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هايف لـ »األنباء«: شخصيات من خارج املعارضة واحلكومة أجرت اتصاالت وزيارات الحتواء األزمة

بـوادر تهدئـة

ربيع: 63 ألف طالب يحق لهم دراسة املنهج 
املصري في الكويت من العام املقبل

احلرس الوطني يحمي أرتاله بـ »السيف الفوالذي«
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التفاصيل »الصفحة األخيرة«

املعارضة: نتمسك بخيار االحتجاج السلمي
وندعو إلى نزع فتيل األزمة بإجراءات عملية

مريم بندق

قالت مصادر مطلعة لـ »األنباء« 
إن محــــاوالت حثيثة بدأت ملعاجلة 
األزمة السياسية في البالد. وكشفت 
املصادر أن هناك محــــاوالت للقاء 
القيادة السياســــية يبذلها كل من 
عميد كلية الشريعة السابق د.محمد 
الطبطبائي، واألستاذ بكلية الشريعة 
السابق  الطواري والنائب  د.طارق 
محمد هايف، وعضو مجلس 2012 
املناور. وأوضحت  املبطل أســــامة 
املصــــادر أن هذه احملاوالت حتاول 
التوصل إلى حل سياسي. وكشف 
النائب الســــابق محمــــد هايف ان 
الدعاة والدستوريني  مجموعة من 
املشهود لهم بالكفاءة بدأوا اتصاالت 
وزيارات لنــــزع فتيل األزمة. وقال 
هايف ردا على ســــؤال لـ »األنباء«: 
هناك محاوالت وزيارات قام بها بعض 
احلكماء حلــــل األزمة ونحن نبارك 
هذه اجلهود ملعاجلة األزمة وإعادة 

األمور الى نصابها. 
وبني ان حل األزمة سهل، مضيفا 
ان احلراك الشعبي بالطريقة التي 
رأيناها يزيد مــــن األزمة مثل كرة 
الثلج. وردا على سؤال حول أسماء 
من يقوم باملبادرة، أجاب: شخصيات 
مــــن خارج املعارضــــة ومن خارج 

احلكومة أيضا.
وجدد القول: نحن ال نرفض أي 
حترك لإلصالح وهو أمر مطلوب. 
هذا، وأعلنت مصــــادر وزارية في 
تصريحات خاصــــة لـ »األنباء« ان 
هدف احلكومة األساسي اآلن والذي 
ســــتعمل على تنفيذه خالل األيام 
املتبقية قبل يوم االقتراع هو تعزيز 
املشــــاركة الشعبية في االنتخابات 
البرملانية. وكشــــفت املصادر عن 
ارتفاعا  استطالعات رأي ســــجلت 
متوقعا لنســــبة املشاركني في هذه 
االنتخابات مقارنة بالعام السابق، في 
ظل خطة التوعية التي أقرتها وزارة 
اإلعالم. وردا على سؤال حول ما نشر 
عن اعتزام البعض التواجد أمام مقار 
االقتراع ملنع املواطنني من املشاركة، 
أجابت املصادر: احلكومة تكفل حرية 
التعبير عن الــــرأي وفق القانون، 
وتأسيسا على ذلك اعتبرت احلكومة 
رغبة املقاطعني حقا، ومن الواجب 
والضروري احترام رأي الراغبني في 
املشاركة وال يجوز  ملن ال يرغب في 
املشاركة منع الراغبني في املساهمة 
بالعرس االنتخابي، واحلكومة تؤكد 
أنها ستحفظ حقوق اجلميع وهذا 
واجبها، ولن تسمح بإعاقة ممارسة 

حق االنتخاب مهما كان األمر.

أحمد يوسف 

الكويتية  ألغت شـــركة اخلطوط اجلوية 
رحالتها املتجهة الـــى مطار نيويورك، والتي 
كانت مجدولة خالل يومي الثالثاء واألربعاء 
املاضيني، وذلك على خلفية إغالق ســـلطات 
الطيران املدني األميركي ملطار نيويورك الدولي، 

بسبب إعصار »ساندي«.
وقالت مصادر في »الكويتية« لـ »األنباء« ان 
الشركة أوقفت استكمال مسار رحلتها املتجهة 
من الكويت الى لنـــدن ومن ثم الى نيويورك 
عند مطار لندن وعادت مرة أخرى الى الكويت، 

وذلك خالل يومي الثالثاء واألربعاء.

تعرض وفد املنتخب الوطني للسباحة حلادث 
سير امس شــــمال اليونان حيث يقيم معسكرا 
تدريبيا، وكان متوجها إلى مدينة سالونيك خلوض 
مباراتني وديتني مع فريق »باوك سالونيك« لكرة 
املاء وأســــفر احلادث عن اصابة عدد من اعضاء 
الوفد. من جانبه، قال ســــفيرنا في اليونان رائد 
الرفاعي في بيان اصدرته السفارة امس ان الوضع 
الصحي لوفــــد املنتخب »مطمئن« وال يدعو إلى 
القلق، مطمئنا اهالي وعائالت املصابني من أعضاء 

وأكدت املصادر ان عودة التشغيل من الكويت 
الـــى مطار نيويورك مرتبطـــة بهدوء إعصار 
»ســـاندي«، وإعادة ســـلطات الطيران املدني 

األميركي العمل مبطار نيويورك.
وحول ما اذا كانت هناك شـــركات طيران 
مباشرة من الكويت الى نيويورك، قالت املصادر: 
انه ال توجد رحالت مباشرة الي شركة طيران 
عاملة في مطار الكويت الدولي الى نيويورك، 

سوى »الكويتية« وتتم عبر مطار لندن.
وعن عدد املســـافرين وجنســـياتهم على 
منت الرحلتني الى نيويـــورك، قالت املصادر: 
انـــه ال توجد أرقـــام دقيقة حـــول عددهم او 

جنسياتهم.

املنتخب على اوضاعهم الصحية.
وكان احتاد السباحة اعلن في بيان امس ايضا 
ان الوفد تعرض حلادث سير اسفر عن اصابة عدد 
من الالعبني ومدرب املنتخب بإصابات متفاوتة 
غير خطيرة. واوضح ان السفير الرفاعي متواجد 
مع الوفد للوقــــوف على حالة املصابني وضمان 
نقلهم الى افضل املستشــــفيات في أثينا لتلقي 

العالج املناسب.
التفاصيل ص33 ٭

جانب من اجتماع املعارضة في ديوان الطبطبائي أمس 

)هاني الشمري( مسلم البراك محموال على األكتاف حلظة خروجه من السجن املركزي أمس  

»الكويتية«: عودة الرحالت إلى نيويورك 
مرتبطة بإعادة تشغيل املطار

»الداخلية«: ضبط سائق »الدفع الرباعي« 
وعناصر مندسة تتعمد ارتكاب الشروع في القتل

أكدت وزارة الداخلية ضبط عناصر مندسة في 
املسيرات تتعمد الشروع في القتل، مشيرة إلى أن 
هناك مخططا خطيرا لشحن وحتريض الشباب 
على العنف وأن رشق رجال الشرطة باحلجارة 
عمل استفزازي. وشددت الوزارة على أن أي مسيرة 
قادمة يطمح احملرضون إلى تنظيمها ســــتجابه 

بكل احلزم والشدة وأيضا التجمعات.
وأعلنت أن 10 إصابات وقعت بني أفراد رجال 
القوات اخلاصة ومن بينهم الشروع في القتل عن 
طريق الدهس مما أدى إلى إصابة 4 أفراد من قبل 
عناصر مندسة سبق التحذير منها والتي كانت 
تستقل سيارة دفع رباعي ومتكنت اجهزة األمن 

من ضبطها وضبط املتهم بالشروع في القتل عن 
طريق الدهس لعدد من رجال القوات اخلاصة حيث 

ادلى باعترافات كاملة حول تفاصيل جرميته.
إلى ذلك، نفت إدارة اإلعــــالم األمني ما تردد 
عن استعانة »الداخلية« بقوات اجنبية لتفريق 

املسيرات وقالت ان هذه االتهامات باطلة.
في الوقت نفسه، اعتبرت »اإلعالم األمني« أن 
ما أثير حول وجود حاالت شــــغب واعتصامات 
واضرابات داخل السجون عار من الصحة متاما، 
مؤكدة ان األوضاع في جميع السجون مستقرة 

وتسير وفقا للوائح واألنظمة املعتمدة.
التفاصيل ص38 ٭

سلطان العبدان

جددت املعارضة متســـكها بخيار االحتجاج 
السلمي ورفض أي ردات فعل غير مسؤولة، داعية 
الى نزع فتيل األزمة عبر عدد من اإلجراءات، على 
رأســـها وقف املمارســـات األمنية وإطالق سراح 
جميـــع املعتقلني والتوقف عن املالحقات األمنية 
للمعارضني الشباب املشاركني في االحتجاجات. 
ودعت املعارضة، التـــي التأمت أمس في ديوان 
الطبطبائـــي مع عـــدد من احلـــركات والتيارات 

والتجمعات السياسية والعمالية، الى إلغاء املرسوم 
بقانون املعدل للمادة الثانية من القانون 2006/42 
بإعادة حتديد الدوائر االنتخابية، وإجراء االنتخابات 
النيابية وفقا للقانون ودون أي تعديل وذلك في 
موعدها الدستوري. وشددت املعارضة على دعمها 
جلميع أشكال التعبير السلمي، ومن بينها فعالية 
»كرامة وطن« املقررة مساء بعد غد األحد، داعية 
املواطنني الى احلرص الكامل على سلميتها وجتنب 

االجنرار وراء محاوالت االستفزاز.
التفاصيل ص6 ٭

الرفاعي: منتخب السباحة في حالة مطمئنة

احلربش يدعو إلى مصاحلة وطنية وإطالق احملتجزين

البراك ملستقبليه بعد إطالق سراحه من »املركزي«:
لن نخاف على الدستور وأنتم خلفه

اليوم الثاني للتسجيل: 9 مرشحني بال نساء وانسحاب مرشح
دارين العلي ـ فرج ناصر

أقفل اليوم الثاني في ادارة 
شـــؤون االنتخابـــات علـــى 9 
مرشـــحني غاب عنهم العنصر 
النســـائي، وادارة االنتخابات 

امس ال تشـــبهها في غيرها من 
االيـــام الســـابقة اال من حيث 
الزخـــم واحلضـــور االعالمي 
ملمثلـــي الصحـــف والقنوات 

التلفزيونية.
وكان من أبرز املرشحني في 

يوم الترشـــيح الثاني املرشح 
العبيد، حيث قدم اوراق  احمد 
ترشحه معتبرا أن االمر ينطلق 

من حقه في املشاركة.
وشهد اليوم الثاني للترشح 
ايضا انســـحاب مرشح الدائرة 

الرابعة مطلـــق الصليلي الذي 
برر انسحابه بأنه لم يكن ينوي 
الترشح لالنتخابات وترشحه 
فقط كان بهدف إعطاء رســـالة 
حلث املواطنني على املشاركة في 

االنتخابات ومن ثم التنازل.

خالد الشمري

وجه النائب الســـابق مســـلم 
البراك الشـــكر اجلزيـــل لكل من 
تضامن معه أثنـــاء احتجازه في 
السجن املركزي مؤخرا. وقال البراك 
مخاطبا احلضور الذين جتمعوا أمام 

»املركزي« بعد االفراج عنه: قسما 
باهلل انني أستذكر مسيرة 16 سنة 
تشرفت اني مثلتكم واقسم باهلل 
انني لم أخنكم او أخذلكم، وبعد كل 
هذه املسيرة اقول قسما باهلل انني 
مقصر بحقكم بيض اهلل وجيهكم 
وأصبـــح عندي إميان قطعي بأن 
الدســـتور لن نخاف عليه وانتم 

خلفه. وأقام أشـــقاء البراك حفل 
عشاء في ديوانه احتفاء بخروجه 
من السجن. وخالل حفل العشاء 
دعـــا النائب الســـابق د. جمعان 
احلربش لنزع فتيـــل األزمة من 
خالل مصاحلة وطنية، وإسقاط 
جميع التهم عن النواب واملواطنني 

واملغردين.

إغالق باب حتويل اخلدم لقطاع العمل نهاية نوفمبر اجلاري

»نستعد لطرح املرحلة الثانية من جسر وصلة الدوحة«

منحة السائق واخلادم لـ 20 ألف معاق 
تصرف نهاية ديسمبر املقبل

العبيدي: مسح عام للمسنني وتوسع 
في عمل أقسام للعالج الطبيعي والتغذية

حنان عبدالمعبود

كشف وزير الصحة د.علي العبيدي أن الوزارة ستقوم بعمل 
مسح عام للمســـنني حتت مظلة البرنامج الوطني لرعاية كبار 
السن، مشيرا الى ان البدء في تنفيذه سيكون خالل األيام املقبلة، 
ويشـــمل املسح تقييم املسن اجتماعيا وصحيا وبيئيا ونفسيا، 
كما لفت الى حتديد الوزارة خمسة مراكز تابعة ملناطق العاصمة 

واجلهراء والفروانية واألحمدي وحولي الصحية. 
وأشـــار الوزير في تصريح له امس الى اختيار مجموعة من 
الشرائح العمرية املختلفة للمسنني بهدف تفعيل البروتوكوالت 
العالجية للمســـن وتقدمي اخلدمة املالئمة لـــه في محل إقامته، 
موضحا ان فريق العمل باملســـح الصحي سيقوم بزيارة املسن 
في منزله وعمل التقييم الذي سيتم االنتهاء من النظم اخلاصة 

به خالل األسبوع املقبل. 
كما كشـــف الوزير عن أن اخلطة املتوســـطة الزمن للوزارة 
تتضمن التوســـع في عمل أقســـام للعالج الطبيعي والتغذية 

وغيرها من األقسام التي يحتاجها كبار السن.

بشرى شعبان

أعلن الوكيل املســـاعد لقطاع العمل في وزارة 
الشؤون جمال الدوسري ان اغالق باب حتويل اخلدم 
سيتم مع نهاية الشهر اجلاري. وكشف الدوسري عن 
ان الوزارة انتهت من تأثيث مركز االيواء اجلديد في 
منطقة جليب الشيوخ، الفتا الى ان تأخير االنتقال 
إليه كان بسبب كيبل الكهرباء. من جهة ثانية اوضح 

رئيس النادي الكويتي للمعاقني شافي الهاجري ان 
هيئة املعاقني وعدت باالنتهاء من منحة بدل السائق 
واخلادم لعشرين الف معاق نهاية ديسمبر املقبل، 
مبديا اعتراضه على ما يردده املسؤولون في الهيئة 
من ان تطبيق قانون املعاقني مت بنسبة 95%، وشدد 
على ان ما يلمسه املعاق على ارض الواقع ال تتجاوز 

نسبته 35% معظمها في اجلوانب املالية.
التفاصيل ص5 ٭

صفر: مجلس الوزراء حسم خالف 
»املناقصات« و»احملاسبة« حول جسر جابر

فرج ناصر

أكد وزير األشـــغال د.فاضل صفر أن مجلس 
الوزراء حسم اخلالف بني جلنة املناقصات وديوان 
احملاسبة فيما يخص مشروع جسر جابر بالترسية 
على األقل سعرا. وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا 
على جتهيز املستندات لتوقيعها قريبا، مضيفا أن 

اقرار امليزانية العامة للدولة واحلساب اخلتامي 
من خالل إصدار مراسيم الضرورة جعل مشاريع 
الدولة تسير كما هي في طريقها دون أي توقف أو 
تأخير. وأوضح أن الوزارة تستعد لطرح املرحلة 
الثانية من جســـر وصلة الدوحة بالتنسيق مع 

جلنة املناقصات املركزية.
التفاصيل ص 2 ٭
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التفاصيل ص3 ٭


