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 مداهمات شعبية لدواوين النواب.. لتأييد عدم التعاون
 شملت دواوين الحويلة والعدوة وحماد وزنيفر والميع ومزيد.. وَسرية الشغب في الحرس الوطني جاهزة إلسناد «الداخلية»

 األنباء  االقتصادية

 رحلة نجاح 

 أحمـد الكليـب: علمتني التجـارب التي 
خضتها  في حياتي  أن أصحاب الهمم العالية 
يتطلعون  إلى القمم ويصنعون من المعوقات  
سـّلمًا للوصول واالرتقـاء  ص٢٦و٢٧

النواب  الدواوين ما حدا ببعض 
لعقد مؤمتر صحافي أمام احلضور 

لالفصاح عن موقفه.
  وفي هذا اإلطار قــــال النائب 
د.محمــــد احلويلة انه ســــبق ان 
أعلن تأييده لالستجواب وعلنية 
اجللســــة، مشــــيرا الى ان آراءه 
يستمدها من قناعاته وليس من 

الضغوط من أي جهة كانت.
  وأضاف: «لن أصدر أي حكم 
بعدم التعاون إال بعد سماع طرفي 
االســــتجواب وصوتي ســــيكون 
بإذن اهللا لصالح البالد والعباد، 
الدعوة املشــــبوهة  وأســــتغرب 
أمام ديواني  وامللتوية للتجمهر 

دون علمي واستئذاني».

  وفي هذا اإلطار، علمت «األنباء» 
مــــن مصدر عســــكري مطلع في 
احلرس الوطني ان أوامر صدرت 
لسرية مكافحة الشغب بأن يكونوا 
على أهبة االستعداد للتدخل في 
فــــض أي جتمهر أمــــام دواوين 
النواب في حال طلبت «الداخلية» 

اإلسناد. 

 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ 

فليح العازمي ـ عبدالهادي العجمي
  في مسلك جديد انتهجه مؤيدو 
مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء 
للضغط على بعض النواب الذين 
لم يعلنــــوا مواقفهم النهائية من 
االســــتجواب وتبعاته حتى اآلن، 
قامت أمس مجاميــــع جماهيرية 
أمام دواوين  باعتصامات منظمة 
النواب حســــني مزيــــد ود.محمد 
احلويلة وســــعدون حماد وخالد 
العدوة وسعد زنيفر وغامن امليع 
للمطالبة بإعالن تأييد علنية جلسة 
مناقشة االستجواب وتأييد كتاب 
عدم التعاون مع رئيس احلكومة. 
وفيما يشــــبه املداهمات الشعبية 
لدواوين النواب طالب املعتصمون 
املواقف  بضرورة االفصــــاح عن 
النهائيــــة للنــــواب املترددين في 
مواقفهم وإعالن عدم املوافقة على 
سرية جلسة االستجواب وتأييد 
كتاب عدم التعاون مع احلكومة.

  وفي تطــــور لألحداث حتولت 
امام بعض  بعض االعتصامــــات 
الى مواجهات وتشابك  الدواوين 
باأليدي بني املعتصمني ورواد تلك 

 المهري: ما ذكره رامسفيلد عن منح السيستاني ٢٠٠ مليون  دوالر
   من خاللي كذب وال يوجد شخص في الكويت اسمه «جواد المهري»

 المرزوق ُيسّلم الفهد تبرعًا بـ ١٠٠ ألف دوالر 
لـ «األزرق» من «سوق السالمية»  ص٥١

 صفر: إنشاء هيئة للغذاء

  نفى وكيل املرجعيات الشـــيعية في الكويت الســـيد محمد املهري ما جاء في 
املذكرات املنسوبة إلى وزير الدفاع األسبق دونالد رامسفيلد من ان الواليات املتحدة 
االميركية قدمت ٢٠٠ مليون دوالر للسيد السيستاني مقابل ان يفتي بعدم مشروعية 
قتال قوات التحالف عام ٢٠٠٣، واوضح املهري في معرض نفيه: «لقد ذكر رامسفيلد 
ان الصفقة متت عن طريق وكيل املرجعيات الشيعية في الكويت جواد املهري وال 
يوجد في الكويت شـــخص بهذا االسم او بهذه الصفة»، واعتبر املهري ما ورد في 

املذكرات محض افتراء هدفه النيل من مقام السيد السيستاني. 
 

 بداح العنزي
  أكد وزير االشغال العامة، وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر ضرورة انســـيابية العمل في جميع مراكز الواردات من 
بضائع املواد الغذائية الواردة ومنع تكدسها في مواقع البلدية 
مع ضرورة التشديد على اتخاذ جميع اجراءات فحصها والتأكد 
من صالحيتها لالســـتهالك اآلدمي، الى جانـــب زيادة الطاقة 
االســـتيعابية جلميع الواردات من املواد التموينية، من خالل 
بحث انشـــاء هيئة للغذاء اسوة بالدول اخلليجية، مشيرا الى 

انه سيتم بحث هذا املوضوع مبجلس الوزراء. 

 مرزوق خالد يوسف املرزوق يسلم شيكا بقيمة التبرع من أعضاء مجلس اإلدارة واملساهمني 
 (هاني الشمري) في سوق الساملية إلى الشيخ طالل الفهد 

 (محمد ماهر)  جانب من املتجمهرين أمام ديوان احلويلة مساء أمس للمطالبة بإعالن موقفه من االستجواب 

 وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان في حوار خاص مع «األنباء»: 

 عازمون على تنفيذ مشاريعنا 
بنسـب مرتفعة واإلنجاز في 
يجب  الخدماتية  الـوزارات 
سياسـي وضع  بأي  يتأثر    أال 

 أنجزنا نحو ٥٧٪ من مشاريعنا في الخطة السنوية األولى 
والمتوقع أن نحقق نسبة ٨٠٪ بحلول أبريل المقبل 

 ال خير فينـا إن لم نعمـل في وقت الشـدة والضغط 
  ألن «المعـدن الطيب يبيـن مع الـدق»  ص٢٨ و٢٩

 اإلنتاج المحلي ١٣ ألف ميغاواط الصيف المقبل واالستهالك 
المتوقع ١٢ ألفًا ونسبة الفائض ١٠٪ تبعث على االرتياح 

 أحمد الكليب 

 مجمــوعـة 
يـة  ر ستثمـا ا
وافـقت  كبيرة 

علـى الدخـول فـي صفقة 
  بيع ٤٦٪ مـن «زين»  ص٣٨

 السيف: بورصة 
الكويت تدرس 
سـوق  إنشاء 

المتعثرة  للشركات  ثالث 
خـــالل ٢٠١١   ص٤٥ 

 التفاصيل ص ١٣  التفاصيل ص٥٣ 


