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 األمير: ال تساهل في مواجهة اإلخالل باألمن
 القوات الخاصة أنهت ندوة «إال الدستور» بعد مواجهات مع عدد من الحضور امتدت إلى خارج ديوان الحربش.. والنواب الحضور يتفقون على مساءلة رئيس الوزراء 

 عرض ٤ متهمين 
  على الجويهل خالل أيام

 التبرعات ألبطال 
  «خليجي ٢٠».. تتواصل

 أمير زكي ـ عبداهللا قنيص
  قال مصدر امني ان الناشط السياسي 
محمد اجلويهل سيتم استدعاؤه خالل 
االيام املقبلة لعرض ٤ مواطنني عليه 
متهمني بالتورط في االعتداء عليه، مشيرا 
الى ان رجال املباحث اجلنائية سوف 
يقومون بعرض املتهمني االربعة ومتى 
ما تعرف عليهم اجلويهل فسوف تتم 

احالتهم الى النيابة العامة.  

 تواصلت التبرعات لألزرق بعد فوزه 
بلقب «خليجي ٢٠» التي اختتمت األحد 
املاضي في اليمن، فقد أعلنت الوطنية 
لالتصاالت عن تبرعهـــا بربع مليون 
دوالر، فيما تبـــرع عبدالعزيز وفواز 
مبارك احلساوي مببلغ ٣٠٠ ألف دوالر، 
تقديرا جلهود الالعبني في التتويج أبطاال 

للخليج للمرة العاشرة.

 حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
  أمير زكي ـ عادل الشنان

  وجه صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد األجهزة األمنية إلى عدم 
التساهل أمام أي مظهر من مظاهر اإلخالل 
باألمن واالستقرار في البالد. وأكد سموه 
خالل ترؤســـه اجتماع مجلس الوزراء 

االســـتثنائي صباح أمس ثقته بوعي 
املواطنني وحرصهـــم على أمن وطنهم 
وعلى رفـــض ونبذ مظاهـــر الفوضى 
واالنفالت.  وأمس نقل رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي عن صاحب السمو 
األمير رسالة الى النواب مفادها أن سموه 
أعطى توجيهاته لوزير الداخلية بالسماح 

بالتجمعات داخل الدواوين فقط وحظر 
أي جتمعات تقام خارجها. من جانبهم، 
أكد عدد من النواب التزامهم بتوجيهات 
صاحب السمو واالمتثال للرسالة السامية. 
وكانت ندوة «إال الدستور» التي أقيمت 
بديوان النائـــب د.جمعان احلربش قد 
حتولت إلى مواجهة بني القوات اخلاصة 
واملواطنني. وبدأت األحداث عند تطويق 
رجال الداخلية لديوان احلربش الذي قطع 
الندوة مخاطبا احلضور بأنه سينهيها 
بعد كلمة النائب أحمد السعدون وذلك 
منعا لالصطدام مع القوات اخلاصة التي 
هددت بضـــرب املتواجدين في حديقة 

املنـــزل ما لم يغادروا املكان. وعند بدء 
السعدون حديثه دخلت القوات اخلاصة 
الى احلديقة، وقامت بضرب املتواجدين 
باستخدام الهراوات والعصي الكهربائية 
حيث أصيب د.عبيد الوسمي بضربتني 
علـــى صدره فقد علـــى اثرهما الوعي. 
وامتـــدت املشـــاجرات واملواجهات بني 
املواطنني ورجال الداخلية الى الشارع ما 
نتج عنه إصابة البعض. ونقلهم بسيارات 
النابية  االسعاف وسط تبادل لأللفاظ 
بني الطرفني. وتعرض النائب عبدالرحمن 
العنجـــري للضرب لعدم معرفة رجال 
الداخلية بشـــخصه، كمـــا منع النائب 

مرزوق الغامن من دخول الشارع املؤدي 
للندوة. وقامت القوات اخلاصة باحتجاز 
ما يقارب الـ ٣٠٠ شـــخص داخل منزل 
احلربش ومنعهم من اخلروج. ثم قامت 
بعمل سياج بشري خلروج املتواجدين 
من املنزل. وتعقيبا على هذه األحداث، 
وفيما قال النائب ضيف اهللا أبورمية 
لـ «األنباء»: سأقدم استجوابا للمحمد 
اليوم، أعلن النائب صالح املال للحضور 
عن توجهه ملســـاءلة سمو الرئيس، 
وهو ما اتفق عليه النواب احلضور، 
على أن يحدد موعد تقدمي االستجواب 

اليوم. 

 الرشيد لـ «األنباء»: لم أقّدم استقالتي 
  من رئاسة «نفط الكويت»

 أحمد مغربي
  نفى رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب في شــــركة 
نفط الكويت سامي الرشيد في تصريح لـ «األنباء» االشاعات 
التي ترددت امس حول تقدمه باستقالته من منصبه احلالي. 
وقال الرشيد ان تلك االشاعات اعتاد عليها القطاع النفطي بني 

احلني واآلخر وحتديدا عند اعادة تشكيل مجلس ادارة مؤسسة 
البترول وشركاتها التابعة. وكانت اشاعات مت تداولها امس 
على خلفية تسرب الغاز مبنطقة االحمدي وغضب سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد من وقوعها واالضرار 

التي اصابت العديد من املنازل في املنطقة. 

 «السايـر» تدّشـن سيـارة 
الحرية والمغامرة تويوتـا  
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 التفاصيل ص٤٦ 

 حضور ندوة «إال الدستور» يتدافعون للخروج من داخل ديوان احلربش   القوات اخلاصة تتأهب إلنهاء ندوة «إال الدستور» ومنع التجمع خارج الديوان   (هاني الشمري) 

 التفاصيل ص ٣ و٧ 

«األنــباء»:  لـ   السـلـمـان 
  «الفتوى والتشريع»  لن تقبل 
ص٣ القضائية  بالعـالوة  إال 


