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 الجويهل: أنا حي وباٍق.. «وفوز األزرق نّساني جروحي وآالمي»
 الخرافـي: نحـن فـي دولـة مؤسسـات يحكمهـا القانـون ال شـريعة الغـاب 

 الوعالن: من هو الجويهل؟ .. القضية أكبر من الضرب الراشد: كل نقطة دم من الجويهل في رقبة السعدون «الصحة»: حالته جيدة وال يعاني من كسور بل كدمات  

 «الداخلية»: تمكّنا من تحديد هوية مواطنين شاركوا في الهجوم والبقية في الطريق

 ظهر بالصوت والصورة بعد إفاقته من الغيبوبة وأكد أن «األمور عدّت على خير» 

 قصر اإلمارات سيشهد اجتماع قادة دول مجلس التعاون اليوم 

 (متين غوزال)  النواب د. وليد الطبطبائي ود. فيصل املسلم ومحمد هايف في املجلس أمس  

 شاحنة إيرانية تنقل أول شحنة إيرانية محلية من «الكعكة الصفراء» من بندر عباس إلى أصفهان أمس       (أ.ف.پ) 

 مؤسس «ويكيليكس» يهدد بنشر ما تبقى 
  من الوثائق دفعة واحدة حال اعتقاله 

 «الكهرباء» ترفع ١٧٠٠ قضية بحق 
المتخلفين عن سداد مستحقاتها

 في وقت تتواصل فيه الضغوط 
على موقع الفضائح الديبلوماسية 
اإللكترونــــي (ويكيليكس) هدد 
مؤسسه جوليان آساجن بتصعيد 
الســــرية  الوثائق  عملية نشــــر 
األميركيــــة إذا اعتقــــل، في حني 
بدأت الشرطة االسترالية حتقيقا 
بشأن انتهاك اساجن ألي من قوانني 
البالد مبا يجعله عرضة للمحاكمة 

فيها.
  وقــــال اســــاجن إن األســــرار 
املتبقيــــة ســــتخرج دفعة واحدة 

عندما يســــتخدم عشرات اآلالف 
من األشــــخاص كلمة السر لنشر 
الوثائق املشــــفرة املوزعة عليهم 

سلفا، إذا أصابه مكروه.
  كما أوضح انه اتخذ إجراءات 
أمنية بعد صدور تهديدات بقتله، 
وقال أحــــد محاميــــه إن موكله ـ 
املوجود في مــــكان غير معروف 
في بريطانياـ  سيعترض بطريقة 
قانونية على محاولة تسليمه الى 
السويد حيث رفعت ضده قضية 

اغتصاب.

 دارين العلي
  ارتفعت اعــــداد القضايا التي 
رفعتها وزارة الكهرباء واملاء بحق 
املتخلفني عن سداد مستحقاتها الى 

١٧٠٠ قضية أمام القضاء.
  وقال الوكيل املســــاعد لقطاع 
الوزارة  شؤون املســــتهلكني في 
م.جاسم اللنقاوي ان عدد القضايا 
التي قام القطاع اخيرا بتحويلها 
للقضاء في حق املتخلفني عن سداد 
املترتبة عليهم جراء  املستحقات 
استهالكهم خدمتي املاء والكهرباء 
وصل الى ١٧٠٠ قضية، متوقعا ان 
يتجاوز عدد تلك القضايا الـ ٢٠٠٠ 

قضية بنهاية العام احلالي.
الى ان تشدد  اللنقاوي    ولفت 
القطــــاع في فرض نظــــم وآليات 
جديدة لتحصيل رسوم الفواتير 

املتأخرة سبب ارتفاع عدد القضايا 
في اآلونة األخيــــرة، مضيفا: هذا 
الشيء يدل على ان القطاع يسير 

في مساره الصحيح.
  وفــــي ســــياق متصــــل اعلن 
اللنقاوي ان القطاع يجري حاليا 
مراسالت بينه وبني الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية وهيئة شؤون 
القصــــر للتعرف علــــى عناوين 
اصحاب املديونيات املعلقة النهاء 
هذا امللف الراكد منذ ســــنني دون 

ايجاد حل جذري له.
  من جهة اخرى تستعد وزارة 
الكهرباء واملاء للمشاركة بورقة عمل 
في ورشة العمل التي ستقام في 
اململكة العربية السعودية ملناقشة 
موضوع خدمات املشتركني في دول 

مجلس التعاون اخلليجي. 

 اســــتبقت طهــــران انعقاد 
مجموعــــة دول  اجتمــــاع 
«٥ + ١» مــــع وفدها النووي 
فــــي جنيڤ اليــــوم، بإعالنها 
حتقيق تقدم جديد في برنامجها 
النووي وذلك بإعالنها إنتاج 
مسحوق اليورانيوم املكثف أو 
ما يعرف بـ «الكعكة الصفراء» 
للمرة األولى محليا مما يعني 
أنها «أصبحت مكتفية ذاتيا من 
الدورة الكاملة إلنتاج الوقود 
النووي»، وأكدت وصول هذه 
الشــــحنة إلى أصفهان متهيدا 
حلقنه في املفاعل وبدء إنتاج 
الوقود النووي، وهو ما أثار 
قلق واشنطن ومن ورائها الدول 

الغربية. 

 طهران تعلن إنتاج الدفعة األولى من «الكعكة الصفراء»  
 قلق غربي من التطور اإليراني عشية اجتماعات «السداسية» مع مندوبها في جنيڤ

 أكثر من ١١٥ مليون 
سهم لصغار المساهمين 

في «زين» فتحوا 
  محافظ في «المقاصة»

 هشام أبوشادي
  كشفت مصادر لـ «األنباء» 
ان حجـــم اســـهم صغـــار 
املساهمني الذين قاموا بفتح 
محافظ مالية لدى الشركة 
الكويتية للمقاصة للدخول 
في صفقة «زين ـ اتصاالت» 
يقدر بأكثـــر من ١١٥ مليون 

سهم.
  واضافت املصادر ان نسبة 
الذين سيشاركون من حملة 
اسهم زين في الصفقة اقتربت 
من النسبة احملددة والبالغة 
نحو ٤٦٪، مشـــيرة الى ان 
اجـــراءات الفحـــص النافي 
للجهالة يتوقع االنتهاء منها 
الثالثة  او  خالل االسبوعني 

أسابيع القادمة. 

 مريم بندق ـ حسين الرمضان 
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري 

سامح عبدالحفيظ
  فيمــــا أعلنــــت مصــــادر 
مطلعة في تصريحات خاصة

لـــــ «األنبــــاء» ان احلكومــــة 
البرملانية  ستحضر اجللسة 
اخلاصة اليوم متوقعة فقدان 
النصاب النيابي لعقد اجللسة، 
يسود الترقب األجواء السياسية 
انتظارا ملجريات األحداث واألمل 
في طــــي ملف التوتر املرتقب 
بني الســــلطتني التشــــريعية 
والتنفيذية جراء جناح انعقاد 
جلسة مجلس األمة اخلاصة أو 

فشل نصابها.
  وحتى مســـاء أمس كانت 
التســـريبات مـــن اجلانـــب 
احلكومي باجتاه القطع بعدم 
حضور اجللسة استنادا لعدم 
التنسيق املسبق بني احلكومة 
واملجلس في شأن طلب عقدها. 
وفي هذا اإلطـــار أكد رئيس 
مجلس األمة جاسم اخلرافي 
انه لم يبلغ من احلكومة بأي 
موقـــف يتعلـــق بحضورها 

جلسة اليوم من عدمه. 
  وأضـــاف اخلرافـــي في 
تصريـــح صحافـــي: أبلغت 
احلكومة بأن املجلس سيعقد 

جلسة خاصة اليوم. 
  أما النائب مســـلم البراك 

 أمير زكي ـ حنان عبدالمعبود  - سامح عبدالحفيظ ـ محمد راتب
  بعـــد إفاقته من الغيبوبة التي دخل فيها منذ مســـاء أول من امس إثر 
الهجوم عليه أمام ديوانية النائب أحمد السعدون، ظهر الناشط السياسي 
محمد اجلويهل بالصوت والصورة وهو على سرير «اإلفاقة» ليقول: «أنا 
بخير وال أعاني من شـــيء، والذي أصابني لم يكن إال مجرد عوار بسيط، 
واحلمد هللا عّدت األمور على خير»، وأقول لكل من ســـأل عني: «ما في إال 
العافية، وشـــكرا في البداية وشكرا في النهاية»، وزاد: «أقول لكل من في 
خاطره شـــيء علي ان محمد اجلويهل حي وباق». وتابع: «٢٠٠ شـــخص 
يهجمـــون على رجل واحد أعزل أمر لم نعتده في الكويت من قبل، وانا لم 
أبصق على الشاشـــة كما ادعى البعض، وأحتدى أن يثبت أحد ذلك، ولكن 
املزدوجـــني أرادوها حجة ملا حصل. وأحد احلضـــور ضربني من اخللف 
فســـقطت أرضا وأكملها آخر بصاعق كهربائي ففقدت الوعي، علما بأنني 
حضرت بناء على دعوة السعدون»، وفور علمه بفوز «األزرق» بخليجي ٢٠ 
قـــال اجلويهل: مبروك يا كويت عادت أمجادك وفوز األزرق بكأس اخلليج 
نساني جروحي وآالمي وفيما أوضح مدير منطقة العاصمة الصحية د.عادل 
اخلترش ان حالة اجلويهل جيدة وال يعاني من كسور بل هي كدمات متفرقة، 
أبلغ مصدر أمنـــي «األنباء» ان رجال املباحث اجلنائية متكنوا من حتديد 
هوية عدد من املواطنني الذين اشـــتركوا في الهجوم على اجلويهل، الفتا 
الى ان هناك مواطنني آخرين يجري حتديد هوياتهم من خالل التحريات. 
وتواصلت ردود الفعل علـــى ما حدث للجويهل، ففيما أكد رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي ان «االعتداء على اجلويهل مؤسف وغريب ونحن في 
دولة مؤسسات يحكمها القانون»، محذرا من حتويل املجتمع إلى شريعة 
الغاب، انتقد معظم النواب ما حدث للجويهل وأكد النائب علي الراشد ان 
كل نقطة دم سقطت من اجلويهل في رقبة أحمد السعدون، بينما رد النائب 
مبارك الوعالن على القضية بقوله: من هو اجلويهل؟ أنا ال أعرفه، الرسالة 

 (محمد ماهر)  محمد اجلويهل بعد إفاقته من الغيبوبة في املستشفى األميري أمس  املوجهة من الندوة أكبر من قضية الضرب.

 «الرعاية السـكنية»: اسـتدعاء 
٣٢٤ مواطنـًا  ُخصصـت لهم
  قسـائم حكومية في مدينة جابر 
ص٢٠    N٣ بقطـاع  األحمـد 

 «الكهرباء»: منـح الضبطيـة 
القضـائيـــة للـوكيــل 
وعدد  المساعدين    والوكالء 
مــن الموظفيـن   ص١٠ 

 الشيخ جابر املبارك 

 «سالمات 
  بوصباح» 

 أدخل نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك الى املستشفى 
اثر وعكة  العسكري أمس 
صحية، وأجرى فحوصات 
أكدت ان صحته بحمد اهللا 
مطمئنة. وقد عاده عدد من 
كبار الشيوخ واملسؤولني.

  سالمات بوصباح 
  وما تشوف شر. 

 السوق المشتركة والربط الكهربائي والسكك الحديدية 
والملف النووي اإليراني أمام قمة «التعاون» اليوم

 الحكومة تحضر جلسة اليوم 
  وتوقعات بفقدان النصاب

 بحفظ اهللا ورعايته يغادر صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد والوفد الرسمي 
املرافق لسموه أرض الوطن متجها الى دولة 
اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة لترؤس وفد 
الكويت في اجتماعات القمة الـ ٣١ للمجلس 
األعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 

والتي ستعقد في العاصمة أبوظبي.
  هذا وناقش وزراء خارجية التعاون اإلعداد 
جلدول أعمال القمة والبيان اخلتامي الجتماع 
القمة، وانتهت جلنة الصياغة من مناقشة 
املوضوعات السياسية واالقتصادية واألمنية 
والعسكرية واالجتماعية املدرجة على جدول 

أعمال املجلس الوزاري.
  وصرح رئيـــس اجتماع جلنة الصياغة 

مساعد وزير اخلارجية اإلماراتي للشؤون 
السياسية د.طارق الهيدان للصحافيني، بأنه 
مت اســـتعراض مجاالت التعـــاون بني دول 
املجلس وعدد من املوضوعات االقتصادية 
التي تتعلق مبســـيرة العمـــل االقتصادي 
كالسوق املشتركة والربط الكهربائي والسكك 
احلديدية والبيئة إضافة الى عدد من مشاريع 

القرارات.
  من جانبه، قال رئيس وفد الكويت الى 
االجتماع مدير ادارة شؤون مجلس التعاون 
اخلليجي في وزارة اخلارجية السفير جمال 
الغامن لـ «كونا»، ان االجتماع تناول بالبحث 
آخر مســـتجدات األحداث على الســـاحتني 
االقليمية والدولية كامللف النووي اإليراني 

وتطورات األوضاع فـــي العراق والقضية 
الفلســـطينية وعملية الســـالم في الشرق 
األوسط الى جانب مواضيع اقتصادية تتعلق 
مبسيرة العمل االقتصادي املشترك بني دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
  كما صـــرح مدير اإلدارة االقتصادية في 
وزارة اخلارجية السفير الشيخ علي اخلالد 
بأن االجتمـــاع بحث كذلك آخر ما توصلت 
اليه جلان املجلـــس املتخصصة كاالحتاد 
اجلمركي والســـوق اخلليجية املشـــتركة 
واالحتاد النقدي ومشاريع التنـمية اخلليجية 
كالربط الكهربائي والسكك احلديدية والتجارة 
احلرة بني دول املجلس والدول واملجموعات 

االقتصادية.

 تحذيرات نيابية من الوقوع في فخ سياسي ُيَعّد بخصوص رفع الحصانة عن المسلم صاحب السمو يغادر اليوم إلى أبوظبي مترئسًا وفد الكويت

 التفاصيل ص٤٤
 

 التفاصيل ص٥ 

 مصـر: «الوطنـي» يضمن ٤٠٠ مقعـد واللجنة
   العليـا لالنتخابـات تنفـي بطالنهـا    ص٤٤

 التفاصيل ص٤٥ 

 التفاصيل ص١٢ و١٣ 

فأكد ان هناك معلومات شـــبه 
مؤكدة عن نية احلكومة حضور 
جلسة اليوم لكن بتمثيل ضعيف 

ومن خالل وزير واحد فقط.
  وأشـــار البراك في تصريح 
صحافي الى ان احلكومة تريد 

تكرار ســـيناريو اجللســـتني 
الســـابقتني محذرا النواب من 
الوقـــوع في الفـــخ احلكومي 
بتحميلهـــم مســـؤولية عدم 
انعقاد هذه اجللسة «التاريخية» 
واحلرص على احلضور إلحباط 

مســـاعيها. امـــا النائب مبارك 
الوعالن فقال ان على احلكومة 
قراءة رسالة ٢٨ نائبا في ندوة 
«اال الدستور» اذا كانت بالفعل 
التعـــاون «وال يوجد  تنشـــد 

 التفاصيل ص١١عذر». 
 


