد ساحة الصفاة، حيث 
أكملت تطويقها باحلواجز العازلة اســـتعدادا ملا سمي بـ »جمعة الغضب«. 
وقال مصدر أمني لـ »األنباء« ان »الصفاة« خط أحمر، واضاف ان احلواجز 
روعي فيها أال تعيق حركة السير غير أنها وضعت بطريقة هندسية تغلقها 
متاما أمام أي محاولة للتجمع أو التظاهر، مشـــيرا إلى ان من بني إجراءات 
»الداخليـــة« املنتظر تطبيقها تغيير حركة بعض الطرق وخاصة اجلانبية 
ملنع التدفق أمام أي حركة ســـير قد ينّظمها الداعون للتظاهر، كما ســـيتم 
نصب عدد من نقاط التفتيش. واستطرد بأن قوة أمنية ستتواجد أمام ساحة 
اإلرادة والتي ستكون مفتوحة لكل من يريد التظاهر، غير ان ساحة الصفاة 
ســـتكون »مغلقة بالكامل« بل و»عصية« على التظاهر. ومتنى املصدر أال 
تضطر »الداخلية« الســـتخدام القوة ضد اخلارجني عن القانون إذا أصروا 
على التوجه لســـاحة الصفاة بدل اإلرادة. وفي هذا االجتاه، ثّمنت مصادر 
حكوميـــة تأييد النواب د.جمعان احلربش ومحمد هايف وخالد الطاحوس 
إلقامة االعتصام في ســـاحة اإلرادة، مشيرة إلى ان هذه اخلطوة داللة على 
احلس الوطني العميق وإحساســـهم باملســـؤولية جتاه الشباب. وكشفت 
املصادر عن ان هناك انقســـاما كبيرا بني النواب، فاألغلبية تؤيد »اإلرادة« 

وقلة قليلة دعت إلى االعتصام في ساحة الصفاة.

130 حالة جديري مائي 
يوميًا في »السارية«

»الشؤون«: السماح بتحويل 
»اخلدم« إلى إقامات عمل

حنان عبد المعبود

كشف رئيس قسم الباطنية في مستشفى األمراض السارية 
غامن احلجيالن أن الفترة األخيرة شـــهدت تزاحما شـــديدا 
مبستشفى األمراض السارية نتيجة انتشار الڤيروس املسبب 
ملرض اجلديري املائـــي، مبينا أن هناك ما يقارب 130 حالة 

يوميا يستقبلها املستشفى. 
وعن التطعيم اخلاص باجلديري املائي أوضح احلجيالن 
أنه موجود ولكن بالقطاع اخلاص، مؤكدا أن وزارة الصحة 

ملتزمة بالتطعيمات احملددة.

زعيم قبائل حاشد: صالح 
سيغادر اليمن حافيًا

عواصمـ  وكاالت: دعا الشيخ صادق األحمر امس القبائل 
املوالية لـــه الى االلتفاف حوله بســـرعة في وجه الرئيس 
اليمني علي عبداهلل صالح واتهمه بالســـعي الى جر البالد 
الى حرب اهلية قائال في حديـــث لقناة »العربية«: »أنا في 
منزلي وال أحد يستطيع ان يعتقلني وصالح سيغادر اليمن 
حافي القدمني«. وبينما اســـتمرت املعارك أمس في صنعاء 
لليوم الرابع مخلفة أكثر من 68 قتيال وعشـــرات اجلرحى، 
امر الرئيس اليمني بالقبض على األحمر وأشقائه، مع العلم 
ان صالح نفســـه ينتمي الى قبائل حاشـــد. وذكرت مصادر 
الســـلطة احمللية مبحافظة »حجه« شـــمال غرب العاصمة 
اليمنية »صنعاء« أن مجموعات قبلية موالية للنظام ألقت 
القبض على شقيقي األحمر الشيخ مذحج عبداهلل بن حسني 
األحمر، ومعه العقيد هاشـــم األحمر. ودوليا، دعت وزيرة 
اخلارجية األميركية هيالري كلينتون أطراف النزاع الدامي 

في اليمن الى »الوقف الفوري ألعمال العنف«.

 سفاح البوسنة مالديتش 
في قبضة العدالة

18استراحة
بقلم: يوسف عبدالرحمن  ٭

همس العيون
العني أحيانا سهم من سهام إبليس 

.. وأحيانا جتر صاحبها للمهالك

املليفي: 88 مليونًا لتعميم مكافآت وبدالت املستوى الوظيفي والتدريس واإلشراف والتوجيه و132 مليونًا للمتميزين وفق ضوابط

 »اخلدمة املدنية« اعتمد  230 مليونًا لكادر املعلمني الكويتيني والوافدين
مريم بندق

أبلغ وزير التربية ووزير 
التعليم العالي احمد املليفي 
مديـــري عمـــوم املناطـــق 
التعليمية بأن مجلس اخلدمة 
املدنية اعتمد 230 مليون دينار 
لـــكادر املعلمـــني الكويتيني 

والوافدين.
يأتي تصريح املليفي تأكيدا 
ملا تفردت بنشره »األنباء« 24 
اجلاري وكاشـــفا عن ان هذه 

امليزانية سيخصص منها 88 
مليون دينار لتعميم مكافأة 
الوظيفـــي وبدل  املســـتوى 
التدريس على املعلمني وبدل 
اإلشراف والتوجيه ألصحاب 
الوظائف االشرافية والتواجيه 

العامة والفنية.
واســـتجابة ملـــا طرحته 
»األنباء« بتاريخ 22 اجلاري 
إقـــرار كادر للمعلمني  حول 
مرتبـــط باالنتـــاج ونتائج 
الطلبـــة قـــال الوزيـــر: »ان 

امليزانيـــة املتبقيـــة البالغة 
132 مليـــون دينار ســـتكون 
للمكافآت التشجيعية واملمتازة 
التخصصـــات  واصحـــاب 
النادرة والشـــهادات العلمية 
العليـــا ومجتـــازي الدورات 
التدريبيـــة املتميـــزة وهذه 
ستصرف من خالل ضوابط 
ومعايير يتفق بشـــأنها مع 
جمعية املعلمني ومنها نتائج 
الطلبـــة، انصبـــة وانتاجية 
املعلمني، نسب الغياب، تقييم 

الطلبــة للمعلمني وغيرها من 
الضوابط.

الوزير على »ان  وشـــدد 
الوافديـــن وصرف  اضافـــة 
الزيادات املستحقة لهم خطوة 

طبيعية وضرورية«.
الى ذلك اعلن الوزير الغاء 
قـــرارات ندب جميع املعلمني 
واملعلمـــات داخـــل وخارج 
الوزارة، موضحا انه ســـيتم 
اصـــدار قـــرارات بعودتهم 
ملدارسهم اعتبارا من بدء العام 

الدراسي 2012/2011.
من جهة ثانية اســـتغرب 
أثيـــر أمس حول  املليفي ما 
اجلامعات الفلبينية، موضحا 
أن جلنـــة االعتماد األكادميي 
تـــدرس اآلن  التي يرأســـها 
املعاجلة بحســـب ما طرحته 
الســـابقة املتضمنة  الوزارة 
أو  تنظيم اختبارات للطلبة 
اعطاءهم ســـنة دراسية في 
اجلامعة أو إحلاقهم باجلامعات 

اخلاصة.

إلغاء الندب داخل 
وخارج »التربية« 

واالعتماد األكادميي 
يدرس 3 خيارات 

لـ»الفلبينية« 

الكويت: إنشاء ميناء مبارك في مياهنا الضحلة
 ال يعيق املالحة في »أم قصر« العراقي

بيان عاكوم

أبلــــغ مديــــر إدارة املتابعــــة 
والتنســــيق في وزارة اخلارجية 
السفير خالد املغامس ان اجلانب 
الكويتي أوضح للوفد العراقي الزائر 
حقائق غائبة عنهــــم فيمايتعلق 
بطبيعة عمل ميناء مبارك وعدم 
وجود أي تأثير إلنشاء امليناء على 

العراق وعلى حركة املالحة فيه.

من جهة أخرى، أفادت سفارتنا 
في بغداد بأن امليناء سيتم إنشاؤه 
في امليــــاه الضحلة الكويتية وأن 
القناة احلالية تبعد عن أدنى مدى 
101 كيلومتر من الساحل الكويتي 

داخل املياه اإلقليمية الكويتية.
السفارة، في رسالة  وأضافت 
وجهتها إلى وزير الدولة للشؤون 
اخلارجية العراقي علي الصجري، 
أن القناة تبعد عن احلدود البحرية 

4 كيلومترات، وسيتم حفر قناة 
موازية تبعد عن احلدود البحرية 
نصف كيلومتر مما يؤهل املرور 
السلس دون إعاقة باجتاه ميناء 

أم قصر.
وأشارت السفارة إلى أن هناك 
قناتــــني داخــــل امليــــاه اإلقليمية 
الكويتية تعطيان إمكانية اإلبحار 
دون إعاقة، موضحة أن القناة األولى 
هي احلالية واألخرى موازية لها 

تبعد نصف كيلومتر من احلدود 
البحرية مما يوفر للسفن السالسة 
وعدم اإلعاقة للوصول إلى ميناء 
أم قصر وأي ميناء في شمال ميناء 

بوبيان.
ولفتت السفارة إلى أن إجراءاتها 
التي تتخذها لبناء امليناء مطابقة 
للقرار األممي رقــــم 833 وقانون 

البحار 1983.

21 من القوى السياسية تشارك في »مليونية تصحيح املسار«

املغامس لـ»األنباء«: أوضحنا للعراقيني حقائق كانت غائبة عنهم

عمر سليمان يلف حبل املشنقة حول رقبة مبارك:
 الرئيس السابق تورط في قتل متظاهري 25 يناير

الرصــــاص احلي،  مبــــا يؤكد 
موافقتــــه الكاملــــة علــــى هذه 

اإلجراءات واشتراكه فيها«.
إلى ذلك أعلن 21من احلركات 
واألحزاب والقوى السياســــية 
والثورية، مشاركتها في الدعوة 
لتنظيم مظاهرات مليونية اليوم 
بالقاهرة وجميع محافظات مصر، 
وتنوعت مسمياتها بني »جمعة 
الغضب الثانيــــة« و»مليونية 
تصحيح املسار«، فيما أعلنت 
التيارات الدينية الثالثة الرئيسية 
رفضها املشاركة، ووصفتها بأنها 

»ضد الشعب«.

القوات املســــلحة واملخابرات 
العامــــة مبتابعــــة املظاهرات 
وموقف املتظاهرين«، وشــــدد 
سليمان على أن »مبارك كان لديه 
علم كامل بكل رصاصة أطلقت 
على املتظاهرين وبأعداد كل من 
سقط سواء كان شهيدا أو جريحا 
وحتى الشــــهداء األطفال وبكل 
التحركات العنيفة للداخلية في 
التصدي للمتظاهرين ودهسهم 
بالسيارات ومحاوالت تفريقهم 
بالقوة، ولــــم يأمر مبارك على 
اإلطالق برفض هذه املمارسات 
التوقف عن إطالق  أو  العنيفة 

القاهرةـ  وكاالت: كشفت أدلة 
إدانة الرئيس املصري السابق 
حســــني مبارك وجنليه عالء 
وجمال وصديقه حسني سالم 
العديد من املفاجآت الصارخة، 
أهمها شهادة اللواء عمر سليمان، 
نائب رئيس اجلمهورية ورئيس 
املخابرات السابق في التحقيقات 
التي قد تقرب حكم »اإلعدام« إلى 
الرئيس السابق حيث أكد حسب 
صحيفة »األخبــــار« املصرية 
تورط مبــــارك في جرمية قتل 
املتظاهرين في ثورة 25 يناير. 
عمر سليمانوأكد سليمان أن »مبارك كلف 

عبدالهادي العجمي

في تأكيد ملا نشرته »األنباء« األسبوع املاضي أكد 
مصدر عسكري مطلع ان النائب األول لرئيس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك سيعود إلى البالد 
مساء بعد غد األحد قادما من اململكة املتحدة بعد اجازة 
خاصة أجرى خاللها فحوصات طبية تكللت بالنجاح 

وجاءت نتائجها طيبة.

جابر املبارك يعود األحد

بشرى شعبان

أصدرت وزارة الشـــؤون قـــرارا إداريا يقضي بفتح باب 
حتويل إقامة العمالة املنزلية »اخلدم« إلى إقامة عمل ضمن 
املادة 18، وذلك اعتبارا من 30 مايو اجلاري حتى 31 أغسطس 

املقبل.
واشترط القرار أن يكون التحويل على صاحب العمل نفسه 
أو أقاربه من الدرجة األولى. وأوضحت مصادر لـ»األنباء« ان 
الوزارة بصدد إصدار قرار آخر يسمح للعمالة املسّجلة على 
شركات أغلقت بالرمز 71 »إغالق تام« أن تعّدل من أوضاعها 
بالتحويل على شـــركات أخرى خالل فترة ســـماح شهرين 
من صدور القرار. من جانب آخر، تفّقد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير العدل ووزير الشـــؤون د.محمد العفاســـي 
احلضانة العائلية ودار الطفولة ودار تأهيل النساء ومركز 
اخلدمة النهارية، واستمع عن قرب ملطالب العاملني في تلك 
اإلدارات داخل مجمـــع دور الرعاية في منطقة الصليبخات 

والتي متثلت في إعادة النظر في بدالت اخلدمة املدنية.

التفاصيل ص 3 ٭ 

التفاصيل ص4   ٭

التفاصيل ص 32   ٭

التفاصيل ص 36 ٭  التفاصيل ص 35 ٭ 

التفاصيل ص7  ٭

عواصم ـ وكاالت: بعد أكثر من 15 سنة على مجزرة 
سربرينتشا التي راح ضحيتها ما يربو على 8 آالف شاب 
ورجل مسلم، ألقت قوات األمن الصربية أمس القبض 
على قائد جيش صرب البوسنة السابق اجلنرال راتكو 
مالديتش املعروف بســـفاح البوسنة واملتهم بارتكاب 
جرائم حرب وإبادة جماعية.
 وبعد ســـنوات من الفرار 
والتخفـــي أعلـــن الرئيـــس 
الصربي بوريـــس تاديتش 
املتهم بارتكاب أسوأ  اعتقال 
مجزرة في أوروبا منذ احلرب 
العاملية الثانية في منزل ريفي 
يعود ألحـــد أقاربه، ما يفتح 
أمام صربيا للسعي  الطريق 
الى االنضمام لعضوية االحتاد 

األوروبي.
سفاح البوسنة مالديتش

43قيلولة
بقلم: صالح الشايجي  ٭

عزيزي رئيس 
صندوق النقد الدولي .. 

أنت عربي و»السجن للرجالة«

د.أماني بورسلي دشنت 
فندق ميسوني الكويت: 
هيئة السياحة الكويتية 

28سترى النور قريبًا


