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الخرافي: أهمية تركيا في المنطقة تنبع من موقعها الحيوي ودعمها 
المستمر للقضايا العربية العادلة ونشيد بموقفها تجاه القضية الفلسطينية

يقوã بزيارÉ على رأÓ وفد رسمي إلى أنقرÉ يبحث خاللها العالقات المشتركة وسبل تعزيزها

الرئيس جاسم اخلرافي وعلي الراشد ومخلد العازمي وسالم النمالن وشعيب املويزري وناجي العبد الهادي مع أعضاء الوفد في ضيافة سفيرنا لدى تركيا عبداهلل الذويخ

الرئيس اخلرافي وفي استقباله محمد علي شاهني

وبنّي شاهني ان جلنة الصداقة 
البرملانية التركية � الكويتية في 
الكبير  التركي  الوطني  املجلس 
تضم 70 نائب���ا ميثلون جميع 
األحزاب املشكلة للمجلس وهو 
ما يعكس حرص واهتمام جميع 
التيارات السياسية في تركيا على 

توثيق عالقاتها مع الكويت.
وأوضح شاهني ان الزيارات 
املتبادلة بني البلدين على أرفع 
املس���تويات س���اهم في توثيق 
العالقات وترسيخ التعاون بينهما، 
معربا عن سعادته بنتائج احلوار 
التركي � اخلليجي الذي ش���ارك 
فيه البلدان وأس���فر عن نتائج 
ايجابية كبيرة من ش���أنها نقل 
التعاون بني تركيا ودول املجلس 

الى آفاق أرحب وأوسع.
وأعرب ش���اهني عن ش���كره 
وتقديره للكويت على قيامها بفتح 
التركية  مكتب جتاري لقبرص 
الذي يعكس متيز ومتانة العالقات 
الثنائية بني البلدين، مضيفا ان 
اجلالية التركية في الكويت حتظى 
بحياة رغيدة وطيبة تعكس ما 
تتمتع به الكوي���ت من رفاهية 

واحترام حلقوق االنسان.
وح����ول ال����دور التركي في 
املنطقة بنّي ش����اهني ان تركيا 
تؤمن بض����رورة حتقيق األمن 
واالستقرار في املنطقة وتأتي 
سياس����تها ضمن ه����ذا االطار، 
مشيرا الى تشكيل مجلس تعاون 
يضم تركيا وسورية واألردن 
وس����عي اجلمهوري����ة التركية 
حلل األزم����ة اللبنانية وغيرها 

من األزمات.
وفي خت���ام تصريحه أعرب 
شاهني عن شكره للخرافي والوفد 
املرافق له على زيارته التي من 
شأنها ان تدعم العالقات الثنائية 

على املستوى البرملاني.

الفلسطيني ويتم نبذ اخلالفات 
اجلانبية لتوحيد جهودهم ضد 

عدوهم املشترك اسرائيل.
وبنّي اخلرافي ان الدور التركي 
البارز يعتبر نتيجة ملا تتمتع به 
تركيا من عالقات طيبة ومتينة 
مع جميع دول املنطقة، مشيرا 
الى انه مت خالل االجتماع بحث 
األوضاع في العراق حيث نأمل 
في ان يتوص���ل العراقيون الى 
تشكيل حكومة تكون نواة لعمل 
وطني موحد بعيدا عن التدخالت 

اخلارجية.
وأش���اد اخلرافي بالعالقات 
االقتصادية املزهرة بني الكويت 
وتركيا سواء على صعيد التبادل 
التجاري او االستثمارات او على 
الصعيد الس���ياحي، مشيرا الى 
وجود العديد من الفرص لزيادة 
وتيرة هذا التعاون. وفي ختام 
تصريحه جدد اخلرافي دعوته 
لرئيس املجلس الوطني التركي 
الكبير ولرئيس وأعضاد جلنة 
الصداق���ة البرملاني���ة التركية � 
الكويتية لزي���ارة البالد مكررا 
ش���كره وتقديره لكرم الضيافة 
وحسن االستقبال الذي حظي بها 

الوفد الكويتي منذ قدومه.
م���ن جانبه، رح���ب رئيس 
الكبير  التركي  الوطني  املجلس 
محم���د عل���ي ش���اهني برئيس 
مجل���س األمة جاس���م اخلرافي 
والوفد املرافق له، مؤكدا حرص 
اجلمهوري���ة التركية على اقامة 
عالقات وثيقة مع الكويت نظرا ملا 

تتمتع به من مكانة متميزة.
وأضاف شاهني ان تركيا تولي 
تطوير العالقات مع دول مجلس 
التعاون والكويت حتديدا أهمية 
بالغة، مشيرا الى ان االستثمارات 
الكويتي���ة في تركيا هي األكبر 

عربيا.

الوزراء  س���مو رئيس مجلس 
بزيارة اجلمهورية التركية وتأتي 
زيارة وفد مجلس األمة استكماال 
لهذه الزي���ارات، مؤكدا حرص 
الكويت على ترس���يخ التعاون 
بني البلدين، مشيرا في هذا الصدد 
الى وجود جلنة صداقة برملانية � 
كويتية في مجلس األمة الكويتي 
برئاس���ة نائب رئيس املجلس 

عبداهلل الرومي.
وأعرب اخلرافي عن تقديره 
الكبير للدور التركي البارز الذي 
تقوم به في حل قضايا املنطقة 
بصورة سليمة وموقفها املبدئي 
الصلب جتاه القضية الفلسطينية 
املتمثل في حرصها على حتقيق 
السالم العادل، منوها بدورها في 

محاولة فك احلصار عن غزة.
وأع���رب اخلرافي ف���ي هذا 
الص���دد عن أمله ف���ي ان تقوم 
تركيا ببذل جهود اكبر في حل 
اخلالف الفلسطيني � الفلسطيني 
الذي أساء للقضية الفلسطينية 
وللمس���ؤولني املدافع���ني ع���ن 
الفلس���طيني، متمنيا ان  احلق 
يسود صوت العقل في اجلانب 

تربط البلدين.
وأضاف اخلرافي ان العالقات 
الكويتية � التركية شهدت تطورا 
كبيرا منذ زيارة صاحب السمو 
األمير الى تركيا عام 2008 األمر 
الذي فتح الباب لتبادل الزيارات 
على أعلى املستويات حيث قام 

النظر بني مجلس األمة الكويتي 
واملجلس الوطني التركي الكبير 
في مختلف القضايا التي متت 
مناقشتها، مش���يدا بالشفافية 
والوضوح اللذين اتس���ما بهما 
االجتماع وال���ذي يعكس مدى 
صالبة ومتان���ة العالقات التي 

رسمية لبحث التعاون البرملاني 
مع اجلانب التركي وعقد لقاءات 

مع كبار املسؤولني االتراك.
ويراف���ق اخلراف���ي وفد من 
النواب يضم امني س���ر مجلس 
االمة علي الراشد ورئيس جلنة 
الشؤون الداخلية والدفاع شعيب 
املويزري ورئيس جلنة املرافق 
العازمي ومقرر  العامة مخل���د 
جلنة شؤون االس���كان ناجي 
عبدالهادي وعضو جلنة شؤون 
ذوي االحتياجات اخلاصة سالم 
العازمي ومسؤولني في االمانة 

العامة وادارة اعالم املجلس.
وفي الس���ياق ذاته، اجتمع 
الرئيس اخلرافي والوفد املرافق 
الوطني  له مع رئيس املجلس 
التركي الكبير محمد علي شاهني 
صب���اح امس وذلك ف���ي اطار 
الزيارات الرسمية التي يقوم بها 
الى اجلمهورية التركية، حضر 
اللق���اء رئي���س وأعضاء جلنة 
 � التركية  البرملاني���ة  الصداقة 

الكويتية في البرملان التركي.
وأكد اخلرافي في تصريح له 
عقب االجتماع تطابق وجهات 

واكد ان من شأن هذا التنسيق ان 
يعزز اشكال التعاون بني الكويت 
وتركيا ويرسخ التقارب الكبير 
بينهما والذي ترجمته الزيارات 
املتبادلة لكبار املس���ؤولني من 
البلدي���ن واالتفاقيات الثنائية 
املوقعة منوها بالتبادل املتزايد 
ف���ي املجالني  ب���ني اجلانب���ني 

االقتصادي والتجاري.
ووج���ه اخلراف���ي لنظيره 
التركي دعوة للمش���اركة في 
احلوار البرملاني العربي التركي 
الذي تس���تضيفه الكويت في 
البرملان  املقبل وينظمه  يناير 
العرب���ي االنتقالي كما وجه له 
دعوة للقيام بزي���ارة خاصة 
للكوي���ت وقد قبله���ا رئيس 

البرملان التركي.
من جانبه اكد شاهني ضرورة 
التعاون اجلماعي بني  تكريس 
دول املنطقة كافة من اجل دعم 
االمن واالستقرار في هذه املنطقة 

املهمة من العالم.
وق���ال انه يق���ع على عاتق 
الدول االس���المية مس���ؤولية 
كبيرة لتكري���س مبدا التعاون 
اجلماعي بينها خلدمة مصاحلها 
املشتركة وتقوية الروابط التي 
جتمعها ومن اهمها رابطة الدين 

االسالمي.
واشاد بحرص الكويت على 
الرسمي والبرملاني  املستويني 
على تطوير العالقات مع تركيا 
وقال ان ه���ذا احلرص انعكس 
على حجم النشاط االستثماري 
الكويتي في السوق التركية ما 
جعل الكويت اكبر دولة عربية 
من حيث حجم االس���تثمارات 

داخل تركيا.
وكان اخلرافي قد وصل مساء 
امس االول الى انقرة في زيارة 
تستمر اربعة ايام تلبية لدعوة 

موفد مجلس األمة: محمد السبيعي
ق���ال رئيس مجل���س االمة 
جاسم اخلرافي ان االهمية التي 
تشكلها تركيا في املنطقة تنبع 
من موقعها احليوي الذي يتوسط 
الشرق والغرب ودعمها املستمر 

للقضايا العربية العادلة.
واضاف اخلرافي خالل مأدبة 
عشاء اقامها الليلة املاضية على 
شرفه عميد السلك الديبلوماسي 
سفيرنا في انقرة عبداهلل الذويخ 
ان تركيا حتت���ل اهمية كبيرة 
في عالم اليوم نظ���را ملواقفها 
االيجابية حيال قضايا املنطقة 
ودورها املتميز والفاعل في انحاء 

عدة من العالم.
واشاد اخلرافي في املادبة التي 
حضرها رئيس البرملان التركي 
محمد علي شاهني بالدعم التركي 
للقضايا العربية ومساندتها لهذه 
القضايا ف���ي احملافل االقليمية 
والدولية مؤكدا ان هذا املوقف 
يعط���ي تركيا ثقال امام االحتاد 
االوروب���ي باعتباره���ا احدى 
الدول املرش���حة لنيل عضوية 

االحتاد.
القائمة  ون���وه بالعالق���ات 
بني الكوي���ت وتركيا وتطورها 
التاريخي خصوصا في الفترة 
االخي���رة التي ش���هدت تبادل 
زيارات بني مسؤولني وبرملانيني 
من كال البلدين معتبرا ان هذه 
الرؤى  الزيارات فرصة لتبادل 
والتش���اور حيال املسائل محل 

االهتمام املشترك.
واوض���ح ان مجلس االمة 
التركي يسعيان من  والبرملان 
خالل التنسيق والتشاور لدعم 
العمل البرملاني االسالمي وكذلك 
تفعي���ل دور االحتاد البرملاني 
االسالمي الى جانب تكريس مبدأ 
التنسيق على املستويات كافة. 

اخلرافي يضع اكليال من الزهور على ضريح اجلندي املجهول في تركيانص رسالة اخلرافي التي كتبها في سجل الشرÝ أثناء زيارته ضريح أتاتورك الرئيس اخلرافي وسالم النمالن ومخلد العازمي وشعيب املويزري وعلي الراشد يتوسطون أطفاال أثناء زيارتهم ألحد املعالم في تركيا

يعتذر النائب صالح عاشور عن عدم 
استقبال رواد ديوانيته مبناسبة حلول 
ش���هر احملرم احلرام واستشهاد االمام 

احلسني.

عاشور يعتذر عن عدم استقبال 
رواد ديوانه بمناسبة شهر المحرم

اقام رئيس املجلس الوطن���ي التركي الكبير محمد 
علي شاهني مأدبة غداء على شرف رئيس مجلس االمة 
جاسم اخلرافي والوفد املرافق له مبناسبة قيامهم بزيارة 

رسمية الى تركيا.
وق���ام اجلانبان بتبادل الهداي���ا التذكارية في ختام 
املأدبة بحضور سفيرنا عبداهلل الذويخ ورئيس واعضاء 
جلنة الصداقة البرملانية التركية � الكويتية في املجلس 

الوطني التركي.
هذا وحضر وفد مجلس االمة جانبا من جلسة البرملان 

التركي املنعقدة امس.

قام رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي والوفد املرافق 
له صباح امس بزيارة ضريح مؤسس اجلمهورية التركية 
مصطفى كمال اتاتورك، حيث وضع اكليال من الزهور 
على الضريح، كما قام بتسجيل كلمة في سجل الشرف 

اخلاص بالضريح.
ثم قام بجولة والوفد املرافق له في متحف اتاتورك 
املجاور للضري���ح، حيث اطلع على املقتنيات والتحف 
التي يضمها املتحف، كما اطلع الوفد على تصوير لتاريخ 
تركيا احلديث ودور الزعي���م التركي اتاتورك في بناء 

الدولة التركية احلديثة.

رئيس مجلس األمة زار ضريح أتاتوركشاهين أولم على شرف الوفد
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)متني غوزال( د.فيصل املسلم متحدثا ويبدو د.وليد الطبطبائي ود.ضيف اهلل ابورمية وفالح الصواغ ومبارك الوعالن وعبدالرحمن العنجري وصالح املال ومحمد هايف في القاعة الكبرى في مجلس االمة 

استجواب رئيس الحكومة األحد

الجس�ار: المس�اس الش�خصي برموز الس�لطة والتعرض لرجال األمن عند قيامهم بواجبهم أم�ر غير مقبول
الصرع�اوي: م�ا حص�ل ف�ي ن�دوة »إال الدس�تور« م�س بكرام�ات الن�اس وحرياته�م وش�خوصهم 
دميثي�ر: نش�عر باألس�ف لم�ا ح�دث بدي�وان الحرب�ش وممارس�ات رج�ال األمن وحش�ية وتعس�فية 

أنهت الكتل السياسية اجتماعها 
املوسع الذي عقدته في مقر اللجنة 
املالية البرملانية أمس باتفاق على 
استجواب س����مو رئيس مجلس 
الوزراء على أن يقدم االستجواب 

االحد املقبل. 
السياس����ية  الكتل  اتفقت  كما 
على تكليف النائب أحمد السعدون 
لصياغة مسودة االستجواب الذي 
يقع في محور واحد عن التعدي 
على الدستور واحلريات كما جرى 
النواب  االتتفاق عل����ى ان يقدمه 
مسلم البراك ممثال عن كتلة العمل 
الشعبي ود.جمعان احلربش عن 
كتل����ة التنمية واالصالح وصالح 

املال عن كتلة العمل الوطني.

أمر جديد

وفي هذا االطار علقت النائبة 
د.سلوى اجلسار على االحداث التي 
شهدتها الساحة الكويتية مؤخرا 
انه امر جديد على الشعب الكويتي 
مغلف بشعارات حماية الدستور 
والف����رد واحلرية والقانون، وهو 
امر يجب ان يكون وفقا الحترام 
القانون والتقيد بأحكامه سواء في 

االجتماعات العامة او اخلاصة.
كما دعت د.اجلسار بعض االخوة 
االعضاء الى التوافق والتعاون بني 
السلطتني وهو امر يحتمه الدستور 

ايضا.
واضافت ان الواجب هو التعاون 
ايضا مع قوات االمن حلفظ النظام 
وع����دم اخل����روج عن����ه وتهديد 
االستقرار في الظروف السياسية 
احمليطة بالب����الد، والتي تتطلب 

احلذر في التعامل معها.
ومع انني عل����ى يقني بحرية 
الرأي والنقد، ف����إن ذلك يجب ان 
يكون قائما على النقد البناء الهادف 
ال����ى معاجلة ما يتناوله من امور 
او يعرضه من موضوعات بعيدا 
عن الشخصانية في االساءة وعدم 
املوضوعية ف����ي العرض، والذي 
يجب ان تك����ون عباراته والفاظه 
مبنية على القيم والعادات والتقاليد 

الكويتية الراسخة.
واشارت النائبة د.سلوى اجلسار 
الى ان املساس الشخصي لرموز 

للن����واب وجمهور ن����دوة النائب 
د.جمعان احلربش، مشيرا الى ان 
معاجلة القوات اخلاصة للموقف 
لم تتسم باحلكمة وكانت متسرعة 
وغير موفقة بتاتا، وطالب وزارة 
الداخلية بفتح حتقيق مع من ضرب 
املدنيني العزل، فضال عن االطالق 
الفوري لسراح املعتقلني على ذمة 
الندوة السلمية وتوفير الضمانات 
الضرورية ملمارسة حقهم في الدفاع 
عن انفس����هم، وايذائهم جسمانيا 

او معنويا.
ومضى عس����كر يق����ول: واذ 
انظر بأسى بالغ وحزن شديد الى 
سياسة الضرب التي انتهجت نحو 
الندوة السلمية، فإنني امتنى من 
املواطنني اله����دوء وعدم التعبير 
عن آرائهم بعنف واذكر في الوقت 
عينه اجلهات الرس����مية واالمنية 
بان التعامل مع الندوات السلمية 
يكون باحل����وار وليس بالعصي 

والهراوات.
ونفى ان يكون السلوب القوات 
اخلاصة عالقة بإعادة الهيبة الى 
القان����ون، مؤكدا ان ضرب ممثلي 
الش����عب يعد اساءة غير مباشرة 
للش����عب، مضيفا: كما انني اربأ 
باحلكوم����ة ان تقب����ل مبثل هذه 
االس����اءة الى السلطة التشريعية 
وهي التي اكدت مرارا انها متد يد 
العون الى مجلس االمة، وتكن ارفع 
انواع االحترام والتقدير الى نواب 

الشعب لصفتهم ألشخاصهم.
وقال عسكر: ال اصدق ان هذا 
القاسية  الطريقة  الضرب وبهذه 
يحدث بالكويت جت����اه مواطنني 
كويتيني واعض����اء مجلس االمة، 
وآمل اجلنوح ال����ى صوت العقل 
واال تتكرر مث����ل هذه املناظر ألن 
التصعيد ليس في مصلحة الكويت 

على االطالق.
وختم عسكر تصريحه بالقول: 
وال انسى ان اهيب بزمالئي النواب 
ايضا من جانبهم االس����تماع الى 
توجيهات صاحب الس����مو االمير 
الش����يخ صباح االحمد واجلنوح 
نحو التهدئة والتركيز على مصلحة 

اليوم لنتفق على ما ناقشناه باالمس 
السياسية  وهو تقدمي املس����اءلة 
لرجل اساء للدستور وهو رئيس 
الوزراء، خصوصا اننا نعتقد انه 
اساء للحريات، متابعا: اننا تأكدنا 
اآلن ان من رس����م السيناريو في 
ندوة السعدون هو وزارة الداخلية، 
خصوصا انها حركت احدى ادواتهم 
من الدم����ى لتخريب الندوة، لكن 
على الرغم من ذلك نحن سنستمر 
في اقامة الندوات، خصوصا اننا 
نشعر بأهمية كبيرة في االستمرار 

باقامة الندوات.
وزاد البراك ان االستجواب الذي 
سيقدم الى رئيس احلكومة سيكون 
مختلفا ألننا سنس����عى من خالل 
هذا االستجواب الى اقالة الشيخ 
ناصر احملم����د ألننا نعتقد انه لم 
يعد مفيدا لتولي رئاسة احلكومة 
مع احترامن����ا وتقديرنا لصاحب 

السمو االمير.
واضاف البراك ان صاحب السمو 
االمير هو ابو السلطات ونحن نعلم 
ان لصاحب الس����مو االمير مكانة 
كبيرة لدى اجلميع وكذلك املسافات 
لدى سموه، سواء جتاه احلكومة او 
السلطات او ابناء الشعب الكويتي، 
متس����اوية، وهو قريب من الكل، 
وال يفرق بينه����م، موضحا ان ما 
حدث باالمس كان بتعليمات من 
وزير الداخلية وبتوجيه من رئيس 
الوزراء ألنهم يريدون ان يخلقوا 
هذا املش����هد حتى يزعموا ان من 

خرب الندوة هم املواطنون.

استنكار

من جهته، استنكر النائب عسكر 
العنزي ضرب االجه����زة االمنية 

في املقابل النائب د.جمعان احلربش 
رد عليهم بان الندوة ستنفض خالل 
خمس دقائق وليس ربع س����اعة، 
لكن لالس����ف ان م����ا حدث هو ان 
رجال االمن هجموا على املواطنني 
بعد دقيقة ولم ينتظروا الدقائق 

اخلمس املتفق عليها.
واض����اف الب����راك ان االخوان 
الزعابي والش����مالي بعد اشتباك 
رجال القوات اخلاصة مع املواطنني 
ذهبوا الى رجال القوات اخلاصة 
وقالوا لهم نحن ننقل لكم حتيات 
وزير الداخلي����ة على الدور الذي 
بذلتموه ولكم مكافأة اجازة يومني، 
مش����يرا الى انه م����ن الواضح ان 
رجال القوات اخلاصة كانت لديهم 
تعليمات بالضرب سواء للمواطنني 

او حتى نواب االمة.
وتابع البراك: اننا عندما قلنا ان 
قاعة عبداهلل السالم لم تعد حتتمل 
ان جتمعنا مع الشيخ ناصر احملمد 
لم يكن ذلك السباب شخصية، لكن 
ألن رئيس الوزراء ابتدأ باملالحقة 
السياسية ملنتقديه وابتدأ باستخدام 
القانون وه����و بعيد عن القانون، 
السيما ان الش����يخ ناصر احملمد 
يقول ان الدس����تور في »جيبي«، 
وهذا الكالم غير صحيح، ألن اول 
من ضرب الدستور واحلريات هو 
الشيخ ناصر احملمد، خصوصا ان 
مجلس ال����وزراء اصبح بال قيمة 
وانا استغرب من الوزير روضان 
الروضان وهو ممثل االمة كيف ال 
يقدم استقالته من احلكومة وهو 
النائب الذي يعطي الشرعية لهذه 
احلكومة غير الشرعية ألن كل من 

يخالف الدستور غير شرعي.
البراك: نحن جنتمع  واوضح 

ولكن لن اقبل ابدا بهذا االسلوب 
ونحن نعيش في دولة راقية مثل 
الكويت، واذا كان هناك استجواب 
فسنرى من هو املسؤول عن هذه 

االحداث.

حكومة قمعية

البراك  النائب مس����لم  واعلن 
ان حكومة الش����يخ ناصر احملمد 
القمعية ال تستحق ان تبقى يوما 
واحدا وان الش����يخ ناصر احملمد 
وحكومته اصبحوا يشكلون عبئا 
على الشعب الكويتي وعلى التنمية 
والدستور واحلريات، السيما انه 
يريد تكمي����م االفواه لذلك البد ان 
يتحمل ق����راره وما فعلت ميينه، 
السيما اننا س����نقدم االستجواب 
لرئيس احلكوم����ة خصوصا انه 
من يتحمل مس����ؤولية ما حصل 
باالمس وهو رجل اساء للدستور 

وللحريات.
ف����ي تصريح  الب����راك،  وقال 
للصحافي����ني: ما ح����دث باالمس 
كان واضحا ان����ه مت بنية مبيتة، 
ولالسف ان وزير الداخلية يصرح 
بأن ما يحدث تطبيق للقانون وان 
القانون من اصدره هم نواب االمة، 
السيما انني اقول لوزير الداخلية 
انك ال تعي ما تقول، فهذا القانون 
صدر في غياب ن����واب االمة ولم 
يصدره النواب وهو قانون تقييد 
احلريات، موضحا انني ش����عرت 
امس )اول من امس( بان هناك رغبة 
الداخلية في االشتباك  من وزارة 
مع املواطنني خللق مشهد معني، 
خصوص����ا ان رجال االمن حذروا 
انه بعد ربع الساعة اذا لم يفض 
االجتماع فسيتحركوا لفضه، لكن 

وقال: نش����جب هذا االسلوب 
ونرفض ان يحدث في الكويت كما 
اعبر عن اسفي للجوء الى اسلوب 

الضرب بهذه الطريقة.
وتابع قائال: لم تعط االوامر بان 
يضربوا بهذه الطريقة، وكان من 
التعامل مع احلدث بشكل  املمكن 
س����لس وتفريغ احلضور بهدوء، 
علما ان العدد ل����م يكن كبيرا، اذ 
ان 15 رجال م����ن القوات اخلاصة 
كان ميكن ان ينهوا التجمع بالدفع 
البسيط والقول للناس لو سمحتم 
اذهبوا من دون احلاجة الى الهجوم 
والضرب بالهراوات وكأنهم اعداء، 
لذلك كان التعاطي خاطئا ومرفوضا 

جملة وتفصيال.
ورأى دميثير ان استقرار امن 
البل����د فوق كل ش����يء، داعيا الى 
احترام الرأي والرأي اآلخر، كما ال 
يجوز ابراز العضالت بهذه الطريقة، 
لذا اس����جل رفضي وشجبي لهذا 

احلدث.
وعن موقفه م����ن اعالن نواب 
اللجوء الى املس����اءلة السياسية 
لسمو رئيس مجلس الوزراء، قال 
دميثير: عندما يقدم االستجواب 
فل����كل ح����ادث حديث وس����نرى 

املسؤولية على من.
آراء  واض����اف: كلنا نحت����رم 
صاحب السمو االمير، وسموه لم 
يقل اضرب����وا امنا امنعوا، واملنع 
له طرق كثيرة، والذي يقاوم كان 

ميكن اعتقاله.
وزاد: لكن����ه واض����ح ان هناك 
اس����تعراضا من القوات اخلاصة 
الش����ديد ليس على  لكن لالسف 
الكويتي����ني واملقيمني، انا اختلف 
مع زمالئي النواب في كثير من اآلراء 

واضاف انه ومن معه من النواب 
الغامن واس����يل واملال والعنجري 
داعمني لهذه املساءلة، الفتا الى انهم 
سيصدرون بيانا تفصيليا حول 
هذه االحداث وكيفية التعامل معها 

خالل الفترة القصيرة املقبلة.
انه والنواب  واستطرد مبينا 
س����الفي الذكر س����ينضمون الى 
اجتماع النواب اخلاص بهذا الشأن 
مع كتلتي العمل الشعبي والتنمية 
وذلك لبحث جوانب هذا املوضوع 

وتداعياته.
واختتم الصرعاوي ليؤكد ثانية 
ان استجواب سمو رئيس الوزراء 
اصبح استحقاقا في ظل مثل هذه 

االحداث.
وردا على س����ؤال الصحافيني 
ح����ول انضم����ام جمي����ع اعضاء 
كتلة العمل الوطني لهذا التوجه 
من عدمه، قالت النائبة د.اس����يل 
العوضي: النائب عبداهلل الرومي 
يوافقن����ا الرأي ونح����ن في صدد 

اقناعه حلضور االجتماع.

أسف

من جهت����ه، عبر النائب خلف 
دميثير عن اس����فه مل����ا حدث في 
ندوة احلرب����ش بحضور زمالئه 
الن����واب الذين ارادوا التعبير عن 
آرائهم في قضية هم مؤمنون بها 

وبأهميتها.
واعرب دميثي����ر في تصريح 
للصحافيني امس عن اسفه ايضا 
ملمارسة رجال االمن هذا التعسف 
والوحشية، محمال وزارة الداخلية 
والقي����ادات االمني����ة التي اعطت 
االوام����ر بض����رب املواطنني بكل 

وحشية املسؤولية.

السلطة او التعرض لرجال االمن 
عند قيامه����م بواجبهم للمصلحة 
العليا وهو امن الكويت واستقرارها 
يعد امرا غير مقبول او مبرر، داعية 
ان يحفظ اهلل الكويت وشعبها من 
كل مكروه ويجنبها ش����ر الفتنة 

والفرقة.
ان����ه وانطالق����ا من  واك����دت 
املسؤولية التي عهد الينا بها الشعب 
كممثلني له في مجلس االمة، فإننا 
جميعا نحمل امانة حتقيق املجلس 
لدوره في توجيه السياسة العامة 
مبا يكفل حتقيق امن واس����تقرار 
الوطن وتكريس الشعور باملواطنة 
واالرتق����اء باحلس ب����ان الكويت 
ورفاهية ش����عبها كانت وستظل 

دائما هدفنا واساس عملنا.

أحداث مؤسفة

من جانبه، ق����ال النائب عادل 
الصرع����اوي: تابعنا مثل ما تابع 
اجلمي����ع االحداث املؤس����فة التي 
وقعت امس األول اثناء ندوة »اال 
الدس����تور« في ديواني����ة النائب 
جمع����ان احلربش وم����ا صاحبها 
من اعمال مس����ت كرامات الناس 
وحرياتهم وش����خوصهم، مشيرا 
الى ان ما حدث امر مؤس����ف في 
ظل دستور يكفل احلريات وينظم 

كيفية تداولها.
وتابع الصرعاوي مؤكدا انه بعد 
تدارس هذا االمر من جميع جوانبه 
وتفاصيله من واقع االخوة اعضاء 
الكتلة الذي����ن حضروا هذا اللقاء 
ومتكنوا من الوصول، نقول لقد 
وصلنا الى قناعة بانه البد ان يكون 
هناك استحقاق في حتريك املساءلة 

ضد سمو رئيس الوزراء.

يقدمه البراك ممثاًل عن »الشعبي« والمال عن »العمل الوطني« والحربش عن »التنمية واالصالح« ويصوغه السعدون من محور واحد

»الداخلية«: هذه حقيقة ما حدث ونحن من تعّرض للتطاول!
جميع املناسبات.

ولفت الرويح الى ان أحد احلضور 
طلب ان يؤتى إليه بتوجيهات صاحب 
السمو في كتاب رسمي متسائال: هل 

هذا يعقل؟!
وتاب���ع: حتى اآلن لم نقم برفع أي 
دعوى على من اعتدوا على رجال األمن 

باللفظ أو خالفه .
م���ن ناحيته، ق���ال العميد النجار 
ان النائب مسلم البراك توعد القوات 
اخلاصة وقال لهم: الوعد باچر وعلى ذلك 
علق اللواء الشمالي قائال: انا سمعته 

من جهاز ال� »Iphone« اخلاص بي.
وعودة الى العقيد النجار فأش���ار 
الى انه قام شخصيا مبساعدة النائب 
د.وليد الطبطبائي عند سقوطه نتيجة 
تدافع املتجمهرين ومت نقله الى مركبة 
االسعاف، مضيفا: وخرج أمامي كذلك 
النائبان الوعالن وأبورمية. هذا وأوضح 
املشاركون في املؤمتر ان القوات اخلاصة 
لم حتضر إال عند تزايد اجلمهور وعدم 
اس���تجابتهم لطلب املغادرة أو دخول 
الديوان فكان البد من استدعاء القوات 
اخلاص���ة وعمل كوري���دور لتطبيق 

القانون.
وقالوا ان إحدى الديوانيات في املنزل 
كانت خالية ورف���ض منظمو الندوة 

دخول املتجمهرين اليها. 
وقال العميد الصبر ان أحدهم كسر 
زجاج الديواني���ة وألقاه على القوات 
اخلاصة مستش���هدا بصورة نشرتها 
الزميلة »الراي« ف���ي عددها الصادر 

أمس.

ولم نتعامل إال مع من كان باخلارج.
وقال الشمالي: ليس صحيحا اننا 
اعتدينا على النواب بل قمنا مبساعدتهم 
وأوصلناهم الى سياراتهم وكنا متعاونني 
معهم الى أبعد حدود. من جانبه، أكد 
العميد الروي���ح ان الداخلية ملتزمة 
بالقانون، نافي���ا أال تكون قد طبقته 
في مناسبات س���ابقة. وقال الرويح: 
أعطينا مساحات من احلرية في بعض 
الظروف ولكن نحن في النهاية ملزمون 
بتطبيق القانون، وهو ما قمنا به في 

الديوانية، وقد حذرنا املنظمني مع ازدياد 
الدخول  عدد احلضور حول ضرورة 
ال���ى داخل الديواني���ة وكان بعضهم 
يستجيبون مؤقتا ثم يخرجون. وقد 
أعطينا عدة فرص ولكن ملس���نا نوعا 
من املماطلة، وفي املرة الثالثة أعطيت 
مهلة ربع س���اعة وعندما حتدثت إلى 
اجلمهور بعدها مشددا على ضرورة 
دخولهم بصوت عال واجهنا الشتائم 
والقذف بزجاجات املاء وغيرها وكان 
علينا التدخل األمني، ومتزقت مالبسي 

وش���دد الدوسري على ان القانون 
سيطبق بحذافيره تلبية ألوامر صاحب 
الس���مو وبالتالي لن يتم السماح بأي 

جتمعات خارج الديوانيات.
الدواوين  التجمع في  ان  وأضاف: 
م���وروث مع���روف منذ نش���أة بلدنا 
وسنحافظ عليه، لكنه أشار الى ان حرية 

األفراد تنتهي عند حرية اآلخرين.
من جانبه، قال اللواء الشمالي: لقد 
طلب مني كقائد ميداني محادثة النائب 
احلربش وإزالة املقاعد املوجودة خارج 

ماضي الهاجري
أكد عدد من قيادات وزارة الداخلية 
سالمة تصرف القوات األمنية خالل 
تعاملها مع الن���دوة التي دعا إليها 
النائب د.جمعان احلربش في ديوانه 
في الصليبخ���ات أمس األول والتي 
انتهت بأعمال عنف بني رجال األمن 
واحلض���ور أدت إلصاب���ة عدد من 

النواب.
شارك في املؤمتر كل من وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون املرور اللواء 
محمود الدوس���ري، ووكي���ل الوزارة 
املس���اعد لش���ؤون األمن العام اللواء 
خليل الش���مالي، واملدير العام إلدارة 
الشؤون القانونية العميد أسعد الرويح، 
ومس���اعد املدير العام لإلدارة العامة 
للقوات اخلاصة العميد شكري النجار، 
والناطق الرسمي باسم الوزارة العميد 

محمد الصبر.
وقد أكد اللواء الدوسري في بداية 
املؤمتر ان الوزارة لن تتراجع عن تطبيق 
القانون، مشيرا الى عدم تسجيل أي 
إصابات بالغة وعدم استخدام الغازات 
املسيلة وال الدخانية وال الصوتية وال 

الطلقات املطاطية أو احلية.
ولفت الى ان تكرار أجواء دواوين 
االثنني سيثير األطماع مثلما طمع بنا 

الكلب الالهث صدام.
وأكد الدوسري واجب الوزارة في 
حماية املجتمعني وضمان عدم اإلساءة 
إلى املواطنني، مشيرا الى تلقي الوزارة 
ش���كاوى كثيرة بس���بب ما يعقد من 

ندوات.

قيادات أمنية تحدثوا عن إعطاء 3 مهل لدخول الحضور إلى داخل ديوان الحربش ولم يلتزموا بها

فيما يلي بيان وزارة الداخلية الذي ألقاه الناطق الرسمي باسم الوزارة 
العميد محمد الصبر:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
بي����ان من وزارة الداخلية قال اهلل تعالى في محكم كتابه العزيز: )يأيها 

الذين آمنوا أطيعوا اهلل واطيعوا الرسول وأولي االمر منكم( ڈ
بادئ ذي بدء، فإن وزارة الداخلية تؤكد على حرصها وتقديرها للموروث 
االجتماعي الذي ُجبل عليه اهل الكويت من اللقاءات في الديوانيات والتشاور 
في االم����ور العامة واخلاصة عمال بنصوص الدس����تور التي كفلت لالفراد 
حرياته����م في االجتماعات اخلاصة في تلك الدواوين ضمن االطر القانونية 
وااللت����زام بالنظام واآلداب العامة، وقد اكدت الوزارة � في اكثر من موضع � 
على التزامها بالسماح بقيام االجتماعات في الدواوين وذلك في اطار الديوانية 
وعدم التجمع خارجها في الساحات اخلارجية والذي من شأنه ان يؤدي الى 
االخالل باالمن والنظام واآلداب العامة مما يؤثر على امن وسالمة املواطنني. 
وتوضيحا ملا حدث يوم االربعاء 2010/12/8 بديوان النائب جمعان احلربش، 
تبني الوزارة اآلتي: مت ابالغ السيد النائب بضرورة االلتزام باالحكام القانونية 
املقررة والتوجيهات الس����امية حلضرة صاحب السمو امير البالد املفدى � 
حفظه اهلل ورعاه � بحظر أية جتمعات خارج الديوان، وقد ابدى اس����تجابة 
لذلك، ومت ازالة الكراسي التي مت وضعها خارج الديوان، واكد في ذات الوقت 
انه س����يلتزم بالتوجيهات الس����امية حلضرة صاحب السمو األمير في هذا 
الش����أن، كما صرح الجهزة االعالم. وبعد مضي فترة على استمرار الندوة، 
لوح����ظ جتمع خارج الديوان وقد بدأ بالتزايد، االمر الذي جعل رجال االمن 
يقومون بالتنبيه على هؤالء املتجمعني مبكبرات الصوت بعدم التواجد خارج 
الديوان، اال ان ذلك لم يلق اس����تجابة، وقد لوحظ ان على رأس هذا التجمع 
بعض النواب من بينهم صاحب الديوان الذين حرضوا املجتمعني على عدم 
االستجابة لنداءات رجال االمن، وقد اصروا على البقاء في اماكنهم على الرغم 
من التحذي����رات املتكررة لرجال االمن مبكبرات الصوت بفض هذا التجمع. 
وبع����د توجيه االنذارات املتكررة قام رجال االمن بواجبهم والتعامل مع هذا 
املوقف في اطار االح����كام القانونية املقررة وفض هذا التجمع � الذي حدث 

خارج الديوان � بالقوة وذلك تنفيذا لالوامر الصادرة في هذا الشأن.
وختاما، فإن وزارة الداخلية وهي تهيب بالكافة بضرورة االلتزام باالحكام 
القانونية املقررة باملرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979، في شأن التجمعات، 
واملادة )34( من القانون رقم 31 لسنة 1970 املعدل لقانون اجلزاء، والتوجيهات 
السامية حلضرة صاحب السمو األمير، فإنها لتؤكد انها لن تتوانى في القيام 
بواجبها في حفظ االمن والنظام، واعمال االجراءات التي مت اتخاذها في فض 
اية جتمعات حتدث خارج الدواوين والتصدي لكل من يريد اشاعة الفوضى 

وذلك في اطار االحكام القانونية املقررة.
حفظ اهلل الكويت وشعبها من كل مكروه.

نص بيان الداخلية

اللواء محمود الدوسري متحدثا عن أحداث أمس األولصورة مأخوذة عن تلفزيون الراي للواء خليل الشمالي والعميد محمد الصبر خالل املؤمتر الصحافي

الدوسري: تكرار أجواء دواوين االثنين سيثير األطماع مثلما طمع بنا الكلب صدام
الش�مالي: لم نتدخل إال بعد اس�تنفاد المهل وبعدما تعرضنا للتطاول واالعتداء 
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مرزوق الغامن متحدثا للحضور والنواب في القاعة

خلف دميثير يبدي وجهة نظره علي الدقباسي غاضبا مما حصل مسلم البراك متحدثا لوسائل االعالم

عس�كر: أسلوب القوات الخاصة ليس�ت له عالقة بإعادة الهيبة للقانون وال نصدق أن ما حدث كان في الكويت
هايف: نعتذر لش�عوب العالم عما ش�اهدوه من مناظر مخزي�ة وما جرى لم يحدث حتى ف�ي الدول القمعية
العنجري: نش�عر باألسف واالش�مئزاز وما حصل بديوان الحربش تصرف غير حضاري وتعسف ضد المواطنين

البالد العليا وعدم جر اجلماهير 
الى العنف وادخال البالد في أتون 
اوضاع عصيبة ليس في مصلحتنا 
جميعا حكاما ومحكومني الوصول 

اليها.

ارفع رأسك أنت كويتي

النائب د.وليد  من جانبه قال 
الطبطبائي »من املؤسف أن نرى 
مثل ما رأينا باألمس، السيما أننا 
نقول لكل مواطن شريف ارفع رأسك 
فأنت كويتي ونقول ال ننزل روسنا 
لو من يجيبون، واقول ملن يتشمت 
ان وليد ساقط على األرض بأنني 
افتخر بأن اسقط وادافع عن أهلي 
وربعي، موضحا اننا ككويتيني ال 
نقبل بأن يوطي رؤوس����نا هؤالء 
لو ما يتبون نحن من سيكس����ر 
رؤوسهم والشعب الكويتي ليس 
)بهامي( حتى يضربون بالعصي.

وتابع الطبطبائي نحن تعلمنا 
احلرية وال نقبل بالضرب وهذا أمر 
ال يقبل عل����ى االطالق بضرب أي 
مواطن أو حتى وافد ولالسف وصل 
األمر الى ضرب املواطنني والنواب، 
مضيفا ما حصل هو تصرف خارج 
عن الدستور والقانون ومن لديه 
شي يتوجه الى القانون والقضاء، 
السيما أننا ال نقبل بذلك واحلر ال 
يقبل باالساءة ونحن احرار ولدنا 
م����ن أحرار وال ميك����ن ان نطوف 
ونسكت عما حدث وهل اصبحت 
القوات اخلاصة مخصصة لضرب 
الشعب الكويتي  وجرمية هؤالء 

ألنهم واقفون عند باب النائب.
الداخلية ما  متسائال يا وزير 
القانون الذي تستند اليه لضرب 
ابناء الكويت هل ألنهم فقط واقفون 
عند باب نائب وممثل األمة، مضيفا 
أنن����ا ال نقبل بض����رب املواطنني 
و»يخسأ« من ميد يده على ابناء 
الشعب الكويتي فنحن بلد قانون 
ومؤسسات وهناك قضاء نحتكم 

إليه.

مناظر مخزية

وقال النائب محمد هايف »نعتذر 
لش����عوب العالم على ما شاهدوه 
من مناظر مخزية، مشيرا الى ان 
كل دولة معرضة ملثل هذه احلقبة 
املظلمة من صفحات تاريخها، لكن 
للكويت صفحات كثيرة مشرقة.

وأكد أن ما حدث امس لم يحصل 
حتى في الدول القمعية، مهما كان 
تذرع احلكومة التي كذبت بادعائها 
الس����مو  انها تنفذ أوامر صاحب 
األمير، ألن سموه لم يأمر بدخول 
املنزل وتكس����ير نوافذه وأبواب 
النائب احلرب����ش، وال باالعتداء 

على النواب واملواطنني.
وانتقد هايف وس����ائل اإلعالم 

ينتظر اس����تنكار مجلس الوزراء 
من االعتداء عل����ى نواب األمة اي 
االعتداء على االمة الذي اس����تنكر 
االعتداء على شخص اتى للناس 
الدعاء وخلق مشكلة، كما ننتظر من 
رئيس مجلس األمة الذي استنكر 
حادث االعتداء على شخص استنكار 
االعتداء بالضرب على ممثلي األمة 
وعلى األمة من خاللهم، مبينا ان 
اجلرمية الت����ي ارتكبت يوم اول 
من امس قد ارتكب����ت بيد وزارة 
الداخلية ومت التس����تر عليها من 

قبل وزارة االعالم.
واضاف املسلم ان النواب الذين 
حض����روا ندوة يوم اول من امس 
عندما اعلنوا مساءلة سمو رئيس 
مجلس الوزراء من موقع احلدث 
أرادوا من خالل  بآالمه وشجونه 
هذا االعالن التأكيد على أن إرادة 
األمة ال ميكن ان تنكسر وانتصارا 
إلرادة األم����ة وإعالن����ا عن رفعة 
موقعها وإرادتها، مش����يرا الى ان 
م����ا حصل لكل مواطن كويتي في 
هذا احلدث مؤلم جدا ومؤلم جدا، 
ما تعرض له األخ محمد س����ندان 
وما ميثله للجسم الصحافي واألخ 
د.عبيد الوسمي وغيرهما كثيرون 
وما تع����رض له ممثلو األمة وهم 
معروفون بالنسبة لرجال الداخلية 
ومؤلم جدا ما تعرضوا له وما مت 

بحقهم.
وشكر املس����لم وسائل االعالم 
التي بثت احل����دث الذي غاب عن 
االعالم الرسمي واحمللي وتناولته 
االعالم العاملي وقت وقوع احلدث 
ووقت محاصرة النواب واملواطنني 
داخل بيت النائب جمعان احلربش 
واملمنوعني من اخلروج منذ الساعة 
الثامنة وحتى الس����اعة العاشرة 
والنص����ف داعيا اهل الكويت الى 
العلم بأن االعالم الفاس����د ش����وه 

احلقائق في هذه االحداث.
وتناسوا أن االعالم اصبح قرية 
صغيرة وان االعالم العاملي بث ما 
حدث وايضا بثته بعض وسائل 

االعالم احمللية.
وزاد املسلم استجواب رئيس 
مجلس الوزراء استجواب مستحق 
وسيحاسب على هذا األمر فإرادة 
األمة ال ميكن ان تخنع مادام صاحب 
السمو األمير واألخيار في السلطتني 
تبقى احلكومة تستحق ان جتازى، 
ونتمنى أن جتازى وحتاسب من 

السلطة قبل أن جنازيها نحن.

تسجيل للتاريخ

من جانبه، قال النائب مرزوق 
الغامن اننا كنواب نسجل للتاريخ 
األح����داث التي ج����رت يوم امس 
في دي����وان األخ الفاضل جمعان 

احلربش.

القوات اخلاصة كبراءة الذئب من 
دم يوسف.

وأكد ان احلربش كان متعاونا 
ألقصى حد مع األمن وكذلك النواب 
املتحدثون في الندوة، اذ خرجنا 
من أج����ل التحدث مع قوات األمن 
إلبالغهم بإنهاء الندوة وكان على 
قوات األمن تفه����م موقفنا، وذلك 
الكرمية )وإن  اآلي����ة  انطالقا من 
جنحوا للس����لم فاجنح لها( فهذه 

بلدنا والبد ان نحافظ عليها.

امتثال لألمر

من جانبه، قال النائب د.فيصل 
املسلم دائما ما نكرر ان هذا البلد 
يس����تحق منا أكثر ومن األلم ان 
نعيش مثل هذه املآسي وما حصل 
امس األول ال ميكن ان يكون رغبة 
لصاحب السمو األمير التي امتثلنا 
له����ا قبل بداية الن����دوة ومت على 
ضوئها ازال����ة جميع املقاعد التي 
وضعت في حديق����ة منزل منظم 
الندوة األخ جمعان احلربش، الفتا 
الى ان الناس اليوم يتساءلون على 
خلفية ما حدث باألمس عن موقف 
وزارة الداخلية والقوات اخلاصة من 
املظاهرات التي حدثت في خيطان 
البنغال والتي ترتب عليها  ومن 
االعتداء على الش����رطة وسيارات 
املواطنني واملقيمني ورغم ذلك لم 
حترك الشرطة ساكنا ألن احلكومة 
تخاف من دول هؤالء املقيمني في 
حني انها ال تراعي ش����عبها فيما 

فعلته يوم اول من امس.
وأوضح املسلم ان املجلس اليوم 

يطلبون من القوات اعطاء فرصة 
لالنص����راف والذه����اب لبيوتهم 
فضربوا النواب واملواطنني وتعدوا 
على حرمة البيت وسحبوا د.عبيد 
الوسمي وضربوه في اخلارج مع 

مجموعة من النواب.
واك����د احلربش ان منع وجود 
الناس في الندوات خاطئ وجتاوبنا 
تقديرا لرغبة صاحب السمو األمير 
الواضح ان  الندوة لكن  وفضينا 
النية كانت مبيتة واملراد هو ضرب 

األمة وإهانة الناس.
وقال إن هناك مسؤولية وأمانة 
تق����ع على اجلمي����ع ان ينقل هذه 
الصورة احلقيقي����ة وال ميكن ان 
نقبل القول بأن رغبة صاحب السمو 
األمير هي ضرب الناس، موضحا ان 
هذه مهزلة والسكوت عنها سيأتي 

مبهازل أعظم.

اشمئزاز

م����ن ناحيت����ه أب����دى النائب 
عبدالرحم����ن العنج����ري أس����فه 
واش����مئزازه جراء م����ا حدث في 
النائب د.جمعان احلربش،  ندوة 
م����ن تص����رف غي����ر حض����اري 
وتعسف في استخدام العنف ضد 
املواطنني والنواب من قبل القوات 

اخلاصة.
العنج����ري ان رغبة  وأضاف 
صاحب السمو األمير على أعيننا 
القوات  ورؤوسنا، لكن ما فعلته 
اخلاصة يختلف متاما عن رغبة 
صاحب الس����مو األمير، وأنت يا 
س����مو األمير ب����ريء من تصرف 

ساعة أتاني خليل الشمالي وطلب 
مني ابعاد الناس وازالتهم، وقال 
الشمالي إن لديه أمرا بإبعاد الناس 
بالقوة وطلبت منه امهالنا دقائق 
إلنهاء الندوة ومسكت امليكروفون 
وقلت سنختم بكلمة النائب احمد 
الس����عدون ثم قلت بكل وضوح 
ان العس����كر والشرطة والضباط 
اخواننا واهلنا ولن نس����مح بأي 
صدام وهذا الكالم موثق بالصوت 

والصورة.
وزاد احلرب����ش: بعدم����ا قلت 
هذا الكالم اعطى الشمالي الناس 
فرصة 5 دقائق حتى ينفض الناس 
وميشون ولكن بعد نصف دقيقة 
اتى أمر الهجوم على الناس وبدأ 

ضرب الناس.
وتابع: وبعد ذلك خرج النواب 

س����موه اتصلت بوكي����ل الوزارة 
وابلغته بأن الندوة س����وف تقام 
داخل البيت وس����أحول بيتي الى 
ديوانية ومتت ازالة جميع الكراسي 
في اخلارج وأعلنا في الكتلة انه 
متت إزالة شاشات العرض التزاما 

برغبة صاحب السمو األمير.
وقال انه »عندما بدأت الندوة 
وملا ضاق املكان داخل البيت وقفت 
الناس خارج البيت من دون كراسي 
عن����د  الباب ومس����احة احلديقة 
تتجاوز األلف متر وعند ذلك بدأ  
بعض العسكر بإزالة الناس  بالقوة 
وخرج����ت لهم وطلبت أن يتركوا 
الناس، ألن هناك ساحة وطلبنا من 
الناس اجللوس والهدوء واتفقنا 
مع خليل الش����مالي وكيل وزارة 
الداخلية على ذلك وبعد ذلك بربع 

وأبلغاهما بأنهما يؤيدان اي قرار 
يتخذونه.

وقال احلرب����ش انه مكلف من 
قبل هؤالء النواب باإلعالن عن أن 
املجتمعني اتفق����وا باالجماع على 
تقدمي مساءلة لسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد يوم 

االحد املقبل.
وأضاف ان املساءلة تأتي جراء 
الدستورية اخلطيرة  االنتهاكات 
وانتهاك كرامة األمة وضرب الشعب 

الكويتي وضرب نوابه.
وانتق����د احلرب����ش التعتي����م 
اإلعالمي في نقل الصورة احلقيقية 
مناشدا وسائل اإلعالم نقل الصورة 
كما هي مبينا ان حقيقة ما حدث هو 
»اننا اعلنا عن عقد ندوة واتصل 
بي عبدالرحمن الشراح وسألني 
أين سأعقد الندوة« وأبلغته »بأنني 
س����أعقد الندوة في ديواني وفي 
االمتداد اخلارجي في احلديقة مثل 
ما حدث عند النائب أحمد السعدون 
وقال لي الشراح ما عندنا مانع على 

أن تصير األمور بسالم«.
وزاد: في الي����وم الثاني بدأت 
القوات منذ العصر تصل الى البيت 
واملنطقة وأخبرني الوكيل املساعد 
أنه غير مسموح بوضع الكراسي 
ألن حديقتك غير مالصقة للبيت 
وأبلغتهم بأن ليس لهم احلق في 
منع الكراس����ي واحلضور خارج 

املنزل.
وتاب����ع: وبع����د رغبة صاحب 
السمو األمير وابالغ رئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي النواب برغبة 

التي جتاهلت »احلدث األليم« داعيا 
الى  نقل الصورة احلقيقية، كما 
حصل مع وسائل اإلعالم العاملية 
التي نقل����ت احلادثة األليمة التي 

ارتكبتها حكومة الكويت.
ورأى ان األمر مدبر، وان هناك 
النواب  أوامر مس����بقة بض����رب 
واملشاركني في الندوة، مؤكدا انه 
لوال حكمة االخ احلربش حلصلت 

أمور أخرى ال يعلمها إال اهلل.
وقال »ان ما حدث نقطة سوداء 
في تاري����خ الكويت السياس����ي، 
وحكوم����ة ناص����ر احملم����د التي 
تذرعت بأن ما حصل تنفيذ ألوامر 

األمير.

استجواب رئيس الحكومة

من جانبه أعلن النائب د.جمعان 
أنه كلف من املجتمعني  احلربش 
وهم من كتلة العمل الوطني النواب 
عب����داهلل الرومي ومرزوق الغامن 
وصالح املال ود.أس����يل العوضي 
العنجري وعادل  وعبدالرحم����ن 
العمل  الصرع����اوي وعن كتل����ة 
الش����عبي النواب أحمد السعدون 
وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي 
ومسلم البراك وعن كتلة التنمية 
واإلصالح النواب د.فيصل املسلم 
ود.ولي����د الطبطبائي ود.جمعان 
احلربش وفالح الصواغ وبعض 
النواب املستقلني وهم د.ضيف اهلل 
أبورمية ومبارك الوعالن والصيفي 
مبارك الصيفي ومحمد هايف وكذلك 
النمالن  شعيب املويزري وسالم 
اللذين اتصال بالسعدون والصواغ 

النشوان: نستنكر الممارسات
القمعية العنيفة

اتحاد التطبيقي يستنكر اعتداء 
القوات الخاصة على نواب األمة

آالء خليفة
أصدر االحتاد الع���ام لطلبة ومتدربي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بيانا صحافيا 
اس���تنكر فيه التجاوزات الت���ي ارتكبتها القوات 
اخلاصة جتاه نواب االمة واملواطنني خالل ندوة »اال 
الدستور« التي أقيمت مساء االربعاء بديوان النائب 
د.جمعان احلربش. واستهجن البيان التصرف غير 
املسؤول الذي ارتكبته القوات اخلاصة واعتداءها 
بالضرب على نواب االمة واملواطنني في س���ابقة 
خطيرة تعد االولى من نوعها في تاريخ الكويت، 
ووص���ف االحتاد ما حدث بانه انتكاس���ة حلالة 
الدميوقراطية واحلرية الت���ي كانت تتباهى بها 
الكويت ويفخر بها الش���عب الكويتي. وتساءل 
االحتاد في بيانه: اذا كانت هذه الطريقة الهمجية 
هي التي يتعامل بها رجال الداخلية مع نواب االمة 
فما بالنا بتعاملهم مع املواطن العادي؟! مش���يرا 
الى أن ما حدث انتهاك للقانون وانتهاك للحريات 
التي نص عليها الدستور الكويتي، ولفت البيان 
الى أن هذا التصرف غير املسؤول سيدخل البالد 
في نفق مظلم حيث تسبب في اتساع الفجوة بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية. ووصف البيان 

ما حدث بأنه انتكاسة للتجربة الدميوقراطية التي 
تعيش���ها الكويت وكانت حتسدنا عليها الكثير 
من الدول املج���اورة، ولكن يبدو أن هناك أيادي 
تعمل ف���ي اخلفاء الجهاض هذه التجربة الرائدة 
وذبح الدميوقراطية التي تعيشها الكويت وتفريغ 
الدستور من محتواه للعودة بالكويت الى الوراء 
مئات السنني ويريدون للكويت أن تصبح دولة 
بوليس���ية من خالل تكميم االفواه والضرب بيد 
من حديد ملنع نواب االمة من ابداء آرائهم والدفاع 
عن الدستور الذي ارتضاه الشعب الكويتي قيادة 
وشعبا قبل نحو نصف قرن من الزمان. وطالب 
البيان ن���واب االمة بعدم الرض���وخ العتداءات 
»الداخلية«، وتهديداتها، وضرورة االستمرار في 
الدفاع عن الدس���تور  ورفض أي انتهاك حكومي  
ملواده، ومنع أي محاوالت من قبل احلكومة لتعطيله 
أو تفريغه من محتواه،   مؤكدا أن احلركة الطالبية 
ستقف الى جوار النواب الشرفاء الذين يدافعون 
عن الدستور بكل السبل املتاحة، وأنها لن تنسى 
املتخاذلني منهم واملنبطحني الذين ينفذون ما تطلبه 
منهم احلكومة متناسني االمانة امللقاة على عاتقهم 

جتاه وطنهم وجتاه جموع الشعب.

واجلمعي���ة اذ تؤكد بأن من 
التعبير عن  املواطن���ني  ح���ق 
آرائهم بالطرق السلمية ومبا ال 
يخالف القانون واآلداب العامة 
وفقا ملا اكده الدستور الكويتي 
الذي كفلت املادة 36 منه حرية 
املادة 44  التعبير واوضح���ت 
حق املواطنني في التجمع العام 
واخلاص من دون اذن مس���بق 
من السلطات في الدولة، اال اننا 
في نفس الوقت نذكر الس���ادة 
النواب في مجلس االمة بأن هذه 
املادة اصبحت ناقصة للتشريع 
القانوني املنظم لها بعد صدور 
حكم احملكمة الدس���تورية عام 
2006 بالغاء معظم مواد املرسوم 
رقم 65 لس���نة 1979 الذي كان 
ينظم هذه املادة فلقد كان مرسوما 
غير دس���توري كما اكده حكم 

احملكمة الدستورية.

خرجت األمور عن س���يطرتهم 
لتعم الفوضى فتم استخدام القوة 
والعنف لفرض السيطرة وهو 
أمر مؤسف للغاية بأن تشتبك 
قوات االمن مع مواطنون عزل 

بسبب اقامة ندوة سلمية.

الكويتية  اصدرت اجلمعية 
ملناهضة التمييز بيانا لها على 
لسان رئيس مجلس االدارة فايز 
النشوان جاء فيه: ان اجلمعية 
التمييز  الكويتي���ة ملناهض���ة 
القمعية  تستنكر املمارس���ات 
العنيفة التي انتهجتها اجلهات 
األمنية في الدولة لفض الندوة 
التي اقيم���ت عند منزل النائب 
د.جمعان احلربش مساء االربعاء 
2010/12/8، فلق���د أدى التعامل 
األمني الصرف واالفعال القاسية 
مع املواطنني احلاضرين في تلك 
الندوة الى الشعور وكأننا نعيش 
على اعتاب احكام عرفية يكون 
التعامل األمني فقط هو س���يد 
الكلمة، وهو أمر أثار استغرابنا 
ودهش���تنا ملعرفتنا الس���ابقة 
بالتوج���ه احلكي���م للقيادات 
األمنية والذين على ما يبدو قد 

فايز النشوان

حبيب: جّر الشارع لالشتباك
مع األجهزة األمنية مؤشر خطير

استنكر الباحث االسالمي الشيخ 
راضي حبيب ما حدث من اشتباكات 
ب����ني بعض الن����واب واألمن قائال: 
ان مثل ه����ذه التحديات البرملانية 
التأزميية بتأجيج الش����ارع العام 
وجره لالشتباك مع االجهزة األمنية 
للبلد مؤش����ر خطير جدا يجب اال 
يس����كت عن����ه، الس����يما ان هناك 
تنبيهات أميرية قد صدرت في هذا 
الشأن قد نقلها رئيس مجلس األمة 
عبر الوسائل االعالمية في خصوص 
اشكالية الندوات، فال يوجد أي عذر 
أو داع للتمرد على اجلهاز األمني.

واضاف: ولألسف ان ما حصل 
من حتديات ضد االجهزة االمنية كان ينبغي اال تصدر من قبل أشخاص 

باعتبارهم صناع القانون التشريعي.
وختم الشيخ راضي حبيب قوله: نحن نعلم وقد سبق أن صرحنا بأن 
ما حصل ويحصل من حتديات برملانية تأزميية ضد الداخلية على وجه 
اخلصوص هو نوع من تصفيات احلس����اب ضد وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد ألنه رجل متمس����ك بشرف املهنة وال يساوم على مصلحة 

الكويت العامة والنه يرفض التعاطي مع مجال التكسب السياسي.

البراك: الحكومة القمعية ال تستحق البقاء وهي عبء على الشعب والتنمية والدستور
الطبطبائي: نقول لكل مواطن شريف ارفع رأسك أنت كويتي وسقوطي دفاعًا عن أهلي فخر لي
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راضي حبيب
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انتقد النائب السابق جابر 
احمليلبي الظروف التي متر 
بها الب���الد وضرب ممثلي 
األمة وجموع من املواطنني 
النائ���ب د.جمعان  بديوان 

احلربش.
وق���ال احمليلب���ي ف���ي 
تصري���ح صحافي: لقد آلم 
الش���عب الكويت���ي تعامل 
أبناء  الداخلي���ة مع  رجال 
جلدتهم تعامال غير حضاري 
أدخل البع���ض من النواب 
واملواطنني املستش���فيات 
بسبب جتمعهم إلبداء آرائهم 

حول قضية ما.
وق���ال: هل وصل بنا احلال الى أن يضرب 
ابناء البلد بهذه الطريقة وتهان كرامات ممثلي 
األمة الذين ميثلون األمة بأسرها وال ميثلون 
أنفسهم؟! مشيرا الى ان ما حدث امر في غاية 

اخلطورة وال يجوز السكوت 
عنه.

وطالب احمليلبي اعضاء 
مجل���س األمة مبحاس���بة 
املس���ؤولني عن هذا األمر، 
مطالب���ا الن���واب الذين لم 
يتخذوا موقف���ا مما حدث 
بان يتحرك���وا وينضموا 
لزمالئهم ممن سيحركون 
أداة االستجواب لسمو رئيس 

مجلس الوزراء.
انا على استعداد  وقال: 
تام ان افتح ديواني لتكون 
هناك ندوة بداخله بحضور 
ممثلي األمة، مؤكدا ان على الناخبني ان يحاسبوا 
من ميثلهم مبجلس األمة وتكون مواقفه غير 
مرضية. واكد احمليلبي دعمه وتأييده للنواب 
مقدمي استجواب س���مو الرئيس يوم االحد 

حسب ما مت تناقله من اخبار.

المحيلبي: ندعم االستجواب.. وما حصل
إهانة لكرامات المواطنين 

أكد عض���و املجلس 
البلدي م.عبداهلل العنزي 
ان األحداث املؤسفة التي 
وقع���ت باألمس خالل 
الندوات ال تعبر  احدى 
اطالقا عن الرغبة السامية 
بضرورة نب���ذ مظاهر 
الفوض���ى واالنف���الت 
وااللت���زام بالقوان���ني، 
مؤكدا ان هذه األحداث 
املؤس���فة خ���روج عن 
التي  املألوف واألعراف 
يتعامل بها ابناء الشعب 

الكويتي.
وق���ال م.العنزي: »نرفض رفضا تاما 
التعرض ألعضاء مجلس األمة، والنيل من 
هيبة املجلس«، مؤكدا ان اعضاء مجلس 
األمة هم املمثل للشعب، وهم املناط بهم 
الدور الرقابي والتشريعي، وأعضاء مجلس 

األمة امنا يؤدون دورهم 
بدافع التطوير واملساهمة 
الى جن���ب مع  جنب���ا 
الس���لطة التنفيذية في 
النهوض بالبالد وتطوير 
عمل مؤسساتها، داعيا 
ال���ى ض���رورة احترام 
السلطات وحق املمارسة 
في اطارها الدس���توري 
واملؤسسي بعيدا عن مثل 

هذه األحداث املؤسفة.
وطال���ب م.عبداهلل 
العقل  العنزي بتحكيم 
واحلكمة ف���ي معاجلة 
االختالف في وجهات النظر، وعدم اشعارنا 
وكأننا في دولة بوليسية، مما شوه سمعة 
وصورة الكويت خارجيا، فهذه األحداث 
املؤس���فة تناقلتها احملط���ات الفضائية 

وعكست صورة سيئة عن الكويت.

العنزي: األحداث المؤسفة التي مرت بها 
الكويت ال تعّبر إطالقًا عن الرغبة السامية 

على استعداد لفتح ديوانه لممثلي األمةاعتبرها خروجًا عن المألوف واألعراف

م.عبداهلل العنزي

قال النائب السابق عبداهلل 
عكاش إن ما حصل في ندوة 
احلربش مس���اء أمس شيء 
مح���زن ومعي���ب ف���ي حق 
الشعب الكويتي وممثليه في 
إذ أرسلت احلكومة  البرملان 
قوات خاصة لفض الش���غب 
واالعت���داء عل���ى األعضاء 
واجلمهور ف���ي ندوة تطرح 
فيها اآلراء واألفكار ملعاجلة 
 بع���ض األح���داث احلاصلة
م���ن ممارس���ات احلكوم���ة 

اخلاطئة.
واض���اف ع���كاش ان ما 
حصل ميّكن أعداء الكويت من 
التربص لضرب الدميوقراطية 
واحلري���ة املوج���ودة به���ا، 
حيث البد م���ن تداعي الكتل 
السياسية في الكويت ملناقشة 
آلية  الراهن ووضع  الوضع 
عمل منظمة النتش���ال البلد 
من الفوضى السياسية التي 

استمرت طويال.
الكت���ل  ودع���ا ع���كاش 
السياس���ية واألعض���اء الى 
التكات���ف والتالحم من أجل 
الدستور واحملافظة  صيانة 
عليه، مشيرا الى انه احلافظ 
بعد اهلل س���بحانه وتعالى 

للكويت وشعبها.

عكاش: الحكومة أخطأت
بحق الشعب

عبداهلل عكاش

جابر احمليلبي

عادل الصرعاوي معبرا عن رأيه ورأي »العمل الوطني« د.أسيل العوضي حضرت مؤيدة لتوجهات النواب وجلست بجانب النائب د.وليد الطبطبائي

د.فيصل املسلم وصالح املال ومرزوق الغامن

وأك����د الغامن انه ال ميكن.. وال 
نقبل كنواب ونحن مواطنون قبل 
ان نكون نوابا بأن ينسب هذا العمل 
الوحشي الذي حدث امس على انه 
أوامر مباشرة او غير مباشرة من 
قبل والد اجلميع حضرة صاحب 

السمو األمير.
واستنكر الغامن بهذا الصدد من 
يحاول ان يسيء الى مسند اإلمارة 
من خالل االيحاء سواء عبر وسائل 
اإلعالم او عب����ر التصريحات بأن 
هذه أوامر سموه بشكل مباشر او 

غير مباشر.
وأضاف الغامن: صاحب السمو 
األمير وال����د اجلميع هل ميكن ان 
يقبل بأن يتعرض اي فرد من ابناء 
الشعب الكويتي الى األحداث التي 
تعرض له����ا مواطنون عزل يوم 

أمس؟
وتابع: أنا سأسجل للتاريخ، أنا 
حضرت الندوة وميكن هناك آراء 
مختلفة، ألن بع����ض اآلراء تقول 
ملاذا تشاركون في الندوات؟ وملاذا 
الشارع؟ وهذا ليس  الى  تنزلون 
نزوال للشارع، نحن نحضر هذه 
الندوات حتى نبني رأينا في قضية 
دستورية وفقا ملا كفله لنا القانون 

والدستور.
وقال: ونحن ال نقبل سواء في 
الندوات او خارجها ان يخالف أحد 
القانون، د.جمعان احلربش وجلنة 
التنظيم كانوا منضبطني الى آخر 

درجة.
وتابع قائال: أنا حضرت وكان 
مع����ي زميل����ي األخ عبدالرحمن 
العنج����ري، في البداية منعت من 
دخ����ول الديوان وبعد تعرف احد 
القياديني علينا دخلت ومن ثم دخل 
علينا د.احلربش واملس����لم وقاال 
لنا ان الق����وات اخلاصة تريد منا 
اخل����روج او يدخلون بعد خمس 
دقائق وحصل هناك اجماع على 

ان نفض الندوة.
النظر عن  وأضاف: وبغ����ض 
رأينا في هذا الق����رار لكن منتثل 
ألوام����ر القيادات األمنية ولكن ما 
حدث لألس����ف هو قبل ان متضي 
دقائق حصل هجوم وخرجنا نحن 
النواب حت����ى نتفاهم مع القوات 
األمنية وكان مع����ي النواب اللي 
أذكرهم محمد هايف وضيف اهلل 
العنجري  أبورمية وعبدالرحمن 
وفجأة وجدت نفسي وحيدا وأرى 
أمامي هجوما عسكريا أمام ناس 

عزل.
وتابع: لوال تعرف أحد األشخاص 
وقال هذا نائب وأسجل له الشكر 
فهو وقف أمام����ي وقد التفت الى 
اخللف ووج����دت االخوة النواب 
بعضهم يتعرضون للضرب شفت 
األخ الصواغ والطبطبائي وآخر ما 

والتحقيق ال جت����وز مع النائب، 
اال ان����ه ف����ي ه����ذا الي����وم )أمس 
األول( مت التع����دي على كل ذلك 
بالضرب بالهراوات وبكل قسوة 
على الشعب الكويتي، والكل رأى 
كيف يضرب نواب األمة بقسوة، 
معتبرا ان هذا األمر أكبر دليل على 
ان سياس����ات احلكومة وقراراتها 
التعسفية ستوصل البلد الى أحوال 

تأزميية.
وتس����اءل الدقباس����ي: من هو 
املؤزم؟ ومن الذي عطل اجللسات، 
وس����فه النواب وضربهم وحاول 
تكميم األفواه؟ ومن الذي يحاول 
ان يعط����ل حقنا في املس����اءلة؟ 
مؤكدا ان املؤزم هو من يضع هذه 

السياسات.
ووصف ما تعرض له احلضور 
في ندوة النائب د.جمعان احلربش 
بأنه وصمة عار في جبني الكويت 
بلد احلريات واملشاركة الشعبية 
ملا ش����اب ذلك من مناظر مروعة، 
مس����تنكرا االعت����داء على النواب 
ود.عبيد الوسمي، معربا عن أمله 
في ان يتمكن النواب من اعادة البلد 

الى سابق عهده.

أمر مدبر له

وقال أبورمية ان األمر كان مدبرا 
له والشعب كان أعقل وأحكم من 
احلكومة التي جتره للفنت وضرب 
األمن وباألخير يضرب من القيادات 
األمنية بحجة ان هذه أوامر صاحب 
السمو األمير، مستدركا: ال واهلل 
أوامر صاحب السمو ما كانت بهذه 
الصورة، بل كانت تأمر بأن تقام 
الندوات بالداخل وليس باخلارج، 
وهذا ما حدث ولم يتحدث اي من 
املتحدثني من خارج الديوانية ورغم 
الندوة  املنظم����ني وراعي  توصل 
التفاق مع قيادات الداخلية النهاء 
الندوة بعد خمس دقائق النصراف 
اجلميع س����واء من في الداخل او 
اخلارج لكن بع����د دقيقة من هذا 
الكالم اعتدت قوات األمن على الناس 

املوجودين.
أبورمية ان احلكومة  وأضاف 
بدأت مسلس����ل اخت����الق األزمات 
بداية م����ن رفع حصانة املس����لم 
الى أحداث ندوة الس����عدون ومن 
ثم حادثة مس����اء امس األول التي 
ضرب فيها الن����واب الذين كانوا 
س����يدخلون العناي����ة املركزة من 
ش����دة الضرب لوال حمايتهم من 
القوات اخلاصة  قبل الشعب ألن 
حضرت لضرب الن����واب بقصد، 
متوعدا بعدم السكوت عن احلكومة 
واملش����اركة في استجواب رئيس 
مجلس الوزراء، محذرا املؤسسات 
اإلعالمية م����ن أن الضربة التالية 
لهم بعد ضرب الدستور ومجلس 
األمة اذا لم ينشروا احلقائق وكلمة 

الشعب.

النائ����ب مبارك  ق����ال  بدوره، 
الوعالن: واهلل ان ما حدث ال أصدق 
انه حدث بالكويت، لكنني أريد ان 
أوجه رسالة الى هذه احلكومة، فهي 
غير محترمة، وآن األوان لترحل 
هذه احلكومة، وأعتقد ان من تعرض 
لإلهانة ليس نواب مجلس األمة 
لي����س الصحافة  فقط ومن أهني 
وليس أس����اتذة أكادمييون ولكن 
من أهني هو الشعب الكويتي كله 

عبر ممثليه نواب مجلس األمة.
وأشار الوعالن الى ان احلكومة 
نسفت الدستور ولم تلتزم مبواده 
من خالل االعت����داء الصارخ على 
النواب واملواطنني في ديوان األخ 

النائب د.جمعان احلربش.
وأضاف الوعالن ان النية كانت 
مبيتة من وزارة الداخلية والقوات 
اخلاص����ة للهج����وم على حضور 
الندوة، ورغم ان النواب خرجوا 
الى رجال األمن بكل احترام وكل 
تقدير وأنهينا الندوة، لكن قاموا 

بالضرب.
وقال الوعالن: الشعب الكويتي 
لن يرك����ع مثلما لم يركع من قبل 
وقت ان كانت دبابات صدام حسني 
في ش����وارع الكويت، واحلكومة 
احلالية سترحل ان عاجال او آجال، 
فهي حكومة قمعية ال تس����تحق 
االحترام، ورجال األمن كانوا جبناء 
مع أح����داث خيطان بني املصريني 

والبنغاليني.

سياسات قمعية

الدقباس����ي  النائب علي  وأكد 
السياس����ات القمعية التي تتبعها 
احلكومة جتاه النواب واملواطنني 
ومصادرة احلريات، مشددا على ان 
كتلة »اال الدستور« ستدفع باجتاه 
حتويل الكويت الى كويت جديدة 
يحترم فيها القانون والدس����تور 
واحلريات، مشددا على اننا نريد 

بلدا جديدا طاملا حلمنا به.
وقال الدقباس����ي انه ورد في 
الدس����تور والالئح����ة الداخلي����ة 
ان اجراءات الضب����ط والتفتيش 

سمعته من العنجري انه قال أنا 
نائب ثم اختفى صوته.

وتساءل الغامن: هل يقبل الشعب 
الكويتي ان يتعرض ممثلوه او اي 
مواطن كويتي ملا تعرضوا له أمس؟ 
ويجب ان أس����جل أيضا للتاريخ 
أننا ال نتهم كل القيادات في وزارة 
الداخلية وامنا نسجل كل الشكر 
الى األخ خليل الشمالي واألخ زهير 
النصراهلل اللذين على األقل عندما 
تفاوضن����ا معهما أنا واألخ محمد 
هايف خارج املن����زل اليجاد حل 
إلخراج احملبوس����ني داخل املنزل 
وهم آمنون وبسالمة كان تعاملهما 
وفق ما شاهدناه راقيا جدا ولكن 
في الوقت ذاته نشجب تصرفات 
احد قيادات القوات اخلاصة الذي 
يأمر بالهجوم وبالرد وكأنه يحارب 

جيشا.
وأكد ان هذا غير مقبول ألنهم 
مبواجهة أناس عزل وأناس لديهم 
من احلجة والعقل ما يحل املشكلة 
يريدونن����ا اخ����راج الناس وفض 

الندوة.
وأضاف: وأيضا أريد ان أسجل 
ل����ألخ احلربش تصرف����ه بعد ان 
تفاهمنا مبساعدة االخوة الشمالي 
وزهير النصراهلل ورجعت القوات 
اخلاصة الى ما بعد الشارع طلبوا 
من جميع احلض����ور ان يغادروا 

ويتوجهوا الى منازلهم.
وتابع: أن����ا أريد ان أعرف أين 
الغلط الذي حدث؟ وما األمر الذي 
كان يحتاج الى استخدام الهراوات 
واألسلحة اخلفيفة مبواجهة عزل؟ 
ملاذا؟ هل هي رس����الة الى شعب 
أثبت انه شعب ال يخاف؟ هل هي 
رسالة الى شعب أثبت في الغزو 
انه أكثر شعب في العالم متمسك 

بشرعيته؟
وأضاف: أنا أقول ملن كان وراء 
ه����ذا األمر ان من أش����ار اليه بهذا 
التصرف واهلل العظيم ورطك، واهلل 
العظيم لم يكن ناصحا صادقا، نحن 
ضد الت����أزمي وأمر محزن ان نرى 
اش����تباكا بني كويتيني وكويتيني 

ولم يقبل اي نائب وعلى رأسهم 
من استضاف الندوة ان يكون هناك 
احتكاك، وامتثل لكل الطلبات التي 

أتت من القيادات األمنية.
وزاد قائ����ال: ولكن كانت هناك 
أوامر الى جه����ة معينة بأنه الزم 
»ينطّقون« ويجب ان تصل رسالة، 
وهذه الرسالة ال ميكن ان تخرس 
الكلمة الصادقة، لذلك أنا أس����جل 
للتاريخ ان هناك قيادات تعاملت 
مع احلدث بشكل راق وكان هناك 
ش����خص واحد باألحرى كنا نراه 
مصرا على ايذاء املواطنني وإهانة 

النواب.
وتس����اءل: ملاذا ه����ذا االصرار 
وملصلحة من؟ ثم هناك من يقول 
ان الن����واب يؤزم����ون ويعطلون 
التنمية، من الذي يعطل التنمية 
ومن الذي يفتعل هذه األحداث ومن 

الذي يخالف القانون؟
وتابع: أريد ان أقول شيئا ونحن 
العقول، لو كان صاحب  نخاطب 
السمو األمير ال يرغب في انعقاد 
هذه الندوة ملا عقدت من البداية، 
فاالجراءات األمنية كانت مشددة 
وكان قالوا أوقفوا هذه الندوة مثلما 
أوقفوا العديد من الندوات، لكن كان 
هناك من يريد مع سبق االصرار 
والترصد اس����اءة استعمال القوة 

أحداث مؤلمة

الطاحوس  النائب خالد  وقال 
يؤس����فنا ان نعيش هذه االحداث 
املؤملة التي آملت مش����اعر الشعب 
الكويتي والتي متثلت في االجراءات 
القمعية لوزارة الداخلية والتدخل 
في ندوة النائب د.جمعان احلربش 
واإلقدام عل����ى مواجهة ومهاجمة 
املواطنني وضرب النواب بطريقة 
يبدو انها كانت مرتبة قبل الندوة، 
مشيرا الى ان ما حصل يوم امس 
األول من احداث هي غير مسبوقة 

في الكويت.
وأكد الطاحوس ان انعكاسات ما 
حصل في ندوة احلربش خطيرة 
والقرار الذي اتخذ لضرب الناس 
والنواب هو قرار غير حكيم، الفتا 
الى ان الوضع ف����ي الكويت وما 
حصل لم يحصل حتى في الدول 
القمعية وال ميكن ضرب نواب األمة 

بهذه الطريقة.
البلد مير  ان  الطاحوس  وبنّي 
في مرحل����ة خطي����رة وما حدث 
ام����س األول مؤس����ف فهو ضرب 
الكويتي ألن  الش����عب  ابناء  لكل 
الن����واب ميثلون األمة في النهاية 
وال تعتق����د احلكومة ان ما حصل 
في ديوان احلربش سيجعل الناس 

واساءة استعمال السلطة.
وتابع: هذا م����ا كنا نحذر منه 
وقد حدث في مجاالت كثيرة اليوم 
تعوروا اخوة، العنجري الذي جاء 
معي ما فيه شيء صاحي انتهى به 
األمر في املستشفى، وكذلك االخوة 

الطبطبائي والصواغ والوعالن.
وأضاف: نحن قد نختلف في 
اش����ياء كثيرة ولك����ن ال ميكن ان 
نختلف عل����ى هذه القضية، لذلك 
أمتنى ان تصل الصورة الى الشعب 
الكويتي كما هي وأمتنى اال يحدث 
تزييف كما حاولت بعض الصحف 
سّراق املال العام اللي سرقوا البلد 
واللي هم يؤثرون على أطراف في 

السلطة.
وتاب����ع: كما ق����ال االخوة هم 
اجلبن����اء وليس الن����واب وليس 
املواطن����ني هم من س����رقوا البلد 
من يهيئون البلد لس����رقتها مرة 

أخرى.
واختت����م قائال: اما بالنس����بة 
لالستجواب فنحن ال يقف امامنا 
اال قسمنا واليوم اجتمعنا ككتلة 
عمل وطني واتفقنا على ان نشارك 
ف����ي ه����ذا االس����تجواب انتصارا 
للقانون والدستور وكرامة املواطن 

الكويتي.

ال����وراء والنواب  الى  يتراجعون 
يتراجع����ون الى الوراء، مؤكدا ان 
ابناء الكوي����ت ال يضربون بهذه 
البشعة والوحشية وما  الطريقة 
حصل في الصليبخات أمس األول 

هو كابوس وترويع للناس.
وقال الطاحوس ان املس����اس 
بنواب األمة هو مساس بالشعب 
الكويتي كل����ه ونحن التزمنا مبا 
قاله صاحب السمو األمير والتزمنا 
بضبط النف����س ومحاولة تهدئة 
الناس وقمنا بالتفاوض مع قوات 
األمن ولكن لألسف احلكمة كانت 

غائبة.
وكشف الطاحوس ان اآلراء كانت 
متضارب����ة ومتباينة بني صفوف 
قادة الق����وات اخلاصة في املوقع 
فالبعض يأمر بالهجوم والبعض 
اآلخر يقول ننتظر قليال وهذا يدل 
على ان هناك اكثر من قرار ونحن 
عزمنا امس األول على استجواب 
رئيس احلكومة، مؤكدا ان املشاهد 
التي حدثت ف����ي ديوان احلربش 
كانت مشاهد مسيئة للكويت وما 
هكذا تدار األمور فنحن ننحدر الى 
الهاوية بسبب التخبط الذي تعيشه 

حكومة ناصر احملمد.

رسالة

البيت حرمة  على  التعدي  بعد  الناس  وإهانة  األمة  ضرب  هو  والمراد  مبيتة  كانت  النية  الحربش: 
المسلم: استجواب رئيس الوزراء مستحق وإرادة األمة ال يمكن أن تخنع والحكومة يجب أن تحاَسب


