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Al-Anbaa Sunday 5th December 2010 - No 12471يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االحد 29 من ذي احلجة 1431 ـ 5 ديسمبر 2010 الـــعـدد:

 ليلة الهجوم على الجويهل  
 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري -  سامح عبدالحفيظ ـ عادل العتيبي 

حنان عبدالمعبود - عبداهللا قنيص ـ محمد الجالهمة ـ هاني الظفيري
  شهدت ندوة «إال الدستور» التي عقدت في ديوان النائب 
أحمد السعدون مساء أمس هجوما مبرحا على املرشح السابق 
والناشط السياسي محمد اجلويهل، ما أدى الى نقله الى العناية 
الفائقة في املستشفى األميري. شهود عيان أبلغوا «األنباء» بأن 
اجلويهل انتظر قليال من الوقت داخل سيارته عندما وصل الى 
مقر الندوة، وعندما صعد النائب مســـلم البراك ليلقي كلمته 

حترك اجلويهل باجتاه احلضور، ونظر الى احدى شاشـــات 
العرض الكبيـــرة التي ظهرت عليها صـــورة البراك وبصق 
باجتاهها، فما كان من عشرات احلضور إال ان أسرعوا مبحاصرته 
وأوســـعوه ضربا. الى ذلك، شدد املشاركون في الندوة على 
أنهم لن يتوقفوا إال إذا قامت احلكومة بنزع فتيل األزمة، إما 
بسحب طلب رفع احلصانة عن املسلم، أو حضور جلسة غد 
االثنني، مؤكدين ان عدم حضورها يعني حتميل املســـؤولية 

املباشرة لرئيس الوزراء وبالتالي استجوابه.

 تعرض للضرب المبرح على يد  العشرات من المشاركين في ندوة «إال الدستور» إثر بصقه على شاشة كبيرة تعرض صور البراك فأدخل العناية المركزة بحالة خطرة 

 األزرق واألخضر.. «قمة الكبار» ص٤٦ و٤٧ 
 يتواجهان على لقب «خليجي ٢٠» الليلة

 رئيس اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة 
  في حوار شامل مع «األنباء»: 

 المشـاركون في الندوة: لن نتوقف إال بسـحب «رفع الحصانة» 
  وعدم حضـور الحكومة جلسـة اإلثنيـن يعني اسـتجواب الرئيس 

 جنوم األزرق مع مدربهم غوران توڤاريتش على شاطئ عدن       (األزرق. كوم)

 التعديل الوزاري «فرض عين» 
  وإال فستحقـق 

  المعـارضـة 
  انتصارات على منصة

   االستجـوابات
 سأدفع إلقرار زيادات جديدة في رواتب المعلمين

 الشيخ أحمد الفهد مؤسس أول خطة للتنمية 
في البالد ود.رشـيد الحمد أفضـل وزير تولى 
«التربيـة والتعليـم العالي» وأحمد السـعدون 
صاحـب عقليـة منفتحة ومنهـج ديموقراطي

 ص٨ ـ ١٠ 
 (هاني الشمري)  اجلويهل حلظة نقله إلى املستشفى بعد تعرضه إلى ضرب عنيف من بعض احلاضرين في ندوة «إال الدستور» أمس  

 هيالري: قلت لمتكي  «مرحبًا أيها الوزير» فأعطاني ظهره  ص٧

 التفاصيل ص٦ و٧ 


