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 حملة دولية لجمع 
مليـون توقـيـع 
دعمـًا لمؤسـس 
موقع ويكيليكس

 «األنباء» تنشـر جداول اختبارات الفترة الدراسـية
   الثانية لـ «العاشر» و«الحادي عشـر» و«الثاني عشـر»  ص١٦
 ضبط كمية  من األسماك  واللحوم الفاسدة بالجهراء  ص٦

 العـبـو «األزرق» 
جزءًا  يخصصـون 
المكافـآت  مـن 
مساجـد لبنـاء 

 ص٥١  ص٤٢ 

 نواب يطالبون «اإلعالم» بإظهار الرأي اآلخر.. وتباين في وجهات نظر «السلفي» حول التعامل مع االستجواب.. والمال رسمياً ثالث المستجوبين.. والوسمي سلّم نفسه  

الوطنية»   «االستثمارات 
اقتربت بشكل كبير من 
 ٪٤٦ الـ  نسبة  تجميع 
من أسهم «زين» ص٢٩ 

تسـتعرض   «األنباء» 
عن  شامل  ملف  في 
لالسـتثمار»  «االمتياز 
 ٩١٫٩ النجاح:  رحلة 
مليون دينـار إجمالي 
أربـاح الشـركة منـذ 
 ٢٠٠٥ في  تأسيسها 
حتى عـام  ٢٠٠٩

 ص٣٠ - ٣٢

 الحكومة عن استجواب المحمد:  قرارنا بعد االطالع على المضمون
 مريم بندق - حسين الرمضان 

  موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري 
  سامح عبدالحفيظ -  فليح العازمي

  فـــي تعليـــق علـــى التطورات 
السياســـية األخيرة، أكدت مصادر 
وزاريـــة لـ «األنبـــاء» ان احلكومة 
أخـــذت على عاتقها مبـــدأ مواجهة 
االســـتجوابات وأنه ال تراجع عن 
ذلك. وقالت في تصريحات خاصة 
لـ «األنباء»: سيتم خالل جلسة مجلس 
الوزراء مســـاء اليوم االستماع إلى 
تقرير يقدمه وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالـــد بالصور واملعلومات 
حول األحداث األخيرة لندوة كتلة «إال 
الدستور» بديوانية النائب د.جمعان 
احلربش وســـيقوم الوزير اخلالد 
باالستعانة بجهاز عرض لتوضيح 
جميع املالبسات للمجلس إلى جانب 
أن جزءا من اجللســـة ســـتحضره 
القيادات األمنية التي كلفت بتنفيذ 
القانون وبالتعليمات الصادرة في 
هذا الشأن. ولفتت املصادر إلى أن 
احلكومة ستتخذ القرار املناسب بعد 
االطالع على مضامني االســـتجواب 
الذي يلـــوح بتقدميـــه إلى رئيس 
الوزراء بشأن هذه األحداث. من جهة 
أخرى، تداعى ممثلو الكتل السياسية 
املشاركة في استجواب سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

 «الداخلية» مجددًا: رجال األمن تعرضوا للدفع واالستفزاز والتهجم.. 
والناس تدافعوا وتساقطوا بمجرد مجيء القوات الخاصة

 جدد قياديو «الداخلية» بيان أحداث ندوة احلربش 
األربعاء املاضي، مؤكدين انه: قبل بداية الندوة تكاثر 
عدد احلضور خارج املنزل فطلبنا إدخالهم لكن أحدا 
لم يعر األمر اهتماما.  وأضافوا: أبلغنا النواب البراك 
والطاحوس واحلربش بأنه بدال من العمل على إدخال 
اجلمهور للمنزل جلستم بني اجلماهير وهناك ديوانية 

فاضية باملنزل، فدخل ثالثتهم وتركوا الناس دون 
إبالغهم مبا أخبرناهم به. وزادوا: مت دفع رجال من 
قوات األمن واستفزازهم والتهجم عليهم، مشددين 
على ان وجود القوات اخلاصة إجراء احترازي، لكن 
بعد وصولهم تدافع الناس وتساقطوا بعضهم على 

بعض ولم تُكسر يد الطبطبائي. 

 صاحب السمو 
يستقبل   

  رؤساء التحرير اليوم 

 صاحب السمو األمير  الشيخ صباح األحمد  

 يســــتقبل صاحــــــب 
الشــــيخ  الســــمو األمير 
صبــــاح األحمــــد صباح 
اليوم األحد رؤساء حترير 
الصحف احمللية في قصر 

السيف. 

إلـــى اجتماع صباحـــي في مجلس 
األمـــة اليوم مبكتـــب النائب أحمد 
السعدون لدراسة مسودة االستجواب 
والتعديل عليها لتقدميه رسميا بعد 
صالة الظهـــر.  وأمس أعلنت كتلة 
الوطني» رســـميا تسمية  «العمل 
النائب صالـــح املال ممثال عنها في 
االستجواب لينضم إلى النائبني مسلم 
البراك من «الشـــعبي» ود.جمعان 
احلربش من «التنمية واإلصالح». 
هذا وأعلـــن النائب خالـــد العدوة 
تأييده ودعمه لالســـتجواب قائال: 
إن االعتداء على النواب واملواطنني 
لن مير مرور الكرام، وانه سينحاز 
لإلرادة الشـــعبية وسيصوت على 
علنية اجللسة.   وفي هذا السياق، 

التزال قضية حتديـــد املدى األبعد 
في االستجواب معلقة حلني إعالن 
التجمع السلفي عن موقفه النهائي 
من املساءلة، حيث عقد أمس اجتماعا 
موسعا ألعضائه لم يصدر منه أي 
إعالن رســـمي عن موقف التجمع، 
حيث كان هناك تباين في وجهات 
النظر حول ما إذا كان االستجواب 
يجب أن يوجه إلى رئيس الوزراء 
الداخليـــة. وأمس أيضا،  أو وزير 
هاجم عـــدد من النـــواب احلكومة 
ممثلة بوزارة اإلعالم بسبب إظهارها 
لوجهة نظر واحدة وعدم إفســـاح 
النيابي لبيان رأيه  املجال للجانب 

عن األحداث األخيرة. 
النائب عادل الصرعاوي:    وقال 

أرادت احلكومة تبيان احلقيقة  إذا 
كاملة للشعب فلتعط الطرف الثاني 
وهم مجموعة النواب الذين تعرضوا 
للضرب واإلهانة نفس الفرصة من 
خـــالل التلفزيون ويتـــرك احلكم 
للشـــعب الكويتي. من جهته، قال 
ان  أبورمية  النائب د.ضيـــف اهللا 
املؤمترات الصحافية لوزارة الداخلية 
تذكرنا مبؤمترات وبيانات الصحاف 

وزير النظام العراقي البائد. 
  وقام أســـتاذ القانـــون د.عبيد 
الوســـمي أمس بتســـليم نفســـه 
للجهـــات األمنيـــة امتثـــاال لطلب 
الضبط واإلحضـــار الصادر بحقه 
على خلفية مشاركته في أحداث ندوة 

«إال الدستور». 


