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6 قتلى و200 مصاب في احتجاجات بإندونيسيا

أعمال عنف بعد إعالن فوز الرئيس جوكو ويدودو باالنتخابات

قــال حاكم العاصمة اإلندونيسية 
جاكرتا أنيس باسويدان إن ستة لقوا 
مصرعهم وأصيب 200 في اضطرابات 
شهدتها العاصمة الليلة قبل املاضية 
بعد أن أكدت مفوضية االنتخابات فوز 
الرئيس جوكو ويـــدودو باالنتخابات 

التي أجريت الشهر املاضي.
وأضــاف: حتى الساعة التاسعة من 
صباح امس ، كان هناك 200 مصاب قد 
نقلوا إلى خمسة مستشفيات... وعدد 
القتلى ستة ، مشيرا الى أن املستشفيات 
جتــري تشريحا للجثث لتحديد سبب 
الوفاة. وكــان أنصار اجلنرال السابق 
ــدودو في  برابو سوبيانتو، منافس وي
االنتخابات، قد بدأوا احتجاجات سلمية 
أمــس قبل أن يشوبها العنف بحلول 
املساء مما دفــع الشرطة إلطــالق الغاز 

املسيل للدموع لتفريق احلشد.

تركيا: طاقم عسكري 
إلى روسيا للتدريب على 

»400 صواريخ »إس 
أعلن وزيــر الدفاع التركي خلوصي أكــار ان طاقما عسكريا 
تركيا توجه الى روسيا لبدء التدريب على استخدام منظومة 

صواريخ )اس 400( للدفاع اجلوي الروسي.
ونقلت وكالة )أناضول( التركية لألنباء عن أكار قوله خالل 
لقائه مع ممثلي وسائل اعالم مساء أمس االول ان بالده “عرضة 
لتهديدات جوية وصاروخية” مؤكدا حق تركيا في البحث عن 
أنظمة دفاعية حلماية مواطنيها من تلك التهديدات. وأوضح ان 
صواريخ )اس 400( الروسية دفاعية وليست هجومية معتبرا 
ان ربــط الــواليــات املتحدة مصير املقاتالت من نــوع )اف 35( 

األمريكية بشراء الصواريخ الروسية “أمر ال ميكن فهمه”.

جلنة وزارية
لتقنني »الدية«

كشفت وكيل وزارة الشؤون االجتماعية باالنابة هناء 
الهاجري ان الــوزارة بصدد تشكيل جلنة العادة النظر بشان 
االجــراءات والضوابط املتعلقة بجمع التبرعات لسداد الدية 

والتعويضات املرتبطة بها .
واوضحت في تصريح صحفي ان الوزارة كانت قد تقدمت 
الى مجلس الــوزراء املوقر ببعض املقترحات التي تهدف الى 
ضبط وتنظيم جمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات 
وذلك بعد ما شاب بعض حاالت جمع التبرعات من سلبيات 
ومظاهر خلل، ولضمان سيرها في إطــار أهدافها املشروعة 
وجتنب انحرافها إلى سوء االستخدام، مشيرة الى ان مجلس 
الوزراء قرر تشكيل جلنة برئاسة وزارة الشؤون االجتماعية 
وعضوية ممثلني عن وزارات اخلارجية، الداخلية، العدل، 
وألوقاف والشؤون اإلسالمية، ووحدة التحريات املالية، وبنك 
الكويت املركزي، والبلدية وذلك لدراسة اإلجراءات والضوابط 
الالزمة لتقنني هذه األعمال والوقوف على جميع العقبات 
العملية التي نتجت عند الترخيص لبعض اجلمعيات واملبرات 

بجمع املال لسداد الدية والتعويضات املرتبطة بها.

إيران حركت قطعًا بحرية 
إلى املياه الدولية

فيما دعت روسيا الواليات املتحدة الى عدم تصعيد التوتر 
في منطقة اخلليج العربي مطالبة بعقد جلسة للجنة املعنية 
بالرقابة على االتفاق النووي االيراني ، قال قائد مقر أسطول 
اجلنوب التابع للجيش اإليراني األدمــيــرال افشني تاشك إن 
إرسال مجموعة القطع البحرية الـ61 الى املياه الدولية يأتي 
في إطار تنفيذ أوامر القائد العام للقوات املسلحة وللحفاظ على 
مصالح اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية في املياه البعيدة الى 
جانب اإلشــراف االستخباراتي وضمان أمن املالحة البحرية 

للبالد وكذلك نقل رسالة السالم والصداقة.
وذكــرت العالقات العامة للقوة البحرية للجيش اإليراني 
إن مجموعة القطع البحرية الواحدة والستني التي تتكون من 
مدمرة »سبالن« وسفينة »بندرعباس« اللوجستية، رست 
صباح أمس في املنطقة البحرية األولي التابعة للقوة البحرية 
للجيش في ميناء بندرعباس بعد 67 يوما من اإلبحار وزيارة 
ميناءي السلطان قابوس وصاللة في عمان واملشاركة في 
التدريبات املشتركة لإلغاثة واإلنــقــاذ البحري بــني ايــران 

وسلطنة عمان.

اجلزائر.. نواب يقتحمون 
مكتب رئيس البرملان 

ويطالبونه باالستقالة 
اقتحم نواب حزب جبهة التحرير الوطني احلاكم في اجلزائر 
أمــس االربــعــاء مكتب رئيس املجلس الشعبي الوطني معاذ 

بوشارب وطالبوه باالستقالة الفورية.
ـــالن( مبنع معاذ بــوشــارب من عقد  ــواب حــزب )األف ــام ن وق
اجتماع وإجباره على املغادرة فورا وقاموا باقتحام مكتبه برغم 
محاولة حراسه الشخصيني منعهم قبل أن يتمكنوا من الدخول 
كانت متبوعة مبشاحنات ومشادات كالمية. وأكد رئيس الكتلة 
البرملانية حلــزب جبهة التحرير الوطني خالد بــوريــاح في 
تصريح صحفي “اقتحام مكتب رئيس البرملان” نافيا في الوقت 

نفسه ما مت تداوله حول اندالع أي اشتباكات بني النواب.
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عدد من النواب طلبوا تخصيص ساعتني لإلطاع على استعدادات احلكومة للطوارئ

جلسة أمنية

اإلدارة األمـــيـــركـــيـــة سلمت 
الكونغرس إثباتات أن الهجمات 
ــالت  ــاق ــن ــا ال ــه ــت ل ــرض ــع الــتــي ت
السعودية واإلماراتية ومضخات 
النفط شرق اململكة بتدبير إيراني 

وتنفيذ من أذرعهم في املنطقة..
 إلى متى سيعبث الفرس بأمننا؟ 

ومن سيوقفهم؟

بني السطور

�صمري خ�رض وريا�س عواد

طلب عــدد من النواب تخصيص ساعتني من جلسة 
مجلس األمة املقبلة ملناقشة استعدادات األجهزة األمنية 

في الدولة حتسبا ألي طارئ.
وفي هذا املجال، قال عضو مجلس األمة النائب محمد 
الــدالل: نعمل على جمع تواقيع لتخصيص ساعتني من 
اجللسة املقبلة ملناقشة استعدادات األجــهــزة األمنية 
والدفاعية للوضع اإلقليمي وعلى رأسها الدفاع املدني 
خاصة وأننا في اجللسة اخلاصة لالستعدادات احلكومية 

لم نستمع جلهوزية األجهزة األمنية والدفاعية.
من جانبها، قالت النائب صفاء الهاشم تقدمت ونواب 
بطلب تخصيص ساعتني مــن اجللسة املقبلة ملعرفة 
جهوزية احلكومة وحتديدا الداخلية واجليش واحلرس 
الوطني في تأمني وحتصني الفنادق والشوارع خشية 
نشوب حرب شــوارع ال قدر الله، وذلــك حتسبا لتطور 

األحداث.

ال زحام في املنافذ البرية

أكـــدت وزارة الداخلية أن احلركة 
املرورية في املنافذ البرية طبيعية، نافية 

وجود أي ازدحام.
ـــرت اإلدارة الــعــامــة للعالقات  وذك
ــول مــا مت  ـــالم األمــنــي فــي بــيــان ح واإلع
تداوله من أن هناك ازدحاما شديدا في 

املنافذ البرية، إن ذلك عار من الصحة.
وأوضـــحـــت أن احلـــركـــة املـــروريـــة 
طبيعية وال يوجد أي ازدحام في منفذي 
الساملي والنويصيب، وأن مقطع الفيديو 

املتداول قدمي ويعود لسنة 2018«.
ــي أن وزارة  ــن وأكــــدت اإلعــــالم األم

ـــــراءات  ـــوف تــتــخــذ اإلج ــة س ــي ــل ــداخ ال
القانونية كافة جتاه من قام بنشر هذه 
الشائعات. وأهــابــت باجلميع حتري 
الدقة في نشر األخبار، مؤكدة أن أبواب 
اإلدارة مفتوحة لتلقي أي استفسارات 

على مدار الساعة.

وزارة الداخلية أهابت باجلميع حتري الدقة في نشر األخبار

)طالع صفحة 4(


