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املعتصمون يستعدون لبدء املسيرة نحو مجلس األمة

الفتة تطالب بحل مجلس األمة دستوريا رفعها احد املعتصمنيخالد الطاحوس يقود مجموعة من املعتصمني

جانب من املسيرة.. حرية حرية حكومة شعبية

جانب من االحتكاكات القوات اخلاصة متواجدة في ساحة الصفاة

استعداد أمني مكثف

)هاني الشمري ـ محمد ماهر ـ سعود سالم( االعتصام الشبابي أثناء استماعهم خلطب املتحدثني 

عناصر األمن تواجدوا أمام املسجد الكبير

من أجواء االعتصام
٭ منع الصور القريبة: قام رجال األمن مبنع الزمالء املصورين 

من التقاط الصور الفوتوغرافية القريبة والتي تظهر موقع ساحة 
الصفاة والتواجد األمني بها.

تقديرات: تفاوتت التقديرات حول أعداد املشاركني في االعتصام 
حيث تراوحت ما بني املئات إلى األلفي شخص.

٭ القوات اخلاصة: رافقت القوات اخلاصة املعتصمني أثناء 
مسيرتهم حتى أوصلتهم إلى ساحة اإلرادة وأمام بوابة مجلس 

األمة.

٭ استجابة لرجال األمن: حتركت مجموعة صغيرة من 
املعتصمني نحو ساحة الصفاة أثناء االعتصام في مواقف 

املجلس البلدي إال أن قوات األمن منعتهم من ذلك حيث 
استجابوا ألوامر رجال األمن وعادوا إلى مكان اعتصامهم.

٭ حتذير: أعلنت اللجنة املنظمة لالعتصام عن عدم مسؤوليتها 
عمن توجهوا إلى ساحة الصفاة.

٭ البراك أثناء االعتصام: رفع النائب مسلم البراك بطاقته املدنية 
أثناء االعتصام في ساحة البلدية وقال »أنا كويتي ومواطن ومن 

حقي املطالبة برحيل رئيس احلكومة«.

٭ »كان غيرك أشطر«: وجه النائب مسلم البراك حديثه لوزير 
الداخلية الشيخ أحمد احلمود قائال له: »كان غيرك أشطر 

وشوف جابر اخلالد وين صار«.

٭ 500 متر: قال النائب د.وليد الطبطبائي بيننا وبني رجال األمن 
500 متر ولن نحاول االحتكاك بهم أبدا وهم إخواننا.

٭ مكبر صوت: استخدم النائب مسلم البراك مكبر الصوت أثناء 
خطابه أمام املعتصمني. 

٭ الوافد يطوف والكويتي يرجع: وضعت وزارة الداخلية عددا 
من النقاط األمنية للتفتيش والتحقق من هويات سالكي الطريق 

باجتاه موقع االعتصام، حيث قام رجال األمن بالسماح للوافدين 
بالعبور الى سوق »الديرة« وأجبروا املواطنني على العودة 

أدراجهم، وخاطب أحد الضباط املتواجدين قائال: »الوافد يطوف 
والكويتي يرجع«.


