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متعب العتيبي

غداً في »األنباء«

إبراهيم اخلياط: كنا نعاقب طالبنا
إذا لم يحصلوا على نسبة %90 

كحد أدنى

النجم املخضرم فرج لهيب: من الماضي
لن أعتزل قبل موسمني .. 

وسأعود للكويت عقب انتهاء إعارتي 
ولدي  3 عروض محلية

اعتصام »جمعة الرد« ينتهي إلى دعوة نواب املعارضة للتوقيع على بيان يدعو لتنحي رئيس الوزراء والفهد

»الشعبي« و»التنمية« تنسقان الستجواب جديد للمحمد

0919 0818

مسلم البراك ملوحا بالعلم ويبدو مبارك الوعالن ود. فهد اخلنة وعدد من النشطاء واملشاركني في املسيرة التي تلت اعتصام »جمعة الرد« مساء أمس ووصلت إلى مجلس األمة   )هاني الشمري( 

)رويترز( جانب من التظاهرات املناهضة لصالح في اب أمس    

احملاور التي من احملتمل ان تقرر 
اللجنة التشريعية استبعادها من 
استجواب الشيخ أحمد الفهد لعدم 
االختصاص. وأك����دت املصادر ان 
القرار النهائي حول هذا املوضوع 
رهن بنتائج عمل اللجنة التشريعية 
وقرارها حول م����ا ورد في مذكرة 
الفه����د. وحول ضيق الوقت وعدم 
إمكانية مناقش����ة االستجواب في 
حال تقدميه، أوضح����ت املصادر 
ان الكتلت����ني بحثتا فرضية جمع 
تواقيع لعقد جلسة خاصة ملناقشته 
قبل فض دور االنعقاد، كما ناقش 
إمكانية مشاركة نائبني  اجلانبان 
مستقلني في املساءلة املرتقبة. في 
السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة 
ل� »األنباء« ان اللجنة التشريعية 
س���توجه دعوة لعدد من اخلبراء 
الدستوريني حلضور اجتماعها غدا  
األحد ملناقش���ة املذكرة التي قدمها 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان والتنمية 
الشيخ أحمد الفهد حول استجوابه 
من قبل النائبني مرزوق الغامن وعادل 

الصرعاوي.

بني كتلتي »الش���عبي« و»التنمية 
واإلصالح« يتعلق باستجواب سمو 
رئيس الوزراء والدعم املتبادل من 

قبل اجلانبني. 
وقال���ت املص���ادر ان الكتلتني 
اجتمعت���ا األربعاء املاضي وبحثتا 
آلية تقدمي مساءلة جديدة لرئيس 
الظروف  الى  احلكومة باإلضاف���ة 
السياسية احمليطة باالستجوابات 
احلالية وما ستسفر عنه نتائجها، 
كما متت مناقش���ة الدعم السياسي 
الذي سيحظى به االستجواب اجلديد 
وإمكانية توفي���ر التأييد من باقي 
الكتل السياسية أو النواب املستقلني. 
وأضافت املصادر ذاتها ان »الشعبي« 
و»التنمية« ناقش���تا طريقة تقدمي 
االستجواب اجلديد لرئيس الوزراء 
في الوقت الذي يعقب اس���تجواب 
»التنمية واإلصالح« واملقرر مناقشته 
ف���ي جلس���ة 14 اجلاري وبش���كل 

مباشر.
وأش����ارت ال����ى ان املس����اءلة 
املزمع تقدميه����ا لرئيس احلكومة 
ويشترك فيها »الشعبي« و»التنمية« 
ستكون من 5 محاور، وقد تتضمن 

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
 ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ 

 عادل العتيبي -  هاني الظفيري
رشيد الفعم - عادل الشنان

توجهت مجاميع  شبابية ونيابية 
لالعتصام في ساحة اإلرادة مساء 
أمس فيما أسموه ب� »جمعة الرد« 
التي انتهت إلى مسيرة وصلت إلى 
مجلس األمة وإعالن نواب املعارضة 
املشاركني باالعتصام التوقيع على 
بيان غد األحد يدعو إلى خروج كل 
من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ونائب رئيس الوزراء الشيخ 

أحمد الفهد من احلكومة. 
إلى ذلك، تواصل الكتل البرملانية 
مشاوراتها احلثيثة لتنفيذ ما لديها 
من أجندات سياسية قبل انقضاء دور 
االنعقاد احلالي من خالل التنسيق 
فيما بينها ح���ول القضايا املدرجة 
على جدول األعمال أو تلك التي طفت 
على سطح الس���احة خالل الفترة 
القليلة املاضي���ة. وفي هذا اإلطار، 
نقلت مصادر نيابي���ة ل� »األنباء« 
معلومات ح���ول تنس���يق محدد 

خبراء دستوريون 
يناقشون مذكرة الفهد 

في اجتماع 
»التشريعية« غداً

اجلاراهلل عن وجود مخابرات كويتية 
في العراق: ال أملك سوى الضحك

إنشاء هيئة االتصاالت قريبًا
وتوجه لتخفيض أسعار اإلنترنت

الرئيس اليمني في رسالة صوتية:
أنا بخير وآل األحمر وراء استهدافي

بعد إصابته في قصف ملسجد الرئاسة في صنعاء 

عواصم � وكاالت: ساد غموض الوضع الصحي للرئيس اليمني 
علي عبداهلل صالح بعد إصابته مع عدة مسؤولني كبار أمس في 
انفجار قذيفة طاولت مسجد القصر الرئاسي في صنعاء، وفاقم 
ذلك غيابه عن اإلعالم بعد ساعات عدة من إعالن مسؤولني مينيني 
ان الرئيس صالح بصحة جيدة وانه سيظهر شخصيا في مؤمتر 

صحافي يوجه فيه كلمة الى الداخل واخلارج.
إال ان الصمت ُكسر بتسجيل صوتي للرئيس صالح فقط وليس 
بكلمة مباشرة أكد فيه انه بخير وبصحة جيدة، متهما »عناصر 
إرهابية خارجة عن القانون متارس العمالة وعناصر آل األحمر 
باس���تهدافه«، ووجه التحية »ألبناء الشعب اليمني على ثباتهم 
وصمودهم وللقوى املسلحة على وقوفها وثباتها بوجه هذا التحدي 
وبوج���ه هذه العصابة«، وقال: »لقد عملنا على الهدنة في الفترة 

املاضية، إال ان هناك من لم يرد لهذه الهدنة ان تستمر«.
وش���دد صالح على ان »هذه العصابة ال عالقة لها مبا يسمى 
بثورة الشباب أو ساحة التغيير، بل هي عصابة مسلحة احتلت 
مؤسسات الدولة واستولت على ممتلكاتها«، واصفا إياها ب� »احلركة 
االنقالبية للسطو على املال العام وعلى مقدرات الدولة اليمنية«، 
وختم رس���الته بالترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا خالل 

هذه العملية، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.
ف���ي هذا الوقت أدانت الواليات املتحدة على لس���ان املتحدث 
باس���م البيت األبيض جاي كارني أعمال العنف في اليمن قائال: 
»إن الواليات املتحدة تدين بأقوى العبارات أعمال العنف التي ال 

معنى لها في اليمن«.

هو 231 مليون دينار على ان يصدر 
بقرار من مجلس اخلدمة املدنية، 
إال ان املجلس في اجتماعه األخير 
رفض االتفاق الذي تضمن تخفيض 
املبلغ ال����ى 110 ماليني عن الكلفة 
احلقيقية للكادر، ومتسك بالكادر 
السابق الذي صدر في عهد الوزيرة 
السابقة د.موضي احلمود والبالغ 
قيمته 88 مليون دينار. وأضاف 
العتيبي ان مجلس اخلدمة املدنية 
اضاف مقترحا جديدا هو الضوابط 
والش����روط على املبل����غ املضاف 
وإعطائ����ه للمعلم ك����� »بونص« 
سنوي، ما يخالف الواقع امليداني، 
وال ميكن تطبيقه عمليا، ويخرج 
عن إطار فلسفة الكادر الذي تقدمت 
به اجلمعية والتي تهدف الى جعل 

التعليم مهنة جاذبة.
التفاصيل ص5 ٭

عّبر رئي����س جمعية املعلمني 
متعب العتيبي عن استغرابه من 
عدم وجود وزير التربية ووزير 
التعلي����م العال����ي احم����د املليفي 
في جلس����ة األربعاء عند فقدانها 
النصاب، مؤكدا انه كان من املفترض 
ان يكون الوزير موجودا للدفاع عن 
املعلمني والتحدث باسمهم. وأوضح 
ان اجلمعية لم يكن لديها اي خالف 
مع الوزير في ان تقوم احلكومة 
الكادر مبرسوم قرار من  بإصدار 
مجلس اخلدمة املدنية شريطة ان 
يكون ملبيا لكل مطالب وطموحات 
املعلمني واملعلمات، خصوصا ما 
يتعلق باجلدول����ني 1 و2 ومكافأة 
األعم����ال املمت����ازة، والتخصص 
النادر والتوجيه الفني، والوظائف 
اإلش����رافية وأصحاب الشهادات 
العليا، حيث كان املبلغ املتفق عليه 

من قتل أبو جهاد؟

وما قصة عمليات االغتيال التي واجهته في لبنان 
وطرابلس واليونان؟

ما دور الرئيس التونسي املخلوع زين العابدين 
بن علي في هذا االغتيال؟

وملاذا شاركت 4 سفن إسرائيلية وغواصتان 
وزوارق مطاطية وطائرتان عموديتان و20 عنصرًا 

مدربًا في عملية اغتياله؟

حاولت زوجته حمايته فأبعدها فكان هدفًا ألربعة 
ملثمني أمطروه بـ 70 رصاصة غاشمة 

من رشاشات عوزي ومسدسات كامتة للصوت؟

بيان عاكوم

متنى وكيل وزارة اخلارجية الس���فير خالد اجلاراهلل في اول 
تعليق كويتي على االحداث في س���ورية لها االس���تقرار والهدوء 
والس���الم واكد ان العالقات مع العراق الت���زال وثيقة وامنا هناك 
بعض االصوات غير الرسمية التي تعمل على مس جوهر العالقات 
الطيبة وتسيء اليها. وحول تأكيد بعض املسؤولني العراقيني بأنه 
اذا ما وجدت مخابرات كويتية في العراق فس���يكون الرد قاس���يا 

اكتفى اجلاراهلل بالقول »ال املك اال ان اضحك«.

كشف وكيل وزارة املواصالت عبداحملسن املزيدي عن توجه 
إلنشاء هيئة لالتصاالت واإلنترنت معنية بكل ما يتعلق بهذا 
القطاع احليوي حتت مسمى »هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات«، 
وأوضح املزيدي انه سيتم بعد إنشاء الهيئة تأسيس شركتني: 
األولى هيئة تنظيمية وإشرافية لقطاع النقل مبا فيها الطرق 
الرئيسية واإلقليمية والسكك احلديد واملترو، والثانية للبريد 
بنظام جتاري مبش���اركة القطاع اخلاص، وأعلن املزيدي عن 
توجه حقيقي لتخفيض أسعار اإلنترنت وفتح املجال لشركات 

أخرى لدخول السوق، ما يفسح املجال للمنافسة.

اإلدارة العامة للطيران: إلغاء الرحالت اجلوية 
مع اليمن في حال تفاقم األوضاع األمنية

الكويت ـ أ.ش.أ: قال مدير إدارة العمليات في اإلدارة العامة 
للطيران املدني بالكويت عصام الزامل »إنه سيتم إلغاء رحلتني 
جويتني بني مطار الكويت وصنعاء تسيران أسبوعيا، في حال 

أبلغنا رسميا بإيقاف حركة املالحة اجلوية من مطار صنعاء وإليه«. 
وأضاف الزامل امس »ان الطيران املدني اليمني لم يبلغنا رسميا 

بإغالق مطار صنعاء الدولي وإيقاف حركة املالحة اجلوية بني 
البلدين«، الفتا إلى أن قانون الطيران املدني الدولي )االيكاو( يفرض 
في حال توقف أي مطار في العالم عن العمل ولو لساعات أن يرسل 
تنبيها إلى جميع املطارات يبلغها بتوقف حركة املالحة اجلوية لديه.

استغرب غياب املليفي عن جلسة األربعاء

9% من سكان األرض يعيشون في أسوأ الدول على قائمة احلريات

العتيبي: »البونص السنوي« غير عملي
ويخرج عن فلسفة كادر »جمعية املعلمني«

الكويت ولبنان الدولتان العربيتان الوحيدتان في مؤشر احلرية النسبية

سورية: جتدد املظاهرات وعشرات القتلى في »جمعة أطفال احلرية«

واشنطن ـ أحمد عبداهلل

اقتصرت قائمة الدول العربية التي تحظى 
بحريات نسبية وجزئية في العالم العربي 
التي يصدرها معهد »فريدوم هاوس« االميركي 
المدعوم حاليا على الكويت ولبنان فيما وقعت 
كل الدول العربية بال استثناء � بما في ذلك 
الدول التي شهدت ثورات مثل مصر وتونس 

� في قائمة الدول غير الحرة. 
وتصدرت قائمة الدول األسوأ في العالم 
عل���ى مقياس الحري���ات كوريا الش���مالية 
والصومال وبورما والتب���ت وليبيا وكوبا 
والسودان وتركمانستان واريتريا وغينيا 

االستوائية وأوزبكستان. 
وقال التقرير السنوي للمعهد ان 9% من 
سكان األرض يعيشون في الدول األسوأ على 
قائمة الحريات التي يبلغ عددها 17 دولة فيما 

يعيش 24% في الدول معدومة الحريات التي 
يبلغ عددها 47 دولة و31% في الدول الحرة 
جزئيا التي يبلغ عددها 60 دولة فيما يبلغ 
عدد الدول الحرة 87 دولة يعيش فيها %45 

من سكان األرض. 
وقال التقرير الذي ص���در تحت عنوان 
»الحريات ف���ي العالم« انه يغطي عام 2010 
ولذا فإن الدول العربية التي تعرضت لتبدالت 
سياسية مهمة مثل مصر وتونس ال تندرج 
في تصنيف مختلف عما دأبت عليه من قبل. 
بيد أنه رصد مع ذلك ما أس���ماه بأعمال قمع 

عنيفة في دول مثل اليمن وليبيا.
وأوض���ح التقرير انه عل���ى العكس من 
االعتقاد الشائع فإن االتجاه العام في مجال 
الحريات في العالم هو نحو االنتقاص منها 
وليس زيادتها وذلك بقياس ما حدث خالل 

االعوام الخمسة االخيرة.

 وأوضح ذلك بقوله »ان تلك الس���نوات 
الخمس شهدت تراجعا في االحترام العالمي 
لقيم الديموقراطية الليبرالية مثل االنتخابات 
على أساس تعدد االحزاب وحرية االجتماع 
والتنظيم والتعبير وحقوق االقليات وبقية 

الحريات العالمية االخرى. 
وتشكل هذه الفترة االطول منذ بدء عمل 
المعهد قبل 40 عاما التي يشهد فيها العالم 
تراجعا في الحريات السياسية والمدنية«. 

وأشار المعهد الى أن هناك مخاطر جديدة 
ظهرت في تلك االعوام في أقاليم مختلفة منها 
االعتداء على حقوق االنسان والتقليص من 
حرية الصحافة والتضييق على الناشطين 
في مجال حقوق االنسان، وحذر من استمرار 
هذا االتجاه الذي س���يؤدي الى زيادة أعداد 
البشر الذين يتعرضون للحرمان من كل أو 

بعض حقوقهم األساسية.

عواص���م � وكاالت: ش���هدت 
الدعوات إلى التظاهر في سورية 
أمس حتت عنوان »جمعة أطفال 
احلرية« استجابة واسعة وخرج 
اآلالف ف���ي عدة مدن ب���دءا من 
القامشلي وعامودا والبوكمال في 
الشرق وانتهاء بعدد من قرى درعا 
بحسب وكالة األنباء الفرنسية. 
وكانت أضخم هذه املظاهرات في 
مدينة حماة السورية بحسب مدير 
املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
في سورية رامي عبدالرحمن حيث 

فاقت ال� 50 ألفا. 
كما كانت مس���رحا لسقوط 
 أكبر ع���دد من القتل���ى جتاوز 
ال� 50 قتيل وعش���رات اجلرحى 

..و»املشتركة« تبحث كادر 
املعلمني بحضور املليفي غدًا
أكدت مصادر مطلعة لـ »األنباء« 
ان اللجنة املشتركة واملكونة من 
اللجنتني »املالية« و»التعليمية« 
البرملانيتني ستبحث غدا كادر 

املعلمني بحضور وزير التربية 
ووزير التعليم العالي أحمد 

املليفي بحيث تستمع لوجهة 
نظر ورأي احلكومة حول الكادر 
وأسباب اعتراضها على متريره 
بقانون واإلصرار على صدوره 

بقرار.

التفاصيل ص 4 ٭

التفاصيل ص 3 ٭

التفاصيل ص33 ٭

التفاصيل ص36 ٭

إضافة إلى قتلى في ادلب وحمص 
وحي برزة بدمشق وفقا للمرصد.  
من جهتها، أعلنت وزارة اخلارجية 
الفرنسية أمس ان فرنسا ال ترى 
»بداي���ة لتطبي���ق« العفو الذي 
الس���لطات السورية،  أصدرته 
وإمنا »ازديادا« النتهاكات حقوق 

اإلنسان. 
بدوره أك���د وزير اخلارجية 
الترك���ي أحم���د داود اوغلو ان 
بالده تتبع سياسة متوازنة جتاه 

سورية واملنطقة. 
وأضاف: »إننا نريد األفضل 
دائما بالنسبة لسورية، وال نريد 

التدخل في شؤونها الداخلية.

التفاصيل ص6و7  ٭


