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الكويت

ّ
ّ
ّ
فض احتجاج املعارضة وتعاون مع «الداخلية» األردنية

تخطف إمارة الكويت
الخليجية األضواء في هذه
األيام ،في انتظار ما يمكن
أن تتمخض عنه تحركات
املعارضة ،التي صعدت من
ّ
تحركها في الشارع أمس ،قبل
أن تجهضه القوات األمنية
الكويت ــ األخبار
الكويتية،
نجحت السلطات األم�ن�ي��ة
ّ
أم��س ،في إجبار املعارضة على فض
احتجاجها ب��ال�ق��وة ،عبر س� ّ�د املنافذ
امل � ��ؤدي � ��ة ال � ��ى م� �ك ��ان االح � �ت � �ج� ��اج ،ث��م
اس�ت�خ��دام ال�غ��از املسيل ل�ل��دم��وع ،قبل
أن ت�ل�اح ��ق امل �ت �ظ��اه��ري��ن ف ��ي ال �ط��رق
ال �ف��رع �ي��ة ،ف�ي�م��ا ن�ف��ى وزي� ��را خ��ارج�ي��ة
ال�ك��وي��ت واألردن م��ا ت � ّ
�ردد ع��ن إرس��ال

عمان قوات أردنية الى اململكة بغرض
قمع تحركات املعارضة وإجهاضها.
وق � ��ال ش �ه��ود إن ال �ش��رط��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
اس �ت �خ��دم��ت ال� �غ ��از امل� �س � ّ�ي ��ل ل �ل��دم��وع
ل �ت �ف ��ري ��ق آالف امل� �ت� �ظ ��اه ��ري ��ن ال ��ذي ��ن
اح� �ت� �ش ��دوا ل�ل�اح �ت �ج��اج ع �ل��ى ق��واع��د
ال� �ت� �ص ��وي ��ت االن � �ت � �خ� ��اب� ��ي ال� �ج ��دي ��دة
مساء أم��س .وأض��اف��وا إن املتظاهرين
اض�ط��روا إل��ى تغيير مكان االحتجاج
ً
ال ��ى م�ن�ط�ق��ة م �ش��رف ب ��دال م��ن منطقة
أبراج الكويت بالعاصمة بعدما سدت
قوات األمن الطرق املؤدية إليها.
وطاردت قوات األمن املتظاهرين على
ال �ط��ري��ق ال ��دائ ��ري ال� �س ��ادس ال�س��ري��ع
وف � ��ي م �ن �ط �ق��ة م � �ش ��رف .وق� � ��ال ن��اش��ط
م��ن امل�ع��ارض��ة إن�ه��م أن�ه��وا االحتجاج
«ب�ع��دم��ا أوص �ل��وا رس��ال�ت�ه��م وت�ص��دي
ّ
املسيل للدموع».
الشرطة لهم بالغاز
ُ
وقبيل انطالق املسيرة ،دعت املعارضة
أن�ص��اره��ا ال��ى املحافظة على الطابع
ال �س �ل �م��ي ل �ل �ت �ظ��اه��رة ،وق� � ��ال م�ن�ظ�م��و
ال�ت�ظ��اه��رة ف��ي ت�غ��ري��دة ع�ب��ر «ت��وي�ت��ر»
«س�ن�ب�ق��ى س�ل�م�ي�ين م�ه�م��ا ك ��ان ال�ث�م��ن،

امل � �س � �ي � ��رة ال� �س� �ل� �م� �ي ��ة واج� � � � ��ب وع� �ه ��د
وال � �ت� ��زام» .وط �ل��ب ال �ق �ي��ادي امل �ع��ارض
م �س �ل��م ال� �ب ��راك م ��ن أن� �ص ��ار امل �ع��ارض��ة
تسليم من يلجأ إلى العنف للشرطة.
ف ��ي امل �ق��اب��ل ،ن �ش��رت ال �س �ل �ط��ات م�ئ��ات
العناصر من القوات الخاصة (شرطة
م� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �ش � �غ� ��ب) ف � ��ي ال� �ع ��اص� �م ��ة
ال� �ك ��وي ��ت ،ك �م��ا أغ �ل �ق��ت ب �ع��ض ال �ط��رق
املؤدية الى نقاط التجمع التي حددها
منظمو ال�ت�ظ��اه��رة .وش��وه��دت بعض
اآلليات املدرعة في وسط الكويت ،كما
عمدت شركات الى إغ�لاق أبوابها في
وقت مبكر.
وكانت السلطات الكويتية قد أكدت أن
تنظيم مسيرات احتجاجية م��ن دون
إذن سيتم التعامل معه بالقوة إذا ما
تطلب األمر ذلك .وقال وزير الداخلية
الشيخ أحمد الحمود الصباح لوكالة
األنباء الكويتية «كونا» «مسؤوليتنا
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى األم � ��ن وال �ن �ظ��ام ال �ع��ام
وردع كل خروج عن القانون».
في غضون ذلك ،نفى وزير الخارجية
األردن � � � � � ��ي ن � ��اص � ��ر ج � � � ��ودة ش ��ائ� �ع ��ات

تناقلتها مواقع التواصل االجتماعي
في الكويت عن إرس��ال آالف العناصر
م � ��ن ق � � � ��وات ش� ��رط� ��ة ال � �ش � �غ ��ب ل��دي �ه��ا
مل �س��اع��دة ال �س �ل �ط��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة ع�ل��ى
التعامل م��ع االح�ت�ج��اج��ات .وق��ال في
مؤتمر صحافي م��ع نظيره الكويتي
الشيخ خالد الصباح في الكويت «هذا
غير صحيح على اإلطالق».
ب� � ��دوره ،ق ��ال ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د،
ردًا ع�ل��ى س ��ؤال ب �ه��ذا ال �خ �ص��وص ،إن
«وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة أص ��درت
ب �ي��ان��ًا واض� �ح ��ًا ب �ه��ذا ال� �ش ��أن ،ح ��ددت
ف �ي ��ه امل� ��وق� ��ف ب� �ج�ل�اء ووض� � � ��وح وه ��و
منشور ،وب��اإلم�ك��ان االط�ل�اع عليه في
أي لحظة» ،في إشارة الى البيان الذي
نفى وجود قوات أجنبية.
وح ��ول ف �ح��وى ات�ف��اق�ي��ة ال �ت �ع��اون بني
وزارت��ي الداخلية في الكويت واألردن
ال �ت��ي ت��م توقيعها أم ��س ،أك��د الشيخ
صباح الخالد أن التعاون بني البلدين
«ليس وليد اليوم أو اللحظة ،بل امتد
هذا التعاون منذ استقالل الكويت في
عام  ...1961هذا األمر ليس بمستجد».

ليبيا :اشتباكات في طرابلس وانفجار في بنغازي
أص � �ي � ��ب أرب � � �ع � ��ة ش� ��رط � �ي �ي�ن ب � �ج� ��راح
طفيفة أمس في انفجار سيارة قرب
م��رك��ز ل�ل�ش��رط��ة ف��ي ب �ن �غ��ازي (ش ��رق)
ثانية أكبر امل��دن ف��ي ليبيا ،ف��ي حني
ت�ب��ادل��ت ميليشيات ليبية متناحرة
إط�لاق النيران ح��ول مبنى أمني في
طرابلس بعد عام من إطاحة الزعيم
ال��راح��ل معمر ال�ق��ذاف��ي ف��ي انتفاضة
شعبية.
وذكرت وكالة األنباء الليبية الرسمية
ً
�ادر أم �ن �ي��ة ،أن «أرب �ع��ة
ن �ق�لا ع��ن م �ص� ُ
ض � �ب � ��اط ش � ��رط � ��ة أص� � �ي� � �ب � ��وا ب � �ج� ��راح
طفيفة في هجوم مباغت بقنبلة ضد
م��رك��ز ل �ل �ش��رط��ة ف ��ي ح ��ي ال �ح ��دائ ��ق».
وأوضحت الوكالة أن مهاجمني ألقيا
قنبلة تحت سيارة متوقفة أمام مركز
ال�ش��رط��ة .وق��ال امل�ت�ح��دث ب��اس��م وزارة
الداخلية الليبية ،ع��ز ال��دي��ن الفزاني،
لوكالة «ف��ران��س ب��رس» ،إن «ع��ددًا من
املشبوهني أوقفوا».
ف � ��ي غ � �ض� ��ون ذل � � ��ك ،أص � �ي� ��ب خ �م �س��ة
أش�خ��اص ع�ل��ى األق��ل ف��ي اشتباكات
ط � ��راب � � �ل � ��س ،واخ � � �ت � ��رق � ��ت رص� ��اص� ��ة
م �س �ت �ش �ف��ى ط ��راب� �ل ��س امل � ��رك � ��زي ،م��ا

عناصر من الجيش الليبي خالل مواجهات في طرابلس أمس (محمود تركية ــ أ ف ب)
ّ
سبب حالة من الذعر.
وق� ��ال س �ك��ان ف��ي ح��ي س �ي��دي خليفة
(ج �ن��وب ط��راب �ل��س) ،إن االش �ت �ب��اك��ات
ان ��دل� �ع ��ت ب �ع��د م �ن �ت �ص��ف ل �ي��ل األح ��د
مباشرة حني ّ
دب شجار بني وحدتني
من امليليشيات تعمالن بتفويض من
ال�ل�ج�ن��ة األم�ن�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا ب �ش��أن عضو

محتجز م��ن إح ��دى ال��وح��دت�ين .وق��ال
م �ق �ي��م ي ��دع ��ى خ ��ال ��د م �ح �م��د ل��وك��ال��ة
«رويترز» ،إنه «كلمنا الشرطة لكن لم
يأت أحد للمساندة».
وأط�ل�ق��ت قذيفة ص��اروخ�ي��ة على مقر
ال �ل �ج �ن��ة األم� �ن� �ي ��ة ال �ع �ل �ي��ا ،م� ��ا أل �ح��ق
أضرارًا باملبنىّ .
وردت امليليشيا التي

ت �م��رك��زت ف��ي م�ك�ت��ب ل�ل�ب��ري��د ب��إط�لاق
قذيفة صاروخية هي األخرى.
ّ
ودوت أصوات إطالق النار في الحي،
ف �ي �م��ا اض� �ط ��ر م ��دن� �ي ��ون إل � ��ى إغ�ل��اق
ش� ��ارع ال� ��زاوي� ��ة ،ح �ي��ث اش �ت��د ال�ق�ت��ال
مل� �ن ��ع ال � �س � �ي � ��ارات م � ��ن دخ � � ��ول م��وق��ع
االشتباكات .وذهب كثير من املدنيني
ال � ��ى م �ن��ازل �ه��م إلح � �ض� ��ار أس�ل�ح�ت�ه��م
الشخصية .وق��ال طبيب يدعى خالد
بن نور ،إن املستشفى استقبل خمس
حاالت إصابة من االشتباكات.
م��ن جهة ث��ان�ي��ة ،أع�ل��ن رئ�ي��س املؤتمر
ال ��وط� �ن ��ي ال � �ع� ��ام ف� ��ي ل �ي �ب �ي��ا ،م�ح�م��د
املقريف ،أن الحكومة الليبية ستؤدي
ال �ي �م�ي�ن ي� ��وم ال �خ �م �ي��س امل �ق �ب��ل ف ��ي 8
تشرين ال�ث��ان��ي ،وذل��ك بعد تظاهرات
اح� �ت� �ج ��اج ض� ��د ب� �ع ��ض ال � � � � ��وزراء ف��ي
الحكومة الجديدة.
وواف ��ق ن��واب امل��ؤت�م��ر ال��وط�ن��ي ال�ع��ام،
أعلى هيئة سياسية في البالد في 31
تشرين األول ،على تشكيلة الحكومة
املوسعة إل��ى  30وزي �رًا التي عرضها
رئيس الوزراء علي زيدان.
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

إيران اقترحت بث املفاوضات النووية على الهواء
أع�ل��ن امل�ت�ح��دث ب��اس��م وزارة الخارجية
اإلي ��ران � �ي ��ة ،رام �ي��ن م �ه �م��ان �ب��رس��ت ،أول
ُ
م ��ن أم� ��س ،أن إي � ��ران اق �ت��رح��ت ان ت�ب��ث
املفاوضات مع مجموعة « »1+5مباشرة
على ال�ه��واء ل�ل��رأي ال�ع��ام ال�ع��امل��ي ،فيما
دع��ا مجلس ال�ش��ورى االي��ران��ي الرئيس
م �ح �م��ود أح� �م ��دي ن� �ج ��اد ،الس �ت �ج��واب��ه
ح��ول ادارة ازم ��ة ال��ري��ال ،ب�ع��دم��ا فقدت
العملة ثلثي قيمتها مقابل الدوالر.
وقال مهمانبرست لوكالة أنباء «فارس»
ع �ل��ى ه ��ام ��ش امل � �ع ��رض ال� ��دول� ��ي ال� � �ـ 19
للصحافة ووك ��االت األن�ب��اء ف��ي طهران،
ب �ش��أن م ��ا ت � ��ردد م ��ن إج � ��راء م �ف��اوض��ات
ن ��ووي ��ة م �ب��اش��رة ب�ي�ن إي� � ��ران وأم �ي��رك��ا،
«للموضوع النووي اإليراني إطار محدد،
واملحادثات التي نجريها شفافة ،حتى
إن إي��ران اقترحت بث جميع املفاوضات
ع�ب��ر ال�ت�ل�ف��زي��ون ع�ل��ى ال �ه��واء م�ب��اش��رة».
وأض��اف مهمانبرست إن إي��ران تقدمت
ب�ه��ذا االق �ت��راح م��ن أج��ل إس�ق��اط ال��ذرائ��ع
من أيدي ال��دول املدعية (ال��دول الغربية)
وضمان حقوق الشعب اإليراني.

وق ��ال ال��دب�ل��وم��اس��ي اإلي ��ران ��ي ،ردًا على
م ��ا ت � ��ردد ع ��ن أن إي� � ��ران س �ت �ت��راج��ع عن
برنامجها ال �ن��ووي م�ق��اب��ل رف��ع الحظر
ال �غ ��رب ��ي ،إن «ال �ض �غ ��وط ت� �م ��ارس على
الشعب اإليراني منذ  30عامًا ،واملوضوع
النووي ليس سوى ذريعة» ،موضحا أن
هذه الضغوط تمارس ضد إيران في كل
فترة تحت ذري�ع��ة معينة .وأض ��اف «لو
تراجعنا ع��ن م�ب��ادئ�ن��ا ،ف��إن ال�غ��رب بكل
تأكيد سيزيد م��ن ضغوطه علينا ،ظنًا
م �ن��ه أن �ن��ا ف ��ي م��وق��ف ض �ع��ف ،وع�ن��ده��ا
سيوجه مطالبه صوب مواضيع أخرى،
ول � ��ن ي �ك �ت �ف��ي ح �ت��ى ي �ب �ع��د ث ��ورت �ن ��ا ع��ن
أه��داف �ه��ا ال �س��ام �ي��ة» ،م��ؤك �دًا أن الشعب
اإلي��ران��ي ل��ن يتراجع إط�لاق��ًا ع��ن حقوقه
املشروعة.
وك � ��ان � ��ت آخ� � ��ر ج� ��ول� ��ة م � ��ن امل � �ف ��اوض ��ات
م��ع م�ج�م��وع��ة ( 1+5ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
وروس�ي��ا وفرنسا وبريطانيا والصني،
إضافة الى أملانيا) قد ُعقدت في موسكو
في حزيران املاضي.
م ��ن ج �ه��ة ث��ان �ي��ة ،ذك � ��رت وك ��ال ��ة األن �ب��اء

االي ��ران� �ي ��ة ال��رس �م �ي��ة أم � ��س ،أن مجلس
الشورى االيراني (البرملان) دعا الرئيس
ن� �ج ��اد ،الس �ت �ج��واب��ه ح � ��ول ادارة ازم ��ة
الريال ،بعدما فقدت العملة ثلثي قيمتها
مقابل الدوالر.
وتبنى  77نائبًا النص ال��ذي يطلب من
ال��رئ�ي��س ال�ت��وج��ه ال ��ى م�ج�ل��س ال �ش��ورى
ل �ي��وض��ح أس �ب��اب «ت��أخ��ر ال �ح �ك��وم��ة في
اتخاذ قرارات إلدارة سوق الصرف» ،بعد
ت��راج��ع ال��ري��ال م�ج��ددًا ف��ي تشرين االول
عندما خسر أربعني في املئة من قيمته
خالل أيام.
وي� �ن ��ص ال� �ق ��ان ��ون ع �ل��ى ض � � ��رورة ج�م��ع
ت ��واق� �ي ��ع  74ن��ائ �ب��ًا ل� ��دع� ��وة ن� �ج ��اد ال��ى
البرملان.
وأم��ام نجاد شهر ليحضر الى املجلس.
وق��ال النص ال��ذي أق��ره ال�ن��واب إن سعر
الدوالر ارتفع خالل ايام من  22الف ريال
الى نحو أربعني الفًا.
وذكرت قناة «برس تي في» اإليرانية ،أن
هذا الطلب الثاني من نوعه الستجواب
ن �ج ��اد ،ال� ��ذي ق� � ّ�دم إل ��ى ال �ب��رمل��ان ف ��ي 10

ُ
ت �ش��ري��ن األول ال� �ف ��ائ ��ت ،ق ��د ق� � ��رئ أم ��ام
البرملان أمس من قبل النائب علي رضا
مونادي.
وأض ��اف ��ت إن االس �ت �ج��واب ي�ت�ط��رق إل��ى
م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ق �ض��اي��ا االق �ت �ص��ادي��ة
املتعلقة بمشكالت التبادالت الخارجية،
ب �م��ا ف ��ي ذل� ��ك ال �ت �ق �ل��ب أخ� �ي� �رًا ف ��ي قيمة
العمالت األجنبية في السوق اإليرانية.
وك ��ان ��ت أع �م ��ال ش �غ��ب ق ��د وق �ع��ت خ�لال
الشهر املاضي في سوق طهران الكبير،
ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة اح �ت �ج��اج��ات ع�ل��ى ت��ده��ور
قيمة الريال اإلي��ران��ي ،بسبب العقوبات
االقتصادية املفروضة على البالد.
وح �ض��ر ال��رئ �ي��س اإلي ��ران ��ي ف��ي  14آذار
املاضي جلسة برملانية للرد على أسئلة
من النواب عن قضايا مختلفة.
الى ذلك ،قال وزیر النفط االيراني رستم
قاسمي ،إن انتاج الغاز من حقل بارس
الجنوبي یبلغ حالیًا  600ملیون متر
مكعب ی��وم�ی��ا ،وسیرتفع ف��ي السنوات
املقبلة إلى  1.4ملیار متر مكعب.
(يو بي آي ،أ ف ب)

◄

وفيات

►

انتقل إلى رحمة الله تعالى املأسوف على
شبابه

املحامي
أسامة العارف
والده املرحوم الدكتور عارف العارف
والدته املرحومة زكية بليق
زوجته :هناء محمد العاليلي
أوالده :امل �ح��ام��ي ع � ��ارف زوج� �ت ��ه بسمة
زيدان
خالد
ديما زوجة املهندس رامي الجويدي
شقيقه الدكتور هيثم العارف
شقيقاته :ب��اس�م��ة أرم �ل��ة امل��رح��وم املفتي
الشيخ رؤوف القادري
شادية زوجة محمود القاروط
مها زوجة محمد بكري
نهى
وقد وافته ّ
املنية مساء يوم الجمعة الواقع
فيه .2012/11/2
تقبل التعازي اليوم االثنني 2012/11/5
للنساء والرجال في مركز بيال وذلك من
الساعة  10إلى الواحدة ظهرًا ومن الساعة
ً
مساء.
الثالثة إلى الساعة السابعة
اآلس� �ف ��ون :آل ال� �ع ��ارف ،آل ال �ع�لاي �ل��ي ،آل
بليق ،آل زيدان ،آل الجويدي ،آل القادري،
آل قاروط ،آل بكري وأنسباؤهم.
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