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نواب ينتقدون بيان السفارة اإليرانية ويطالبون بتصنيف حزب اهلل كمنظمة إرهابية
داعيا بالوقت ذاته اجلميع 
الدقيقة  الى تقدير املرحلة 
التي مت���ر بها البالد بالبعد 
عن االنسياق وراء النعرات 
الرامية لتفتيت  الطائفي���ة 
وح���دة املجتمع وهز اركان 
اللحمة  استقراره وتشوية 
الوطنية التي جس���دها في 
العم���ل االرهابي  الرد على 
االم���ام  بتفجي���ر مس���جد 
الصادق. وقال احلريص في 
تصريح صحافي امس: نقدر 
ونثمن بيان احلكومة الصادر 
على خلفية اكتشاف اخللية 
االرهابية في العبدلي لكننا 
ندعوها بالوقت ذاته وبناء 
على التهم املوجهة من النيابة 
العامة الى تصنيف حزب اهلل 
كتنظيم إرهابي. وشدد على 
ضرورة ان تتخذ احلكومة 
اج���راءات واضحة وحازمة 
بحق القياديني املس���ؤولني 
عن التس���يب الرقابي الذي 
ال���ى مفاجئتا بدخول  ادى 
هذه الترسانة الضخمة من 
الى  االس���لحة واملتفجرات 
الوقت  البالد، متمني���ا في 
ذاته من اجلميع ضبط النفس 
والبعد عن كل ما من شأنه 
بث اجواء الفرقة وهدم اركان 
املجتمع ووحدته الوطنية.

لألرض التي عاش فيها وأكل 
من خيراتها.

وذكر احلمدان ان سلسلة 
األحداث اإلرهابية التي قام 
بها حزب اهلل اإلرهابي في 
الكويت جتعل من املستحيل 
االطمئنان له او اس���تئمان 
الطائرة  جانبه، فقد خطف 
الكويتية »اجلابرية« وفجر 
الش���عبية وحاول  املقاهي 
اغتيال أمير الكويت الراحل 
إيران���ي واضح، وما  بدعم 
الشبكة التجسسية اإليرانية 
التي مت كشفها والقبض عليها 
من سنوات عنا ببعيد، جعل 
اهلل كيده���م ف���ي نحورهم 
وجع���ل تدبيرهم تدميرهم 
وحمى الكويت وأهلها وبالد 

املسلمني من شرورهم.
من جانب���ه، دعا رئيس 
التشريعية  جلنة الشؤون 
والقانونية البرملانية النائب 
مب���ارك احلريص احلكومة 
بعد الكش���ف ع���ن اخللية 
االرهابي���ة ف���ي العبدل���ي 
الى تصني���ف »حزب اهلل« 
كمنظمة ارهابية ومحاسبة 
القيادي���ني املس���ؤولني عن 
الذي ادى  الرقابي  التسيب 
الى دخول هذه الترس���انة 
من االس���لحة واملتفجرات، 

تخريب عقولهم وتدريبهم 
على السالح مبختلف أنواعه 
وزرع الكراهي���ة للكوي���ت 

وأهلها.
الش���يعة  وزاد: ان كان 
متعايش���ني مع السّنة على 
ه���ذه األرض الطيب���ة منذ 
مئات السنني، فحني يصدر 
من بعضهم والء خارجي أو 
تآمر داخلي إرهابي تخريبي 
يجب أن يتبرأ اجلميع منهم، 
كما تبرأ اجلميع من داعش. 
ودع���ا احلم���دان كل من له 
والء إلي���ران أو حزب اهلل 
أن يختص���ر الطريق علينا 
فليذهب ليعي���ش في تلك 
الدول ويكون مس���جال في 
جيشهم او احلرس الثوري 
فيها بدال م���ن أن يأكل من 
خي���رات الكويت ويس���بح 
بحمد غيره���ا. وأضاف أن 
ح���زب اهلل ذراع من أذرع 
احلكوم���ة االيرانية ومن ال 
يعطي حرمة لبيت اهلل فسعى 
بالثمانينيات  للتفجير فيه 
وقتل املسلمني احلجاج فلم 
يحترم حرمة البيت احلرام 
وال الشهر احلرام وال اليوم 
احلرام لن نتوقع منه احترام 
أي قي���م أو مثل أو أخالق، 
ولن نتوقع منه بالتالي الوالء 

ايران وتخفيض نسبة  مع 
اجلالية االيرانية املوجودة في 
الكويت متهيدا ملنعها بالكامل، 
والعمل على تصنيف حزب 
اهلل كمنظمة إرهابية خليجيا 
وعربيا وإس���الميا وعامليا 
بالتعاون مع أشقائنا في دول 
التعاون اخلليجي،  مجلس 
الفتا إلى ان األسلحة التي مت 
الكشف عنها لو انتشرت في 
الشارع لتحولت الكويت إلى 
سورية ومين وعراق وليبيا 

أخرى.
وطالب احلمدان بتوقيع 
أقص���ى العقوبات على من 
يثبت علي���ه االنضمام إلى 
هذه اخللية االرهابية بدءا 
من سحب اجلنسية وانتهاء 
باإلعدام بحسب ما ورد في 
القان���ون كعقوبة للخيانة 
العظم���ى والتآم���ر عل���ى 
إلى أن من  البالد، مش���يرا 
غير املقبول حتميل الشيعة 
جميعهم جريرة ما قامت به 
شرذمة إرهابية وما تؤمن به 
الطائفة  أبناء  مجموعة من 
ممن مت إغراؤه���م باملال أو 
غسيل للمخ بطرق مختلفة 
منها الفضائيات احملرضة 
واالنترنت وبعض الزيارات 
ال���دول، حي���ث يتم  لتلك 

الى ان وسائل اعالمنا متارس 
دوره���ا بحرية مس���ؤولة 
وتتكلم عن حقائق استنادا 
اثبات���ات واعترافات  ال���ى 
متهمني، فضال عن معلومات 
استخباراتية ال ينكرها اال 
جاهل او متواطئ مع اجلهات 

الداعمة لالرهاب.
واستهجن دعوة السفارة 
للكويت بالتعامل وفق االطر 
الديبلوماسية، متسائال: اين 
كانت السفارة وفلول طهران 
االرهابيون يعيثون فسادا 
في الكويت ودول اخلليج؟ 
الكويت  ان  مش���ددا عل���ى 
مطالبة باتخ���اذ كل ما من 
شأنه حفظ سيادتها وامنها 
وسالمة اراضيها، وضرورة 
التعامل مع تنظيم حزب اهلل 

كمنظمة ارهابية.
من جانبه، طالب النائب 
حمود احلم���دان احلكومة 
باتخاذ خطوات جريئة جتاه 
الشبكة االرهابية التي اطلق 
عليها »خلية حزب اهلل في 
الكويت«، مشيرا إلى أنه ال 
مجاملة على حساب الكويت 
ال���ذي يحدق  في اخلط���ر 

بالكويت.
وق���ال ان على احلكومة 
قطع العالقات الديبلوماسية 

الديبلوماسية ان على طهران 
الكف عن التدخل في شؤوننا 
وض���رورة احت���رام دولة 
اليه  املؤسسات وما تنتهي 
التحقيق والقضاء  سلطات 
النزيه، وأكد ان اي عاقل ال 
يحتاج الى املزيد من االدلة 
الس���افر  ايران  على تدخل 
ووكيلها حزب اهلل االرهابي 
في الكويت والعديد من الدول 
العربية، االمر الذي يتطلب 
تدخال عربيا وامميا ودوليا 
القتالع االرهاب من جذوره، 
واال فإن شرر االرهاب سيطال 

العالم بأسره.
اتهام  ورفض الطريجي 
الكويتية  وس���ائل االعالم 
بالتحريض ضد ايران، مشيرا 

النائب د.عبداهلل  رفض 
املفردات  الطريجي بش���دة 
االستفزازية والتحريضية 
الت���ي وردت ف���ي بي���ان 
الس���فارة االيرانية، مشيرا 
ال���ى ان مضمون���ه يفتقر 
الديبلوماسية ويحمل  الى 
حتريضا وتدخال في شؤون 

الكويت.
واضاف، ف���ي تصريح 
الس���فارة  للصحافيني، ان 
االيرانية تصر على املكابرة 
الباطل وتتعامل مع ما  في 
انتهت اليه النيابة بش���يء 
الذي يؤكد  من االستخفاف 
حالة الصدمة التي تعيشها 
السفارة من ظهور ادلة جديدة 
على تورط طهران في دعم 
اخلاليا االرهابية ليس في 
الكويت وحسب بل في دول 
مجلس التعاون وبعض الدول 
العربية التي اشتعلت بسبب 
التدخل االيراني السافر في 
هذه الدول استنادا الى ابعاد 

مقيتة.
ودعا الطريجي السلطات 
الكويتية املختصة الى اتخاذ 
موق���ف مما ورد ف���ي بيان 
السفارة االيرانية واستدعاء 
الس���فير او القائم باالعمال 
العبارات  وابالغ���ه بأش���د 

مبارك احلريصحمود احلمدان
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تقرأ هذه احلمالت الش����عبية 
جيدا، وتتحقق املصلحة خلدمة 

الكويت.
النائب السابق محمد  وأما 
اخلليفة فذكر أننا فقدنا باألمس 
شبابا كويتيني أتوا للمستشفى 
أصح����اء وخرجوا منها أمواتا 
دفنوا في املقابر، نعزيهم ونسأل 
اهلل أن يسكنهم فسيح جناته، 
متابعا بأننا اكتشفنا عدة أخطاء 
طبية مع مواطنني، فكل مواطن 
وواف����د عزيز علين����ا ونحمل 
رئيس احلكومة هذا اخلطأ ألن 
حكومته كلها أخطاء، ويجب أن 
ترحل بناء على طلب الشعب 
الكويتي كما رحلت حكومات 

سابقة.
النائب  من جهت����ه، ذك����ر 
السابق بدر الداهوم أن حادثة 
سعود اجلويعد لها مثيالت، مثل 
عبداهلل العامر، مت اكتشافها بعد 
حادثة سعود رحمه اهلل، وأيضا 
حادثة الكندري، وكل ذلك كشف 
إج����رام وزارة الصحة، محمال 
الكاملة  احلكومة املس����ؤولية 
لعدم اهتمامها بأرواح املواطنني 
وإدخال املواطن في نفق ال نعلم 
نهايته، كما أنهم يأتون باألطباء 
بعقود وال ندري من هو صاحب 
العقد ومن هو املستفيد وال كم 

أخذ على الشخص.
بدوره، ذكر النائب السابق 
نايف املرداس أنه مت تس����هيل 
هروب الطبيب، فعيال الكويت 
العامر واجلويعد أهدرت دماؤهم، 
نريد القصاص من املتس����بب 
سواء وزير الصحة أو الداخلية، 
وال ميكن أن يكون دم العازمي 
أو العامر رخيصا، ونحن نالحظ 
أنه قد وقع على سعود اجلويعد 
وعائلته أمر جلل بسبب تسهيل 
هروب الطبيب، فنريد القصاص 
التي تشفي صدور  والعقوبة 

ذوي الضحايا.
النائ����ب الس����ابق د.محمد 
الكندري قال لدي ورقة عالج 
املرحوم سعود اجلويعد التي قام 
بتحريرها الطبيب الهارب، وهي 
تخلو م����ن األبجديات الطبية، 
كما أن الفحوصات الطبية قد 
تكون غير موجودة أصال، وفيها 
إعطاء عالج دون تش����خيص 
حالة، وهذه أخطاء قاتلة، وهي 
التي تسببت في الفتك بحياته، 

وحدوث الكارثة.
وتابع بأنه جرى بعد ذلك 
الطبيب، وهو يكشف  تهريب 
لنا كيف ت����دار وزارة الصحة 
واحملسوبية فيها، وعدم وجود 
أي رقابة ومحاسبة جادة من 
الوزارة وال من مجلس الوزراء، 
واملفترض أن يتحمل املسؤولية 
الوزير أو يحمله مجلس الوزراء 

ويقيله.

الفساد  سائبة، ويطغى فيها 
واحملسوبية، متسائال: ملاذا ال 
يوجد ناطق رسمي في وزارة 
الصحة يتكلم عما يدور فيها، 
مؤك���دا أن عل���ى العبيدي أن 
يس���تقيل أو يقال، أما إذا مت 
السكوت عنه فسوف تتفاقم 

األمور.
وأما النائب السابق رياض 
العدس���اني، فقال: إن خروج 
الطبيب من غير إذن يؤكد أنه 
مت تهريبه واملس���ؤولية على 
رئيس الوزراء في اتخاذ قرار 
بإقالة الوزير، ولدينا قضية 
املرحوم عبداهلل العامر الذي 
توفي وهو ف���ي عمر الزهور 
٢٦ س���نة، فهذا ليس طبيبا 
وإمنا س���فاح، وال نقبل بأن 
أرواحنا بيده، والركن  نضع 
املادي في القضية موجود وهو 
اإلهمال للطبيب وعدم ضبطه 
وإحضاره وعدم منع سفره، 
الدولة؟ ومن  فأي���ن وزارات 
يتحمل هذا التواطؤ والتسيب 
واإلهمال؟! فالوزير أقيل ومت 

إرجاعه مرة أخرى.
وزاد ب���أن عائل���ة العامر 
طلب���وا تقريرا م���ن الصحة 
فرفضت، وهذا يعني التخاذل 
عن املسؤولية، فأرواح الناس 
ليست رخيصة، ونعلم أن وزير 
الصحة لم يقم بهذا الش���يء، 
ولكنه لم يتحمل املسؤولية 
السياس���ية، خصوصا بعد 
تهريبه، مخاطبا رئيس الوزراء 
بأن ما حدث كارثة وعليه أن 
يطبق رقابته على الوزراء، مع 
انن���ا نعتقد أن هناك حوادث 
مش���ابهة حصل���ت لوافدين 
وال نعلم عنهم شيئا، ولذلك 
يجب أن تكون هناك محاسبة 
حقيقي���ة خصوصا لوزارتي 

الصحة والداخلية.
النائب  ب����دوره، تس����اءل 
الس����ابق علي الدقباس����ي عن 
سبب اكتشاف املجتمع الكويتي 
عبر نوابه أو أجهزته التطوعية 
مثل هذه األخطاء الفادحة التي 
أودت بحياة مواطن، وملاذا ال 
تكتشف من قبل املراقبني الذين 
يتقاضون املعاشات؟ مستذكرا 
كيف كشف البراك وثيقة أنصفت 
املغدور امليموني؟ وزاد بأن كل 
ما حدث حذرنا منه في جلسات 
موثق����ة مبجلس األمة، ونحن 
ممتعضون من ه����ذا التراجع 
املخيف ومتمسكون مبسيرتنا 
اإلصالحية، ومس����تعدون أن 
نفدي الكويت بأنفسنا وعائالتنا 
الكويت، فال خصومة  وتبقى 
لنا مع أحد، ولكن لدينا أجندة 
إصالحي����ة بدءا م����ن القطاع 
الصحي وغيره، وهذه الندوة 
ليست فورة دم، فالبد من أن 

البلد  الفعلية على  واخلشية 
من أن يؤخذ على حني غرة كما 

حصل أيام الغزو العراقي.
وزاد: ان الدم���ار بدأ يظهر 
في الشعب الكويتي، حيث إن 
مجموعة من األطراف سرقت 
البلد، ولذا نريد حجم العقود 
الت���ي وقعت بامللي���ارات في 

املناقصات.
وأشار الس���عدون إلى أن 
الراحل سعود اجلويعد راجع 
املستشفى وهو يعتقد أنه يراجع 
عند مؤسسة رسمية ويتوقع أن 
يرى العناية املطلوبة ثم يهلك 
بعد مراجعته الثانية، موضحا 
أن هروب الطبيب كان بفعل 
فاعل، والوزير يجب أال يبقى 
س���اعة واحدة إذا كان يحترم 
تخصصه. وزاد بأن مثل هذا 
اللقاء كان يجب أن يكون في 
ساحة اإلرادة أو أي مكان عام 
لنتحرك وفق الدستور، داعيا 
كل من يشعر باملسؤولية إلى 
االس���تمرار في هذه اللقاءات 
في الدواوين وساحة اإلرادة، 
فاحلكومة لن تس���مع صوت 
الشعب إال بالتواجد، فالشعب 
الكويتي اس���تطاع سابقا أن 
يس���قط املجلس واحلكومة، 
وهذا األمر من املمكن أن يتكرر 
بش���كل أفضل عندما نفرض 
نوعية اإلصالح، وال ميكن أن 
يتم مادمنا نحن جالسون في 

بيوتنا.
بدوره، ذكر النائب السابق 
أنن���ا نعزي  النمالن  س���الم 
أنفس���نا وعائل���ة املرح���وم 
سعود اجلويعد، فمنذ فترة 
وه���ذا البل���د ي���دار بالنهب 
والس���رقات والتجاوز على 
القانون، وليس كدولة لها كيان 
سياسي ومؤسسات دستورية 
وشعب له حقوق مفروضة في 
الدستور، فالرجل غير الكفؤ 
هو الذي يوضع في املكان غير 
الصحيح، ويوضع على رأس 
مؤسس���ة وقطاع، ويتجاوز 

ويسرح وميرح.
وأش���ار إلى ان���ه منذ مدة 
طويلة غاب���ت عنا اإلجنازات 
والتنمي���ة واإلصالح، وطغا 
الفس���اد واحملسوبية  علينا 
واملزاجية، وتقدم للمفسدين 
املمي���زات وال أح���د يقف في 
طريقهم، أما املواطن الشريف 
ال���ذي يقول احل���ق فتعرقل 
مس���يرته وتش���وه صورته 
ويالح���ق بالقضاي���ا والتهم 
اجلاهزة ويوضع في السجون، 
اللهم فك اسر املعتقلني وعلى 
رأس���هم ضمير األمة مس���لم 

البراك.
وتابع: وزارة الصحة مثل 
الوزارات األوضاع فيها  باقي 

القاتل وأدخله  سهل للطبيب 
بطريقة غير مش����روعة وهو 
غير مؤهل ألن توضع صحة 
املرضى بيده، بدليل أن سعود 
دخل ميشي للمستشفى وخرج 

محموال.
وأضاف: ان مثل هذا احلادث 
يجب أال مير في وقتنا مرور 
الك���رام، وأذكر قصة احلريق 
في مستشفى اجلهراء عندما 
قلنا إن لم تس���تقل الوزيرة 
ليلة يوم الس���بت فس���نقدم 
اس���تجوابا ورفضت الوزيرة 
االستقالة وكتبنا االستجواب 
اجلمعة وعندما علمت جديتنا 
استقالت، مبينا ان األمر شبيه 
أيضا مب���وت امليموني عندما 
جاء اخلبر بوفاته في السجن، 
أذكر أنني قلت إنه إذا لم يستقل 
الوزي���ر فمس���اءلته واجبة، 
وبالفعل قدمنا االس���تجواب 
ثم اس���تقال، مع ان امليموني 
شخص واحد، ولكن االستهتار 

هو االستهتار.
وأما النائب السابق مبارك 
الوعالن فأوضح أنه ال تكسب 
على اإلطالق م���ن وراء هذه 
إلى  الندوة، »وأوج���ه حتية 
ش���خص حر خلف القضبان 
هو مسلم البراك وأقول له ال 
تعتقد اننا غافلون عنك، ونحن 
نعلم أنك حاضر معنا، وتعجز 

الكلمات أن توفيك حقك«.
وأشار إلى أننا ال نستطيع 
أن نتجاوز من سحبت منهم 
البرغش  جناسيهم كعبداهلل 
العوض���ي وغيرهما،   ونبيل 
حيث يؤملنا ان يحدث هذا في 
الكويت دول���ة الرأي والرأي 
ان  الوعالن  اآلخر. وأض���اف 
قضية سعود اجلويعد ليست 
خطأ طبيا، عندما يكون هناك 
عقد، ولكن الوزارة تعاقدت مع 
جزار جاء ليتعلم بالناس، فأين 
املسؤولون؟ أال يالحظون من 
جاء ليتعلم الطب بالكويتيني؟ 
ورمبا هناك من أصابته علة أو 
شلل بسبب هؤالء اجلزارين.

بدوره، قال رئيس مجلس 
األمة األسبق أحمد السعدون 
إن حضورنا ليس للتكس���ب 
االنتخابي وم���ا قيل أصوات 
نش���از، وأي تقصير من قبل 
احلكومة مسؤولية كل شريف 
الوزير  البلد، ويقول  في هذا 
سنحقق مع الطبيب، وال يعلم 
أن الطبيب هرب أو مت تهريبه 

من الكويت.
وأضاف ان املطالبة باستقالة 
وزير الصحة هي دون املطلوب، 
وأول شيء يجب على احلكومة 
أن ترحل، فهذه القضية تتعلق 
بأرواح بشر، وما حدث يبني 
الكويت  طبيعة األوضاع في 

بداية، توعد النائب السابق 
ف الح الص���واغ وزير الصح��ة 
د. علي العبي����دي باالعتصام 
خالل األيام املقبلة أمام الوزارة 
في حال عدم االستقالة، مؤكدا ان 
أرواح املواطنني ليست رخيصة، 
وجميع م����ن قض����وا نحبهم 
الكويت،  أه����ل  عزيزون على 
ال����وزراء بأن  مخاطبا رئيس 

االعتصام سيكون تاريخيا.
وتاب����ع: ان ما وصلنا إليه 
يعود الى فساد احلكومة، ولو 
كانت هناك محاسبة للحكومة 
ملا اس����تمر الوزير في منصبه 
س����اعة، متسائال: ملاذا يصمت 
رئيس الوزراء في ظل موت 4 
مواطنني في أقل من شهرين، 
وملاذا يستمر الوزير العبيدي 
والوكيل في منصبيهما، وملاذا 

يهرب الطبيب؟
وزاد: ان����ه إذا كانت هناك 
محاسبة فمن ستحاسب عائلة 
اجلويعد؟ وملاذا عندما نتكلم 
عن احلق تقول����ون إننا نريد 
االنقالب؟ وأين دور العاقلني في 
مجلس األمة؟ مبينا ان مسلم 
البراك يوضع في السجن وهو 
الذي مر عليه أكثر من ٢0 سنة 
وقلبه يحترق حلرصه على املال 
العام، فلماذا ال تبرز احلكومة 

قوتها إال علينا؟
بدوره، حتدث فواز اجلويعد 
الرم����وز الكبيرة التي  محييا 
حضرت ملشاركة األسرة مصابها 
في رحيل س����عود اجلويعد، 
شاكرا النواب السابقني الصواغ 
والداهوم والوعالن، موضحا ان 
املرحوم وافته املنية الس����اعة 
10 ليل اجلمع����ة، فهب ذووه 
لتس����جيل قضية في املخفر، 
فشكلت »الصحة« اللجنة يوم 
األحد ظهرا، ف����ي الوقت الذي 
غادر فيه الطبيب البالد األحد 
صباحا، ومت تسجيل القضية 
»قت����ل باخلطأ الطب����ي«، فأي 
جلنة ه����ذه التي كان يفترض 
أن يجري تشكيلها في اللحظة 
نفسها والتحفظ على الطبيب 

حتى انتهاء التحقيقات؟
ووج����ه رس����الة للوزي����ر 
العبي����دي قائ����ال: لق����د أديت 
الواجب االجتماعي بحضورك 
العزاء ثال����ث أيامه، وقلت إن 
اللجنة تباشر أمورها، فمتى 
ت����ؤدي الواج����ب السياس����ي 
باس����تقالتك؟ فأنت عاجز عن 
حتمل مسؤولياتك، وتعلم أن 
الطبيب غادر في اليوم نفسه 

من تشكيل اللجنة.
من جهته، قال النائب السابق 
د.وليد الطبطبائي: لقد ذكرت 
ان وفاة اجلويعد بخطأ طبي 
وبس����بب التسيب اإلداري في 
الوزارة عبر تغريدة، فهناك من 

عدم االستجابة لنداءاتهم وتقدمي 
اجلناة للعدالة.

جاء ذلك ف����ي ندوة نظمها 
السابق فالح الصواغ  النائب 
الفنطاس  في ديوانه مبنطقة 
بحضور النواب السابقني أحمد 
الس����عدون وعلي الدقباس����ي 
الوع����الن ورياض  ومب����ارك 
العدس����اني ومحم����د اخلليفة 
وس����الم النم����الن ود.محم����د 
الكن����دري وناي����ف امل����رداس 
وبدر الداه����وم ود.حمد املطر 
ود.وليد الطبطائي وعبداللطيف 

العميري.

محمد راتب

النواب  طالب ع����دد م����ن 
السابقني والنشطاء السياسيني 
وزي����ر الصحة باالس����تقالة 
ومحاس����بة جميع املتسببني 
ف����ي مص����رع أبن����اء الكويت 
بسبب أخطاء طبية، مشيرين 
إلى حق الش����عب الكويتي في 
معرفة م����ن يقف وراء تهريب 
الطبيب الذي قتل املواطن سعود 
اجلويعد، متوعدين بالتصعيد 
واالعتصامات في ساحة اإلرادة 
أو في األماكن العامة في حال 

الطريجي: 
نرفض املفردات 

االستفزازية 
والتحريضية

في بيان
السفارة

السعدون: حضورنا 
ليس للتكسب 

االنتخابي وما يقال 
عن ذلك أصوات 

نشاز


