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أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهلل
في العام
1976

سامي النصف

جانب من احملتجني أمس بالقرب من ساحة الصفاة التي أغلقت وفي اإلطار جانب من املسيرة ولقطة للنواب البراك والطاحوس والوعالن وأبورمية خالل مشاركتهم فيها     )هاني الشمري - سعود سالم - محمد ماهر(

»اجلزيرة للعطالت« 
تطرح عروضًا إلى 8 وجهات

 بأسعار تنافسية

بنيان والشمري: األزرق األوملبي يحشد قواه 
لتخطي عقبة  اليابان رغم ارتباط الالعبني

24 مع أنديتهم واإلصابات واالمتحانات 17 16

»الداخلية« جنحت في إغالق الساحة أمام النواب املعارضني ومئات املواطنني فتوجهوا مبسيرة إلى بوابة مجلس األمة متجاهلني ساحة اإلرادة

من »الصفاة«.. إلى »األمة«
النصف غادر 
املستشفى 

العسكري

غ���ادر وزي���ر 
اإلع���الم ووزي���ر 
املواصالت سامي 
النصف مستشفى 
جابر األحمد للقوات 
املسلحة أمس بعد 
أن م���ّن اهلل عليه 
بالشفاء إثر وعكة 

صحية أملت به.
وك��ان النصف 
قد أج���رى خالل 
تواج�������ده ف���ي 
املستشفى عددا من 
الفحوصات الطبية 
سالمات  الالزمة. 
بوعبداللطيف وما 

تشوف شر.

حسين الرمضان ـ عادل العتيبي ـ رشيد الفعم

شهد  االعتصام الشبابي الذي تداعت إليه بعض القوى السياسية أمس هتافات 
تطالب برحي���ل رئيس الوزراء ونواب األغلبية الذين اُتهموا بالتغطية على ما 
وصفوه ب� »فشل احلكومة واعتدائها على الدستور«. ونفذ املعتصمون مسيرة 
على األقدام بدأت من الساحة املقابلة للمجلس البلدي بدال من ساحة الصفاة بعد 
أن أغلقت وزارة الداخلية الس���احة وضربت حولها طوقا أمنيا حّولها الى ثكنة 
عس���كرية لتنتهي املسيرة أمام البوابة الرئيسية ملجلس األمة دون أن يتابعوا 
السير إلى ساحة اإلرادة في رسالة واضحة تدلل على رفضهم التوجيه من قبل 
وزارة الداخلي���ة. وحمل املتظاهرون الفتات ورددوا ش���عارات عدة كان أبرزها 
»حكومة منتخبة ودائرة واحدة« و»حرية حرية حكومة شعبية« و»زنقة زنقة 
بيت بيت اهلل يعزچ يا الكويت«. وباملقابل حمل بعض املناهضني للمعتصمني 
الفتات كتب عليها »ناصر احملمد يبقى والنواب املؤزمون يرحلون«.  وفي إطار 
االحتجاجات، قال النائب مس���لم البراك في خطابه أمام املعتصمني: إذا تعرض 
النظام ألي شيء فسندافع عنه بكل ما منلك، والشعب الكويتي محب لألمير ونحن 
مع النظام وصاحب السمو ولكن رئيس احلكومة لوث احلياة السياسية. ومن 
جانبه قال النائب د.وليد الطبطبائي إن هذا التجمع للتعبير عن الرأي، مطالبا 
اجلميع بااللتزام بالنظام، بينما  توجه النائب خالد الطاحوس للش���باب قائال: 
سنبقى معكم ومستمرون إلى أن يرحل ناصر احملمد وهناك جهات تعمل على 
اس���تفزاز هذه اجلموع، وقال النائب د.ضيف اهلل أبورمية: إذا اغلقت احلكومة 

ساحة الصفاة فكل الكويت ساحة الصفاة.

عواص���م � وكاالت: تزامنا مع جت���دد املظاهرات التي 
شهدتها عدة مدن سورية أمس حتت عنوان »جمعة حماة 
الديار« وأسفرت عن مقتل 9 على االقل وجرح عدد آخر، 
حضر امللف الس���وري في قمة الثماني الكبار في دوفيل 
الفرنس���ية الى جانب باقي امللفات الس���اخنة في ليبيا 

واليمن وفلسطني.
وفيما أكد نائب وزير اخلارجية الروس���ي س���يرجي 
ريابكوف أنه لن يكون هناك قرار ضد سورية في مجلس 
األمن مش���ابها للقرار الليبي ذكر مص���در في مجموعة 
الثماني أن دول املجموعة لم تفاجأ بإلغاء اإلش���ارة الى 
استصدار قرار من مجلس األمن الدولي بخصوص امللف 

السوري.
وأضاف املصدر في إشارة إلى روسيا والصني دون أن 
يذكرهما »ما ميكن أن نقوله هو أن لدينا تسعة أصوات 
على األقل الستصدار قرار لكن يبدو في هذه املرحلة أن 

إحدى الدولتني ستستخدم حق النقض )الڤيتو(«.
 وفي ملف السالم أكد الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي 
في ختام القمة أمس أن ح���دود عام 1967 هي حدود اقامة 
الدولة الفلس���طينية. وقال »ال ميكن احلديث عن دولة اال 
باحلديث عن حدودها وهو ما يبني شجاعة خطاب الرئيس 
األميركي باراك اوباما حيث ذكر هذه احلدود« في اش���ارة 
الى ما ذكره أوباما حول رؤيته حلل قضية السالم في اطار 

استراتيجيته اجلديدة جتاه املنطقة.

ساركوزي يعتبر حدود 1967 هي حدود الدولة الفلسطينية املقبلة

قضية االتصاالت تفاقم التوتر السياسي 

»الڤيتو« الروسي أو الصيني يتربص بأي قرار إدانة لسورية مبجلس األمن 

لبنان: قتيل وثمانية جرحى في انفجار استهدف »اليونيفيل« في صيدا 

)أ.ف.پ( صورة مأخوذة عن اإلنترنت إلحدى املظاهرات في القامشلي أمس  

حشود املتظاهرين في ميدان التحرير في »جمعة الغضب الثانية«  )أ.ف.پ(رجال إنقاذ يسعفون أحد أعضاء الكتيبة اإليطالية في »اليونيفيل« أصيب في انفجار بصيدا إثر عبوة ناسفة أمس           )رويترز(

وّقعت الهيئ���ة العامة للطيران 
املدني بالسعودية مع اإلدارة العامة 
لهيئة الطيران بالكويت الش���قيقة 
اتفاقية ثنائية جديدة لتطوير النقل 
اجل���وي بني البلدي���ن مت مبوجبها 
التشغيلي خلدمات  حتديث اإلطار 
النق���ل اجل���وي. وتضمن���ت بنود 
االتفاقية ازالة القيود التش���غيلية 
املفروض���ة على جميع أمناط النقل 
اجلوي ب���ني البلدين وزيادة معدل 
الرحالت املنتظمة للناقالت املعينة 
م���ن قبل كل ط���رف لتصبح بواقع 
77 رحلة أسبوعيا بعد ان كانت 37 
رحلة اسبوعيا، وكذلك إحالل مشروع 
جديد لالتفاقي���ة يواكب التطورات 
التي يشهدها تنظيم النقل اجلوي. 
وقد قام بتوقيع املذكرة نائب رئيس 
الهيئة العامة للطيران املدني للسالمة 
والتراخيص محم���د علي جمجوم 
وعن اجلان���ب الكويتي نائب مدير 
عام اإلدارة العام���ة لهيئة الطيران 

لسالمة الطيران م.نبيل الزامل.

بي���روت � عمر حبنجر 
والوكاالت: بني ترقب جنوبي 
لذك���رى النكس���ة العربية 
والدع���وات للتظاهر على 
غرار ذكرى النكبة، وتفاقم 
التوتر السياس���ي بسبب 
اخل���الف املس���تفحل بني 
الوزير شربل نحاس وفرع 
املعلومات على خلفية قضية 
»االتصاالت«، شهد الوضع 
امليداني في لبنان اختراقا 
مقلق���ا إذ انفج���رت عبوة 
ناسفة بعد ظهر امس لدى 
آلية عسكرية تابعة  مرور 
للقوات الدولية املؤقتة في 
جنوب لبن���ان )يونيفيل( 
عند مدخ���ل مدينة صيدا، 
ما تسبب في إصابة ثمانية 
أشخاص  بينهم 6 إيطاليني 
2 منهم أصيبا بجروح بالغة 
حسب ما أكده وزير الدفاع 

اإليطالي.

أ.ف.پ: حتت شعار   � القاهرة 
»راجع للتحرير، علشان ما فيش 
تغيير«، ورغ���م مقاطعة جماعة 
اإلخوان املس���لمني نزل عش���رات 
اآلالف من املصريني أمس إلى ميدان 
التحرير في »جمعة غضب« جديدة 
احتجاجا على بطء التغيير، وطالب 
املتظاهرون بإسناد احلكم إلى مجلس 
رئاسي مدني وإقالة مسؤولي النظام 
السابق الذين مازالوا يعملون في 
العديد من قطاعات اإلدارة. ودعوا 
إلى محاكمة علنية للرئيس السابق 
حسني مبارك ورفعوا الفتات تقول 
القضاء«  »الش���عب يريد تطهير 
و»دستور قبل االنتخابات وعدالة 
لكل التيارات«. في املقابل، تظاهر 
بضع مئات أمام س���احة احلسني 
وجام���ع األزهر الش���ريف وأمام 
املنص���ة مبدينة نص���ر احتجاجا 
على مظاهرات »التحرير«، مطالبني 
باس���تمرار املجلس العسكري في 

إدارة شؤون البالد.

مضاعفة الرحالت 
بني السعودية والكويت 

إلى 77 رحلة أسبوعيًا

اعتبرت تعديالت »اخلدمة املدنية« تستهدف تعطيل املداولة الثانية

مئات يتظاهرون في احلسني وأمام املنصة دعماً للمجلس العسكري

»املعلمني«: تكثيف التحركات حلسم »الكادر« الثالثاء

صفر يعتمد الترقيات باالختيار لـ 200 موظف 
بـ »األشغال« األسبوع اجلاري

املصريون عادوا إلى التحرير »علشان ما فيش تغيير«

في بيان بعنوان »احلس���م في املداولة الثانية« 
ال يخلو من نبرة اس���تياء، قالت جمعية املعلمني إن 
التعديالت التي أقرها مجلس اخلدمة املدنية أخيرا 
إضافة إلى تصريحات وزير التربية ووزير التعليم 
العالي أحمد املليفي جاءت معاكسة ملا أقره مجلس 
األمة في جلس���ته التاريخية يوم 10 اجلاري بإقرار 
كادر املعلمني في مداولته األولى. واعتبر البيان أن 
ه���ذه التعديالت والتصريحات ته���دف إلى تعطيل 
جلسة املداولة الثانية إلقرار الكادر وحسم القضية 

دون الرجوع إليها، الفتا إلى أن هذا األمر تطلب من 
اجلمعية جتديد وتكثيف حتركاتها من أجل أن يأخذ 
الكادر مساره الطبيعي. من جهته، أبدى رئيس اجلمعية 
متعب العتيبي استغرابه من تصريح الوزير املليفي 
بشأن الكادر، الفتا إلى أن ال� 88 مليونا لتحسني مكافأة 
املس���توى الوظيفي أقرت في عهد الوزيرة السابقة 
د.موضي احلمود، وأن املليفي لم يأت بجديد، مطالبا 
بأن يتفهم الديوان والوزير األبعاد احلقيقية للكادر 

وضرورة إقراره بالكامل.

 فرج ناصر

أعلن مصدر مسؤول بوزارة االشغال أن وزير 
االشغال ووزير البلدية د.فاضل صفر سيعتمد 
خالل أيام قرار الترقية باالختيار لعدد 200 موظف 
ب� »األشغال« ممن اس���توفوا شروط وضوابط 
الترقية باالختيار املنبثقة من قانون ونظام اخلدمة 

املدنية. وقال املصدر ان هذه الترقيات ستشمل 
املوظفني املستحقني من غير الكويتيني وهم من 

يعملون بنظام العقود او املكافآت.
وكشف ان الوزارة انتهت من حصر كشوفات 
املوظفني ف���ي كل قطاعاتها الختيار من تنطبق 
عليهم الش���روط اخلاصة به���ذه الترقيات وفق 

قانون ديوان اخلدمة املدنية.
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من االعتصام

٭ وزير الداخلية وأمن الدولة: ترددت أنباء عن تواجد وزير الداخلية 
الشيخ أحمد احلمود برفقة كبار قيادات الداخلية وجهاز أمن الدولة في 

موقع قريب من ساحة الصفاة.
٭»فريج فريج«: قالت النائبة د.معصومة املبارك معلقة على احلدث: ال 

حول وال قوة إال باهلل مو بس استوردوا موضة التظاهرات وشعارات 
اجلمع حتى لو كانت ما تناسبنا واستوردوا الهتافات »زنقة زنقة« يا 
ريت قالوا »فريج فريج« حتى ال نقول ماشيني ويقلدون ألن فعال ال 

توجد قضية بس تقليد في تقليد.
٭ شرطيات: شاركت شرطيات برتب متفاوتة ضمن القوة األمنية 

املتواجدة في موقع االعتصام.
٭ طائرة هيليكوبتر: قامت وزارة الداخلية باستخدام طائرة عمودية 

»هيليكوبتر« ملراقبة ساحتي الصفاة واإلرادة من األجواء وتزويد غرفة 
العمليات باملعلومات الالزمة أوال بأول.

 التفاصيل ص6و7 ٭


