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Al-Anbaa Friday 10th December 2010 - No 12476يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 4 من محرم 1432 ـ 10 ديسمبر 2010 الـــعـدد:

 الكتل السياسية اتفقت على استجواب المحمد األحد
  والخالد: التزمنا بتطبيق القانون وال تهاون بعد اليوم

 يعد مسودته السعدون ويقدمه البراك والحربش والمال من محور واحد عن انتهاك الدستور والتعدي على الحريات

 (متين غوزال)  د. فيصل المسلم مقبالً رأس د. وليد الطبطبائي بعد خروجه من المستشفى ووصوله إلى  مجلس األمة حيث هنأه فالح الصواغ ثم جلس بجوار النائب د.جمعان الحربش خالل المؤتمر الصحافي إلعالن استجواب رئيس الوزراء 

 د. أسيل العوضي ومرزوق الغامن وصالح املال وعبدالرحمن العنجري خالل املؤمتر الصحافي 

 قيادات أمنية: لم يتعرض أحد بندوة الحربش إليذاء متعمد
  والحضور هم الذين تطاولوا على رجال األمن

 ماضي الهاجري
  اتهم عدد من قيادات وزارة الداخلية في مؤمتر 
صحافي عقدوه بوزارة اإلعالم مساء أمس احلضور 
في ندوة النائب د.جمعان احلربش بالتطاول عليهم 
وعدم االنصياع لألمر السامي مبنع الندوات خارج 
املنازل، وأكدوا أن قانون التجمعات ٦٥/٧٩ مازال 
ساريا خصوصا بشأن التجمعات خارج الديوانيات. 
وأوضح وكيل الوزارة املساعد لشؤون األمن العام 
اللواء خليل الشمالي ان القوات اخلاصة تدخلت 
خارج املنزل وليس داخله، مشيرا الى ان السماح 
ببقاء املتجمهرين أمام منزل احلربش كان سيعني 
كسرا لهيبة القانون وألوامر صاحب السمو األمير. 
وقال الشمالي: أعطينا عدة فرص لدخول احلضور 
الى املنزل الذي كانت احدى ديوانياته خالية متاما، 
لكننا ووجهنا باملماطلة ثم بإلقاء زجاجات املياه 
وطفايات السجائر على رجال األمن ، إضافة الى 
مواجهتنا بتعابير بذيئة.  من جهته، نفى وكيل 
الوزارة املساعد لشــــؤون املرور اللواء محمود 
الدوسري أن يكون أي أحد قد منع من الوصول 

الــــى الندوة، موضحا ان وجــــود قوى األمن أمر 
ضروري لتنظيم املرور وحماية املواطنني. وأشار 
الى وجود شكاوى كثيرة من مواطنني يعبرون 
فيها عن انزعاجهم من إقامة ندوات في مناطقهم، 
مضيفا أن  تكرار أجواء دواوين االثنني ســــيثير 

األطماع مثلما طمع بنا الكلب صدام.
  من جهته، قال مدير عام اإلدارة العامة للشؤون 
القانونية في الوزارة العميد أســــعد الرويح ان 
املشــــاركني بالتجمع تطاولوا على قوات األمن. 
ولفت الى ان أحدهم طلب أن يؤتى بكتاب رسمي 
يتضمن أمر صاحب السمو األمير متسائال: هل 
يعقل هذا؟! بدوره، قال مساعد مدير عام اإلدارة 
العامة للقوات اخلاصة العميد شكري النجار ان 
تدافع احلضور خارج الندوة كان ســــبب وقوع 

بعض النواب على األرض. 
  وكان العميد محمد الصبر قد استهل املؤمتر 
ببيان أكد فيه ان «الداخلية» ملتزمة بتوجيهات 
صاحب الســــمو األمير وســــتتصدى ملن يشيع 

الفوضى. 

 أكدوا أن عدم التدخل كان يعني كسر هيبة القانون وأن قانون التجمعات ساري المفعول 

 (محمد ماهر) ناصر الساير وفيصل الساير وإبراهيم الفوزان يقصون شريط االفتتاح

ISRAEL

 موسى: لجنة مبادرة السالم  تجتمع بعدأيام 
   ولن تعطي واشنطن فرصة أخرى إلقناع إسرائيل ص٣٩

 حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ 

فليح العازمي
  اتفق نواب كتلة «إال الدستور» 
أمس على تقدمي استجواب لسمو 
الشــــيخ  الوزراء  رئيس مجلــــس 
ناصر احملمد يوم األحد املقبل على 
خلفية األحــــداث التي جرت خالل 
الندوة التي أقيمت بديوان النائب 
د.جمعان احلربش مساء أمس األول 
واملواجهات التي حصلت بني القوات 
اخلاصة واحلضور وتعرض بعض 

النواب إلصابات جراء ذلك.
  كما اتفق النواب خالل اجتماعهم 
الذي عقدوه في مقر اللجنة املالية 
البرملانية وحضره ٢٢ نائبا على 
الســـعدون  النائب أحمد  تكليف 
بصياغة مسودة االستجواب الذي 
سيكون من محور واحد فقط هو 
«انتهاك الدســـتور والتعدي على 
احلريات». وقالت مصادر نيابية 
لـ «األنباء» ان االستجواب سيقدمه 
٣ نواب هم: مسلم البراك ممثال عن 
كتلة العمل الشـــعبي ود.جمعان 
احلربش عن كتلة التنمية واإلصالح 
وصالح املال عن «العمل الوطني». 
التجمع  ان  وأضافـــت املصـــادر 
السلفي سيعلن موقفه  اإلسالمي 
من االستجواب بعد عقده اجتماعا 
الحقا خالل اليومني املقبلني بكامل 
أعضائه. وشهدت أروقة املجلس 
أمس حراكا غير عـــادي من قبل 
النواب، كما عقـــدت جميع الكتل 
السياسية اجتماعات خاصة بها قبل 
التئام اجلميع في االجتماع املوسع 
الذي عقد في مقـــر اللجنة املالية 
والذي أعقبه املؤمتر الصحافي الذي 
أقيم بقاعة االحتفاالت الكبرى في 
املجلس ليتم اإلعالن عن استجواب 
رئيس احلكومة. وفي أول تعليق 
له على األحداث قال وزير الداخلية 
الشـــيخ جابر اخلالد في تصريح 
صحافي: نحن لـــم نقم باالعتداء 
على أحد. واســـتدرك اخلالد: لقد 
قمنا بتطبيق قانون التجمعات الذي 
قام مجلس األمة بإقراره ومبوافقة 
النواب وتلبيـــة للرغبة األميرية 
التي طرحت خالل اجتماع مجلس 
الوزراء أول من أمس، حيث مت منع 
التجمعات خارج الدواوين. وأضاف 
اخلالد: لن نتهاون بعد اليوم مع 
من يقومون بكسر القانون. وخالل 
تعليقاتهم علـــى األحداث رفض 
أثناء املؤمتـــر الصحافي  النواب 
ما تذرعـــت بـــه وزارة الداخلية 
وإلقاءها اللوم على أعضاء املجلس 
واحلضور بأنهم حترشوا بقوات 
األمن، مشيرين الى ان هذه األحداث 
تســـجل للتاريخ وغير مسبوقة 
التي تعّود  الكويت  وغريبة على 
شعبها على احلرية والدميوقراطية 

الفعلية.
النواب «الداخلية»    كما طالب 
بإجراء حتقيق موسع مع من أصدر 
األمر املباشـــر لقوات األمن لتقوم 
باالعتداء على حضور الندوة من 
نواب ومواطنني وان األمر لن يقف 
عند حد التبرير وقذف الطرف اآلخر 

باالتهامات. 

 محمد الصباح: نأمل حسم الخالفات السياسية 
  ضمن القنوات واألدوات الدستورية

 بشرى الزين
  أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشـــيخ 
د.محمد الصبـــاح أن الكويت دولة يحكمها القانون معربا عن 
األمل في أن حتسم اخلالفات السياسية ضمن القنوات واألدوات 

الدستورية.
  وقـــال: مرة أخرى نؤكد أن الكويت دولـــة يحكمها القانون 

ورجـــال مؤمنون بالقانون وأعتقد أننا جميعا سواســـية أمام 
القانون، كما جاء في النص الدستوري، ونتمنى في هذه األجواء 
التي نحن فيها ونحن نحتفل بالعيد الوطني الـ ٥٠ لالستقالل 
والـ ٢٠ للتحرير أن تكون أيامنا كلها فرحا، مشيرا إلى ضرورة 
حسم اخلالفات السياسية كما هو منصوص عليه في الدستور 

وضمن القنوات واألدوات الدستورية. 

 تلفزيون الكويت  ينقل 
  عن «الجزيرة» و«الراي» !

 النواب الموافقون على 
استجواب رئيس الوزراء

 لوحظ أن تلفزيون دولة الكويت عرض 
خالل بثه املؤمتر الصحافي للقيادات األمنية 
صورا منقولة عن فضائية «اجلزيرة» مع 
التعليقات من مشاهدي اجلزيرة، كما نقل 

بعض املشاهد من تلفزيون «الراي»! 

 جمعان احلربش، فيصل املسلم، وليد 
الطبطبائي، محمد هايف، احمد السعدون، 
الدقباسي، خالد  البراك، علي  مســــلم 
الطاحوس، الصيفي الصيفي، عبداهللا 
الرومي، عادل الصرعاوي، صالح املال، 
مرزوق الغامن، عبدالرحمن العنجري، 
أسيل العوضي، مبارك الوعالن، ضيف 
اهللا أبورمية، شعيب املويزري، سالم 

النمالن، فالح الصواغ. 

مفتتحًا  الساير   ناصر 
مراكز  وأحدث  أكبر 
«تويـوتا»  خـدمة 
فـي األحمـدي: 
إلى  ترجمت  ثقتنـا 
أفعـال ومازلنا على 
لتحقيـق  الـدرب 
ثابتة بخطى  الرؤى 

 ردود فعل نيابية ص ٣٣ 

 التفاصيل ص١٦ 

 التفاصيل ص٩ 

 الساير: النواب المصابون 
غادروا المستشفيات

 صباح أمس أعلــــن وزير الصحة 
د.هالل الساير أن حالة النواب الذين 
أصيبوا فــــي أحداث ديوانية احلربش 
مطمئنــــة ومســــتقرة وقــــد غــــادروا 

املستشفيات التي تلقوا العالج فيها. 

 د.وليد الطبطبائي:   اســــــتنكر ما حدث، 
وعن أي قـــانون يتحـدث جابر اخلالد؟! 
قانـــون يجيز ضرب نواب ومـــواطنني 
ملجـــرد وقوفهم عند منزل احلربش! ان 
الشعب الكويتي ال ولن يقبل أن يضرب 

ويهان ابناؤه.
  محمد هايف: نعتذر لشعوب العالم على 
ما شهــــدوه من مـــناظر مــخزيــة، وكل 
دولــــــة معـرضة ملـثل هـــذه احلـــقبة 
املظـــلمة فـــي صــفحات تاريخها، لكن 

للكويت صفحات كثيرة مشرفة.
   فـالح الصـواغ: تعرضنا للضرب رغم 
التزامنا بأمر سمو األمير واملسؤولية 

على نواب األمة.
االلتزام    سـعد زنيفـر: على اجلميــــع 
بتوجيهات صاحب الســــمو ونرفض 
ما حصل من اعتداء على النواب جملة 

وتفصيال.
  د.روال دشتي: وجود املجاميع خارج ديوان 
احلربش حتد سافر لتوجيهات صاحب 

السمو وهو ما يعد أمرًا خطيرًا.
  د.معصومـة املبـارك: نحن أمام مفترق 
طــــرق خطير وعلينــــا الدعاء لوطننا 

بالسالمة.
  د.محمد احلويلة: نرفض استخدام القوة 
ضد املواطنني ونطالب بفتح التحقيق 

ومعاقبة من أساءوا للتعليمات.
  د.حسن جوهر: فعل مشني وسابقة خطيرة 
وانتهاك صارخ للدستور ووصمة عار 

في جبني الدميوقراطية.
   علي الدقباسي: احلكومة تتحمل ما حصل 
من تأزمي وضرب الوحدة الوطنية بضرب 

النواب واملواطنني بعضهم ببعض.
  مرزوق الغامن: لو كان سمو األمير ال يريد 

انعقاد الندوة ملا عقدت.

  حسني القالف: من املؤسف اتهام قوات 
األمن بالشــــروع في القتــــل فهل هذه 
مكافــــأة رجال األمن الســــاهرين على 

أمن البلد؟
  علي الراشد من تركيا: أستنكر ما حصل من 
هجوم القوات اخلاصة على املواطنني 
والنواب وأطالب وزير الداخلية بتشكيل 

جلنة حتقيق.
   حسني احلريتي: نعتقد أن تنفيذ الرغبة 
األميرية ال يكون باستخدام العنف ضد 
املواطنني والتعدي بالضرب على النواب 

من قبل قوات األمن.
  خالـد الطاحوس: قــــرار ضرب النواب 
واملواطنني غير حكيم وعواقبه ستكون 

وخيمة ومت التخطيط له مسبقًا.
  خالد العدوة: يجب على اجلميع أن يتسم 
عملهم بالرقي واالتزان بعيدا عن تشويه 

صورة الدميوقراطية.
  عسـكر العنزي: علينا االقتداء بالرغبة 

األميرية من دون افتعال األزمات.
  د.سلوى اجلسار: ما يحدث على الساحة 
العامة والسياســــية أمــــر يتنافى مع 
الدستور والقانون.. والكويت وشعبها 

خط غير مقبول جتاوزه.
  مسـلم البراك: كانت هنــــاك رغبة من 
«الداخلية» في االشتباك مع املواطنني 
ولدي معلومات بأنهــــم قالوا للقوات 

اخلاصة: اضربوا من أمامكم.
  سـالم النمالن: نؤيد استجواب رئيس 
احلكومــــة وما حدث انتهــــاك صارخ 
للدســــتور والقانون وكرامات الناس 
ومضحك من يعتقد أن ما حصل إجراءات 
قانونية وهذه االنتهاكات تذكرنا بأجواء 

انتخابات ٢٠٠٨. 

 التفاصيل ص٨ - ١١ 

 اللواء خليل الشمالي  اللواء محمود الدوسري  العميد أسعد الرويح  العميد محمد الصبر 

 حزب األمة يدعو 
  إلعالن عدم التعاون

 دعا حزب االمة النواب الى االعالن 
عن عدم تعاونهم وتقدمي استقاالتهم 
بعد ان ثبت عجز الدســــتور احلالي 
والعمليــــة السياســــية احلالية عن 
حتقيق اي اصالح سياسي منشود. 

 الجويهل: تركت سريري 
بالمستشفى لمن أصيبوا!

الناشـــط السياسي محمد   قال 
اجلويهل بعد خروجه من املستشفى: 
طلعت حتى أترك سريري ملن أصيبوا 
من املواطنني بعد أحداث أمس (أمس 
األول) وأضاف في مقابلة مع تلفزيون 
«سكوب»: االحتفال بسالمتي سيكون 
بعد شـــهر احملرم احتراما للمذهب 
الشيعي، وأشـــكر القوات اخلاصة 
ووزير الداخلية على جهودهم في 

ضبط األمن. 


