
 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 
سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي

  تداولت الكتل السياسية أمس أبعاد 
استجواب «إال الدستور» لسمو رئيس 
مجلس الوزراء حيث شهد مجلس األمة 
عقد عدة اجتماعات منفصلة دون التئام 
اجلميع في اجتماع موسع لالتفاق على 
األجندة املقبلة. مصادر مطلعة أبلغت 
«األنباء» أن كتلة العمل الوطني أبلغت 
«إال الدســــتور» قرارها بعدم املشاركة 
في النــــدوات اجلماهيرية انطالقا من 
التزامها بالتوجيهات السامية وحرصا 
على سالمة املواطنني، كما اتخذت كتلة 
التنمية واإلصــــالح قرارا مماثال أيضا 
بعدم املشاركة في الندوات إال إذا وجهت 
اليها دعوة من نواب أو احتاد الطلبة. 
وأشــــارت املصادر الى أن كتلة العمل 
الشعبي كان قرارها ترك أمر املشاركة 
في الندوات لقناعة كل نائب من أعضائها 

األمر الذي يوحي بوجود انقسام حول 
الندوات لدى الكتلة. وأمس رد النائب 
د.علي العمير على التسريبات في شأن 
اخلالف بني أعضاء «الســــلفي» حول 
االســــتجواب نافيا هــــذا األمر ومؤكدا 
تطابق الرؤى «هناك رأي ورأي آخر». 
إلى ذلك، أصدرت مجموعة من املثقفني 
اخلليجيني أمس وثيقة نددوا فيها بلجوء 
الشرطة الكويتية إلى العنف وأسلوب 
التعتيم اإلعالمي الداخلي حلجب معرفة 
احلقيقة.  وفــــي إطار األحداث احلالية 
قامت مجموعة من الشباب بإطالق حملة 
بعنوان «إال األمير» قالوا فيها «لك منا 
السمع والطاعة يا قائدنا ووالدنا وترجمة 
حب الوطــــن باألفعال ال باألقوال». من 
جانبه، انتقد النائب فيصل املسلم صمت 
الديوان األميــــري إزاء اقحام «االعالم 
الفاسد» ملقام صاحب السمو في اخلالفات 

السياسية. 
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وكويـتيات  كويتيـون     
عالقون في مطار بروكسل: 
مسـاعدات  على  نعيش  
الصليـب األحمر.. وموظفو 
إجازات  في  سـفارتنـا 
  أعيـاد الميـالد  ص٥٧ 

 د.مطلق القراوي من حق 
الحج  وحمالت  الحجاج 
المطالبة بتعويضات  عن 
والمالية  األدبية  األضرار 
 ١٢ من  أكثر   النتظارهم 
جدة     مطـار  في  سـاعة 

 ص٢٠ - ٢١

 الندوات تفرّق «إال الدستور» 
 المسلم ينتقد «صمت الديوان األميري إزاء إقحام مقام صاحب السمو في الصراع السياسي».. ووثيقة لمثقفين خليجيين تندد بـ «لجوء الشرطة إلى العنف»
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 «التربيـة» تعتـمـد أسـماء  المعـلميـن والمعـلمات 
 روال تقترح قانوناً لتنظيم االجتماعات العامة والتجمعات   ص١١    الناجحين في اختبارات الوظـائف اإلشـرافية  ص٦ 

 اليوم في «األنباء» أحداث العام عربياً ودولياً.. في صور   
 ص٢٦ - ٣٦  

 فزعة لنصرة «إحياء التراث»

 «تسرب األحمدي»: ٣ شرائح لبدل اإليجار

 أبدى النائب علي العمير استغرابه من اتهامات وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون جلمعية إحياء التراث اإلسالمي بدعم اإلرهاب ومطالبتها 
بإغالقها ووصفها بأنها اتهامات باطلة. وقال العمير: «إحياء التراث» بذلت 
جهودا مضنية حملاربة اإلرهاب ونشكر احلكومة الكويتية التي لم تتجاوب مع 
الطلبات بإغالقها. من جانبه أكد عضو املكتب السياسي للحركة الدستورية 
«حدس» محمد الـــدالل أن «إحياء التراث» من اجلمعيات املعتبرة التي لها 
دور إيجابي في العمل الدعوي واخليري والوطني وهي بعيدة عن التطرف 

واإلرهاب و«ندين املطالبات السرية بإغالقها». 

 حمد العنزي ـ محمد الدشيش
  أعلن مصدر مطلع في املؤسسة العامة للرعاية السكنية عن رفع مذكرة 
إلى مجلس الوزراء تقضي بتقسيم املتضررين من تسرب الغاز في األحمدي 
إلى ٣ شـــرائح في بدل اإليجار بواقع ٥٠٠ و١٠٠٠ و١٥٠٠ دينار. من جهته، 
أكد املدير العام لـ «اإلطفاء» اللواء جاســـم املنصوري انه ال تسرب خارج 
حدود ق ١ ولم يتبق سوى ٦٢ منزًال غير مخلى فيها، مشيرا الى أن تثمني 

املنطقة وارد.  

 (هاني الشمري)  اللواء خليل الشمالي يقود قوات األمن أمام ديوان نواف ساري املطيري أمس  

 التفاصيل ص٢ 

 التفاصيل ص١٠ و ١١ 

 شـباب يطلقون حملـة «إال األميـر»: 
  لك منا السـمع والطاعة يا قائدنا ووالدنا

 ناصر اخلرافي  جواد بوخمسني  محمد الشايع  فيصل العيار 

بزنـس»: «أرابيـان  فـي  عـربيـًا   ٥٠  أغنـى 
  ناصر الخرافي سادسـًا وعائلة الشـايع الـ ١٠ 
وعائلة بوخمسين الـ ٢٥ وفيصل العيار الـ ٣٠

 ص٥١ 

 األمير الوليد بن طالل تصدّر القائمة بـ ٢٠٫٤ مليار دوالر  


