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Al-Anbaa Monday 13th December 2010 - No 12479يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االثنني 7 من محرم 1432 ـ 13 ديسمبر 2010 الـــعـدد:

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد متحدثا لرؤساء التحرير أمس 

 دور الصحافة: أكد صاحب السمو األمير 
على ان دور الصحافة هو التهدئة وليس 
التهديد والتأزمي، وقال سموه: أملي كبير 

فيكم يا صحافة في أن تنقلوا اخلبر بعقالنية ومسؤولية 
خاصة في مانشيتاتكم واذا كنتم حتبون بلدكم فاعملوا 

ملصلحته.
  طلب دستوري: أوضح  صاحب السمو أنه كقائد أعلى 
للقوات املســـلحة هو من طلب منـــع أي جتمع خارج 
الدواوين، موضحا ســـموه: يقـــال ان هذا الطلب غير 

دستوري وأنا أقول انه دستوري.
  ال لنهج التحريض: تســـاءل صاحب السمو حول سبب 
اختيار عنوان «إال الدســـتور» للنـــدوة قائال: هل هو 
حتريض للناس؟! أنا لن أقبل أبدا بهذا النهج وميكنهم 

ان يتكلموا حتت قبة البرملان. 
  الدول املجاورة: قال صاحب السمو: انظروا إلى الدول 
املجاورة وجتارب دبي وعمان وقطر وأوضاعهم بحمد اهللا 

مستقرة ويتقدمون، ليش قاعد يصير چذيه عندنا؟
  أعداء الكويـت: في معرض حديثه عن حادثة تعرض 
فيها أحد املواطنني للهجوم في إحدى الندوات ما كان 
سيؤدي الى قتله، قال سموه: إن من قاموا بهذه احملاولة 

هم أعداء للكويت.
  املسؤول األول: أكد سموه أنه هو املسؤول األول عن هذا 

البلد وليس رئيس الوزراء أو وزير الداخلية.
  اخلطة ماشـية: أكد صاحب الســـمو أن اخلطة ماشية 

ومت توقيع اجناز املستشـــفيات وإنشاء 
جسر الصبية.

ردا علـــى ســـؤال حول    االسـتجواب: 
إعداد بعض النواب اســـتجوابا لرئيـــس الوزراء قال 
صاحب السمو: هذه «حركشات».. وأنا من قمت باتخاذ 

القرار.
  عناصـر تخريب : قـــال صاحب الســـمو ان البعض قد 
يكون محركا  للتخريب ويجب علينا التكاتف ملواجهة 

هؤالء.
  املسـتقبل: دعا صاحب السمو إلى ضرورة التفكير 
في املستقبل الهادئ، مشددا على ان القانون «سيطبق 

كما أمرت».
  ال تلوموا العسكر: خاطب صاحب السمو رؤساء التحرير 
قائال: «ال تلوموا العسكر عندما يتعرضون لالهانة، فاهانة 
العسكر من اهانتي، كما يقال لهم روحوا احلسينيات، 
العسكري ال يقبل باالهانة ونحن نكن كل احترام وتقدير 
للكل وعلى االخوة األعضاء أال يتعدوا على القانون».

  قضية املسـلم: ذكر صاحب الســـمو أن احلكومة «ما 
لها شغل في موضوع املسلم» مؤكدا أن «القضية بينه 

وبني القضاء».
  «املرئي واملسموع»: قال صاحب السمو ردا على دعوة 
إلصدار قانون للجرائـــد اإللكترونية واملنتديات: «إن 
قانون املرئي واملســـموع سيعرض قريبا على مجلس 

األمة». 

 يوسف خالد المرزوق
  أكد صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد عدم وجود مبررات 
إلقامة ندوات «إال الدستور» وأنه 
متألم ملا حدث من صدامات خالل 
الندوات التي أقيمت، مشيرا إلى 
ان ما حصــــل ليس خطأ القوات 
اخلاصة التي كانت تقوم بواجبها 

حسب األوامر الصادرة إليها.
  وشدد ســــموه خالل لقاء مع 
رؤساء حترير الصحف اليومية 
أمس على انه لــــن يقبل بإهانة 

رجال األمن. 
  وقال صاحب الســــمو: نحن 
من يحافظ على الدستور ونحن 
أحرص مــــن غيرنا على حمايته 
واحلفاظ عليه وعلى الدميوقراطية 
وال أحد يزايد على حماية الدستور 

وال أمن املواطن. 
  وشدد األمير على ان األوامر 
التي صــــدرت ســــارية املفعول 
وســــتطبق ولن يسمح بتجاوز 
القانون وال بإقامة جتمعات خارج 
الدواوين، مؤكدا: أنا املسؤول األول 
في البلد وليس رئيس الوزراء أو 
وزير الداخلية وأنا القائد األعلى 
للقوات املسلحة وقد أمرت بتطبيق 

القانون.

 السيد علي  فضل اهللا 
يلتقـي الجـاليـة
مؤتمرًا  ويعقد  اللبنانية     
صحافيًا فـي جمعية 
اليـوم الصحافييـن 

 ص٤ 

 سموه أكد لرؤساء التحرير أنه لن يقبل بإهانة رجال األمن وال أحد يزايد على حماية الدستور وأمن المواطن فنحن األحرص على حمايته

 صاحـب السـمو: أنـا القـائـد األعـلى للقـوات المسـلحـة 
  والمسـؤول األول في البلد وليس رئيـس الوزراء أو وزيـر الداخلية

 األميـر.. أمَـر 
 ولنا رأي

 حكمة  «العود»
 صاحب السمو األمير هو القائد األعلى للقوات املسلحة ورئيس 
السلطات، وســــموه قبل كل شيء هو «األب» املسؤول عن بلدنا 

واحلريص على ابنائه.. كل ابنائه املواطنني.
  لهجة احلزم التي سمعناها من صاحب السمو أمس تؤكد ان 
األمور قد وصلــــت فعال إلى مرحلة خطيرة تقتضي من اجلميع 
التوقف مليا والتمعن وإعادة احلســــابات انطالقا مما تقتضيه 

مصلحة البالد العليا وعمال بتوجيهات سمو األمير.
  لقد شدد صاحب السمو خالل لقائه برؤساء التحرير أمس على 
حمايته للدستور وعدم وجود أي نية لتعديله وعلى أن مجلس 
األمة لن يحل وســــيكمل مدته، وأكد سموه على حق النواب في 
قول ما يشاءون واستجواب من يشاءون حتت قبة البرملان. إن 
كل هذه الرسائل تؤكد على اميان سموه الراسخ بالدميوقراطية 

كأساس للحياة السياسية في البالد.
  كذلك دعا ســــموه وبوضوح إلى وقف «نــــدوات التحريض 
والفتنة» وعلى جميع املعنيني من كل األطراف اســــتيعاب هذه 
الرسالة ومراعاة معادلة احلرية واملسؤولية لتفادي املساس بأمن 
واستقرار بلدنا. قد تكون الفتنة غير مقصودة ولكن نتائجها واحدة 
على الكويت، ولذلك يحذرنا سموه من عواقبها الوخيمة، وعلينا 
أال ننسى أبدا ان العسكريني هم إخوتنا وأبناؤنا الذين تقع على 

عاتقهم مسؤولية حفظ األمن والسهر على استقرار البالد.
  إن املؤسسات السياسية والديوانيات هي اإلطار األنسب للنقاش 
السياسي وليس الشــــارع، ومن يرد مصلحة الكويت فعليه ان 
ميتثل للتوجيهات السامية وااللتزام بتنفيذ أوامر صاحب السمو 
لنكون جميعا خير عون لســــموه في حمل أمانة البلد، ولنفكر 

جميعا في املستقبل متجاوزين ما حدث.
  وفي النهاية، نتوجه بالشــــكر إلى صاحب الســــمو لتقديره 
لوسائل اإلعالم وتواصله معها مبا يعزز دورها في خدمة الكويت 
ومصلحتها، مؤكدين التزامنا بدعوة ســــموه الصحافة إلى لعب 
دور بناء ملد جسور الترابط واحملبة والتماسك بني فئات املجتمع 

وطوائفه.
  يا العود أمرك مطاع

  ولك منا جميعا احلشيمة
  والفزعة ونحن العزوة الستقرار الديرة 
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 من اللقاء

 تحية الخرافي لرؤساء التحرير 

 المبارك يؤجل سفره لمؤازرة المحمد.. وتأجيل االستجواب إلى اليوم

ــم اخلرافي لدى خروجه من لقاء   في لفتة مميزة قام رئيس مجلس األمة جاس
ــاء التحرير، قام  بالدخول الى القاعة التي  ــمو وعلمه بوجود رؤس مع صاحب الس

يتواجدون فيها والسالم عليهم ثم غادر. 

ــر املبارك انه  ــيخ جاب ــب األول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الش ــن النائ  أعل
ــى أملانيا كما كان مقررا  ــي الكويت ملؤازرة رئيس الوزراء ولن يغادر ال ــيبقى ف س
الستكمال الفحوصات الطبية. جاء ذلك فيما أكد عدد من النواب أنهم أرجأوا تقدمي 

االستجواب من يوم أمس إلى اليوم.   التفاصيل ص٢ 

 ص٤٠ و٤١ 

معـرض   انطـالق 
الدولـي  الكويـت 
للسيارات بمشاركة  
جهة     ٤٠ مـن  أكثر 


