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فتنة ياسر الحبيب.. تأخُّر العالج يدق ناقوس الخطر

»الداخلية« تمنع إقامة ندوة الشليمي وتكّلف القوات الخاصة بالتعامل مع أي شغب
تواجد أمني مكثف في محيط مقر الندوة.. وأعمال إزالة المخيم تمت دون أي مشاكل.. ومصدر أمني: التحرك ال يعني إعالن حالة طوارئ

)سعود سالم( محمد هايف متحدثا ألهالي اجلهراء وإلى جانبه خالد الشليميتواجد أمني بالقرب من موقع املخيم الذي كان معدا الستقبال الندوة جماهير حضرت مساء ملتابعة الندوة التي مت إلغاؤها

االخضر في تتب����ع التصريحات 
العام  التوجه  غير املنسجمة مع 
للدولة مع ابالغها بصيغة الندوات 
التي تعقد من قبل نشطاء والتأكيد 
على ض����رورة اخذ تصاريح قبل 

عقد هذه الندوات.
واش����ار املصدر الى ان وكيل 
الداخلية سيش����كل فريقا  وزارة 
لترجمة توصيات مجلس الوزراء 

املتعلقة مبالحقة مثيري الفتنة.

باستدعاء كامل القوات اخلاصة الى 
مبنى االدارة العامة عبر مسجات 
هاتفية ارس����لت الى العاملني في 
القوات اخلاصة طلب منهم العودة 
الى ثكناتهم كما طلب من السرية 
الرابعة اخلاص����ة التعامل مع اي 
احداث شغب ومت ارسالها لتحط 
الى جوار مخفر اجلهراء الشمالي 
وهو يبعد مسافة بسيطة عن مقر 

الندوة.

الداخلي����ة تلقت تعليمات باعالن 
حالة طوارئ غير رسمية امنا دورها 
مبوجب تعليمات مجلس الوزراء 
حماية الوحدة الوطنية ومنع ما 

يقوض هذه الوحدة.
وجدد املصدر التأكيد على ان 
الكويت مكفولة وفق  احلرية في 
نصوص الدس����تور وال انتقاص 
من هذه احلرية وان الدولة ملزمة 
الداخلي بصورة  امنه����ا  بحماية 

بانتظار أن تفي احلكومة بوعدها 
لنا  يوم االثنني املقبل.

هذا وأبلغ مصدر امني  »األنباء« 
ان وكي����ل وزارة الداخلية الفريق 
الرجيب اص����در تعليماته  احمد 
صب����اح امس مبن����ع اقامة ندوة 
الناشط السياسي خالد الشليمي 
والتي كانت ستتطرق الى قضية 
السيدة  ياس����ر احلبيب ونصرة 
عائش����ة رضي اهلل عنها، مشيرا 

قانونية.
وفي شأن آخر، اعتبر املصدر 
تكلي����ف وكي����ل وزارة الداخلية 
برئاسة فريق عمل ملواجهة مظاهر 
الوطنية  الثواب����ت  اخلروج عن 
ودرء مخاطر الفتنة ضوءا اخضر 
لتعامل وزارة الداخلية بحزم مع 
كل التصرفات التي تزعزع الوحدة 
الى ان وزارة  الوطنية، مش����يرا 
الداخلية س����تترجم هذا الضوء 

الى ان رجاال من الوزارة اخطروا 
منظم الندوة بقرار وزارة الداخلية، 
ثم تواجد في محيط مكان الندوة 
التي كان مقررا لها ان تعقد مساء 
امس، عدد من رجال املباحث واالمن 
الذين اش����رفوا على عملية ازالة 
اخليمة والت����ي متت دون حدوث 

أي مشاكل.
وقال املصدر االمني ان وزارة 
الداخلية وكإجراء احترازي قامت 

واش����ار املصدر الى ان وزارة 
الداخلية وحينما اتخذت قرارا مبنع 
اقام����ة الندوة انطلقت من تكليف 
وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد 
الرجيب بترؤس فريق امني التخاذ 
ما يلزم في مواجهة اخلروج عن 
الفتنة  الثوابت الوطني����ة ولدرء 

وحماية االمن الوطني.
وقال املصدر ان تشكيل جلنة 
مختصة بهذا االمر ال يعني ان وزارة 

أمير زكي ـ فرج ناصر
رغم منع إقامة ندوة الشليمي 
وأخ����ذ تعهد عل����ى منظمها خالد 
الش����ليمي بع����دم انعقادها إال أن 
جتمع����ا قد مت أمام مس����جد براك 
الظفي����ري بحضور النائب محمد 
أك����د خالله  هايف مس����اء أمس، 
الشليمي أن ما حدث غير دستوري 
وأنني قد تعهدت بعدم إقامة هذه 
الندوة اليوم فقط )أمس( ونحن 

أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه انها 
ستمنع اي ندوات او جتمعات مخالفة للقانون 

والتي من شأنها املساس بالوحدة الوطنية.
وفيما يلي نص البيــان: تنفيذا لتوجيهات 
ــا من وزارة  ــوزراء املوقر وحرص ــس ال مجلـ
ــع محاوالت  ــدي جلمي ــى التص ــة عل الداخلي
ــيلة كانت  ــن أي كان وبأي وس ــد م التصعـي
ــأنها تعريض االمن الوطني للخطر من  من ش

خالل املساس بالوحدة الوطنية الثارة النعرات 
ــة للثوابت الوطنية  الطائفية والفئوية. وصيان

وحفاظا على وحدة املجتمع ومتاسكه.
فان الوزارة ستقوم باتخاذ جميع االجراءات 
ــة الالزمة ملواجهة ذلك وعليه  القانونية واالمني
ــتقوم االجهزة املعنية بالوزارة مبنع جميع  س
الندوات والتجمعات املخالفة للقانون والتي من 

شأنها املساس بالوحدة الوطنية.

بيان »الداخلية«: سنمنع جميع الندوات
أصدر وكيل وزارة الداخلية قرارا نهائيا مبنع إقامة الندوة في والتجمعات المخالفة للقانون والتي تمس الوحدة الوطنية

العاشرة من صباح امس بعد اجتماع ضم مسؤولني أمنيني.
تلقى العاملون في القوات اخلاصة برقية SMS في السابعة 

صباحا تضمنت حضور القوة.
توجهت نحو التاسعة صباحا الى مخفر اجلهراء الشمالي سرية 

من القوات اخلاصة وهي السرية الرابعة.
توجه عدد من رجال األمن واملباحث الى مقر الندوة وطلب 

إزالة املخيم بعد إبالغ القائمني على الندوة بقرار منعها.
ــرية الرابعة التواجد حلني إشعار آخر في محيط  طلب من الس
ــرايا القوات اخلاصة ان  ــمالي وطلب من بقية س مخفر اجلهراء الش

تكون في وضع استعداد.
علمت »األنباء« ان الشليمي علم بقرار منع الندوة من مساء 
اخلميس إال انه لم يتلق قرارا نهائيا باملنع سوى صباح امس.
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عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

املتحدة
23717770

الصيانةاملهبولةامغرة

> اخلزانات مقاومة للبكتريا والفطريات والصدأ.

> اخلزانات متوفرة باحجــام مختلفـــة من 250 جالون  إلى 5000 جالون.

> نقوم بجميع أعمال الديكور )قبب - مظالت(.

ال�سركة املتحدة للفيربجال�س

245743402371777065999661

املتحدة
65999661

سيـــــدتي
مشاتل المسيلة للمقاوالت الزراعية

يمكنك االن تصميم 
38 د.ك شهريًاوإنشاء حديقتك بقسط 

بالتعاون مع

Tel.: 24751734 ,Fax: 24734868

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

99029044 اأنـــور - 97390457اأحمد
99240067حمــــمــود - 99409350اإيــــاد

24742623)

للبيع بيت يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب بطن وظهر 

نظام اأدوار - امل�ساحة 750م2 

ال�سوم 285 األف دينار

للبيع يف اأ�شبيلية نظام �شقق
دور اأر�سي بطن وظهر وامل�ساحة 375 م2 

ال�سوم 265 األف دينار

للبيع يف االندل�س
3 اأدوار و�سرداب نظام �سقق 

موؤجر بـ 2000 دينار، يوجد فيه 

حمل جتاري - ال�سوم 320 األف دينار

للبيع يف االندل�س
بيــــــت زاويــــة 540 م2 

 حـد 190 األف دينار

66264573  - 90099075  - 99139003

ت�شليح بكفالة
تكييف مركزي

ثالجات -غ�سالت
تلفزيون - �ستاليت

55716553 - 99716558
�سركة هالل العربية

خدمة 24 �ساعة

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

امـريـكـي- يـابـانـي-المــانـي
يوجــد فحـ�ص كمبيـوتر

24812170 الجودة + ال�سعر

بـن نــخـــي 
المكائن والجيراتلبيع وتركيب

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـوم بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�ساء على جميع اأنواع الفريو�سات مع توثيق اخلدمة على

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

جانب من التجمع مساء أمس قوات األمن حتيط مبسجد الظفيري قبل فض التجمع بهدوء


