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»إال الدستور« تنتهي بمواجهات بين القوات الخاصة والحضور 
واجتماع لنواب الكتلة ظهر اليوم لالتفاق على تحركهم المقبل

رجال األمن اعترضوا على التواجد في حديقة ديوان الحربش

)هاني الشمري - سعود سالم( بداية املواجهة بني القوات اخلاصة وحضور ندوة »إال الدستور« ويبدو د.وليد الطبطبائي وهو يتلقى ضربة من أحد رجال األمن وفي اإلطار سيارة إسعاف حتمل أحد املصابني إلى املستشفى وفي اإلطار املقابل بدء املواجهة بني احلضور ورجال األمن 

د.جمعان احلربش وخالد الطاحوس يتوسطان احلضور أثناء املواجهة مع رجال القوات اخلاصة مسلم البراك وخالد الطاحوس بعد انتهاء املواجهة مع رجال األمن

املواطنني احملتجزين في املنزل، إال 
ان رجال الداخلية أبلغوه بأنهم »لن 
يتزحزحوا من املكان« حتى خروج 
آخر ش����خص من املن����زل ويقوم 

بتسليم جهاز هاتفه النقال«.
وبعد فض االشتباك اتضح ان 
النائب د.الطبطبائي أصيب بجروح 
في يده، باإلضافة الى كدمات تعرض 
لها النائبان العنجري والصواغ، 
ثم تبني ان النائب د.فيصل املسلم 

متزقت »دشداشته«.
بعد ذلك دخل بعض املسعفني 
الى ديوان احلربش لعالج املصابني 
الذين تفاوتت إصاباتهم بني اجلروح 
واإلصابات في العني والرأس، كما 
تعرض ش����خص آخر لكسر في 

ساقه ويده.
وف����ي ه����ذه األثن����اء اقت����رح 
أهل الديوان إطف����اء أنوار املنزل 
للمساعدة على خروج احملتجزين 

في الداخل.
النائب  السياق، قال  وفي هذا 
د.ضيف اهلل أبورمية انه سيقدم 
استجوابا لرئيس احلكومة اليوم 
فيما قام النائب صالح املال باإلعالن 
للحضور عن ان التوجه النيابي 
نحو تقدمي استجواب لسمو رئيس 

الوزراء.
وأضاف للحضور »نحن قادمون 

الستجواب رئيس الوزراء«.

عادل الشنان
الذين حضروا  الن����واب  اتفق 
ندوة »إال الدس����تور« التي اقيمت 
بديوان النائب د.جمعان احلربش 
مساء امس على  تقدمي استجواب 
لسمو رئيس مجلس الوزراء يعلن 
عن موعده اليوم وذلك على خلفية 
االحداث التي شهدتها الندوة من 
خالل املواجهات بني رجال القوات 
اخلاصة واملواطنني الذين حضروا 
الندوة، مما اسفر عن اصابة عدد من 
النواب، باالضافة الى تعرض عدد 
من احلضور الى اصابات وجروح 
اثر استخدام رجال وزارة الداخلية 
للهراوات والعصي الكهربائية ملنع 
احلضور من التواجد خارج ديوانية 
احلربش، وجلوس����هم في حديقة 

املنزل.
وأعلن النائب د.فيصل املسلم أن 
نواب »إال الدستور« سيجتمعون 
اليوم الساعة 12 ظهرا مبقر اللجنة 
املالية البرملانية لالتفاق على موعد 
استجواب رئيس الوزراء. وبدأت 
األحداث عند تطويق رجال الداخلية 
لديوان احلربش الذي قطع الندوة 
مخاطبا احلضور بأنه سينهيها بعد 
كلمة النائب أحمد السعدون وذلك 
منعا لالصطدام مع القوات اخلاصة 
التي هددت بض����رب املتواجدين 
في حديقة املن����زل ما لم يغادروا 

املكان.
الس����عدون حديثه  وعند بدء 
الى  الق����وات اخلاص����ة  دخل����ت 
احلديقة، وقامت بضرب املتواجدين 
باس����تخدام اله����راوات والعصي 
الكهربائي����ة حيث أصيب د.عبيد 
الوسمي بضربتني على صدره فقد 

على اثرهما الوعي.
وامتدت املشاجرات واملواجهات 
الداخلية  بني املواطنني ورج����ال 

الى الش����ارع ما نتج عنه إصابة 
البعض ونقلهم بسيارات االسعاف 
وس����ط تبادل لأللفاظ النابية بني 

الطرفني.
وتع����رض النائب عبدالرحمن 
العنجري للضرب من قبل القوات 
اخلاصة لعدم معرفة رجال الداخلية 
بشخصيته، كما منع النائب مرزوق 
الغ����امن من الدخول الى الش����ارع 

املؤدي الى الندوة.

وقامت القوات اخلاصة باحتجاز 
ما يقارب ال� 300 شخص داخل منزل 

احلربش ومنعهم من اخلروج.
ثم قامت بعمل س����ياج بشري 
خلروج املتواجدين من املنزل، ثم 
جتددت املواجه����ات بني الطرفني 
من جديد رغم تدخل 4 من النواب 
وطلبهم من رجال الداخلية تهدئة 

األوضاع.
وعلى ضوء ذل����ك قام النواب 

أحمد السعدون ود.وليد الطبطبائي 
ود.فيصل املس����لم ومسلم البراك 
وفالح الصواغ ود.جمعان احلربش 
وصالح املال ومحمد هايف ومبارك 
الوع����الن ود.ضيف اهلل أبورمية 
باإلضافة الى النائب السابق د.فهد 
اخلنة وعبداللطيف العميري وخالد 
الفضالة ود.عبيد الوسمي »بعد 
ان أفاق من اإلغم����اء« باالجتماع 
ف����ي مختص����ر الدي����وان لبحث 

املوضوع.
وخ����الل اجتماعه����م تعال����ت 
املن����ددة بالتص����رف  األص����وات 
احلكوم����ي، حيث امت����د النقاش 

لوقت طويل.
وفي هذه األثناء قامت القوات 
اخلاصة التي عسكرت في حديقة 
منزل احلربش بالسماح ملن يريد 
املغادرة باخل����روج بعد ان يقوم 
بتسليم هاتفه النقال وتدوين اسمه 

وعنوانه ورقم هاتفه وذلك تخوفا 
من تسريب بعض الصور ومقاطع 
الڤيديو املصورة عن املواجهات على 
ان يعود كل منهم لتس����لم جهازه 

من الوزارة.
وفي هذه األثناء وصل النائب 
السابق عبداهلل النيباري والنائب 
النائب  الطاح����وس وتبعه  خالد 
مرزوق الغامن الذي حاول التفاوض 
مع رجال القوات اخلاصة بخصوص 

د.فيصل املسلم ومسلم البراك ومبارك الوعالن ومرزوق الغامن أثناء خروجهم من ديوان احلربش مع بدء املواجهةد.وليد الطبطبائي بعد اسعافه وربط يده

القوات اخلاصة في حالة استنفار امام ديوان احلربش عربة عسكرية مخصصة لرش املياه الساخنة امام ديوان احلربشاقتياد أحد احلضور من قبل رجال األمن

عبدالرحمن العنجري بعد تعرضه للضرب من القوات اخلاصة


