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عقدت جلنة الداخلية والدفاع 
البرملانية امس اجتماعها برئاسة 
النائب شعيب املويزري، ملناقشة 
اوض����اع املوظف����ن ف����ي القطاع 
العسكري بوزارة الدفاع، ووجهت 
الدع����وة ملمثلي ال����وزارة وديوان 
اخلدمة لالجتم����اع املقبل للجنة 
يوم 20 ديسمبر اجلاري.وقال مقرر 
اللجنة النائب س����الم النمالن في 
تصريح للصحافين امس: ان اللجنة 
ق����ررت تأجيل املقترحات بقوانن 
املتعلقة بنقل ادارة التحقيقات من 
الداخلية الى العدل للدراسة، وأضاف 
ان اللجنة في بند ما يس����تجد من 
اعمال ناقشت تكليف املجلس للجنة 
مبناقشة موضوع ازدواج اجلنسية، 
ورأت توجيه دعوة لوزارة الداخلية 
حلضور االجتماع املقبل يوم االثنن 

20 ديسمبر.

أبلغ رئيس الوزراء بتقديم المساءلة 

الخرافي: استجواب رئيس الحكومة ُأدرج على جدول أعمال جلسة
 28 الجاري وآمل أن ينتهي بنفس الروح الطيبة بين الحكومة والمجلس 

الجسار: علينا أن نلتزم جميعًا بكلمة صاحب السمو األمير
أشارت النائبة د.سلوى اجلسار الى ان حكمة صاحب 
الس��مو األمير القائد، حفظ��ه اهلل ورعاه، هي مرتكز 
العمل ومسؤولية اجلميع وفوتت الفرصة على كل من 
يحاول العبث بأمن البالد وجتاوز القانون، واكدت على 
ما س��بق ان صرحت به م��ن ان أمن الوطن واملواطن 
خط ال ميكن جتاوزه ويضع اجلميع أمام مسؤولياته 

الدستورية والقانونية.
وعبرت عن سعادتها مبا ورد في توجيهات صاحب 
الس��مو وما ج��اء بها من أمور عل��ى درجة عالية من 
األهمي��ة تتمنى ان يلتزم بها اجلميع مواطنني ونوابا 
وان تترجم توجيهات سموه الى اعمال وسلوك يلتزم به 
اجلميع كذلك ان يتفرغ اجلميع خلدمة الوطن وحماية 

الوحدة الوطنية.
وأضافت: علينا جميعا ان نلتزم بتلك احلكمة التي 

وردت من س��موه وصوال الى الغايات التي وجهتنا اليها، وان جتد الدعم 
والتعاون من جانب املجلس باعتبار العمل الوطني امانة.

واكدت د.اجلسار ان توجيهات صاحب السمو األمير 
وضعت حدا لكل محاوالت ش��ق الصف وبث الفرقة 
داخل الوطن واوضحت حدود املس��ؤولية واس��اس 
االلتزام بالقانون ف��ي ظل الظروف الراهنة التي متر 

بها البالد.
واشارت الى ضرورة احلفاظ على الوحدة الوطنية 
وام��ن املجتمع والتقيد باح��كام القانون ونبذ الفرقة 
والتفرغ للعمل البرملاني ليقوم مجلس االمة مبسؤولياته 
ليجني املواطن ثمار الدورة اجلديدة باجناز مشاريع 

القوانني التي تصب في مصلحة املواطن.
واضافت انه يجب ان يكن التقدير واالحترام والوفاء 
البنائنا واخواننا احملافظني على أمن الوطن واملواطنني 

من رجال األمن.
داعية العلي القدير ان يلهم اجلميع التوفيق خلدمة 
وطننا الغالي في ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو األمير وولي عهده 

األمني حفظهما اهلل.

الب�راك: الحكومةصنع�ت األزم�ة ابتداءً م�ن تعطيلها للجلس�ات 

الطاحوس: مساءلة رئيس الحكومة انتصار لكرامة الشعب واألمة بعد هدرها

الصواغ : ندعو لعدم تحويل جلس�ة االستجواب إلى سرية لتبيان الحقيقة

الوع�الن: س�نذهب في االس�تجواب إلى آخ�ر مدى ليؤت�ي ثماره

أعل���ن رئي���س مجلس األمة 
جاس���م اخلراف���ي ع���ن إدراج 
االستجواب املقدم الى سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد على 
جدول أعمال جلسة 28 اجلاري، 
موضحا أنه أبلغ سمو الرئيس 

باالستجواب.
وأعرب الرئيس اخلرافي عن 
أمله في ان ينتهي االس���تجواب 
بنفس ال���روح والعالقة الطيبة 
التي نتمناها دائما بن األعضاء او 

بن النواب وأعضاء احلكومة.

محور واحد

من جانبه، كشف النائب مسلم 
البراك بعد تقدميه اس���تجوابا 
انه يتكون من  الوزراء  لرئيس 
محور واحد هو انتهاك الدستور 
والتعدي على احلريات، مشيرا 
الى حرصه على ان يوضح خالل 
املتعلقة  االستجواب املالبسات 
بصن���ع احلكومة له���ذه األزمة 
ابتداء من تعطيلها اجللس���ات 
وعدم متكن املجلس من النظر 
في طلب رفع احلصانة عن النائب 
د.فيصل املسلم، حيث حضرت 
احلكومة بجلس���تن متتاليتن 
بوزير واحد ودفعت بعض النواب 
لعدم احلضور، مؤكدا ان احلكومة 
النية بتكرار  أثبتت عدم حسن 

ذلك في اجللسة اخلاصة.
وأضاف البراك بعد ذلك ذهبنا 
للن���دوات وقررن���ا أن نخاطب 
الناس ألنهم لم يعطونا الفرصة 
في املجلس، مبينا انه في ندوة 
د.احلربش جاءت القوات اخلاصة 

وقمعت احلريات.
وأش���ار البراك ال���ى تقديره 
لصاح���ب الس���مو األمير ولكن 
نعلم ان األداة هي وزير الداخلية 
ومن أشرف على األمر هو رئيس 
الوزراء، معبرا عن اعتقاده بأن هذا 
االستجواب استثنائي ومختلف، 
ف���كل التوجه���ات والتكت���الت 

واملستقلن وافقوا عليه.
وأوض���ح الب���راك ان ضرب 
املواطنن ف���ي ندوة د.احلربش 
كانت رسالة واضحة بالقمع، رغم 
اننا استجبنا ملا هو مطلوب، الفتا 
الى ان مشكلة احلكومة انها ال تقرأ، 
فهناك مواد تتعلق باالجتماعات 
العامة تتيح التجمع ولكنهم كانوا 
القمع،  مصرين على ممارس���ة 
فضرب���وا املواطنن ومن بينهم 
د.عبيد الوس���مي الذي سحلوه 
من داخل املنزل وضربوه ضربا 
مبرحا، مطالب���ا النواب برفض 
سرية اجللسة، فالعالم أجمع نقل 
تفاصيل ندوة د.احلربش، مشيرا 
ال���ى ان وزارة الداخلية عقدت 

مؤمترين لتبرير أفعالها.
ولفت البراك الى: اننا تقدمنا 
باستجواب من قبل النواب صالح 
املال، د.جمعان احلربش، مسلم 
البراك، وسنصل الى أبعد مدى ألن 
انتهاك الدستور وقمع احلريات 
يتطلب���ان ان يك���ون لنا موقف 
حازم وهذا استجواب استثنائي، 
مس���تطردا انه س���يكون هناك 
إجراء لعدم التعاون مع رئيس 
الوزراء، ولدى سؤال البراك من 
ان سمو األمير قال انه املسؤول 
عن األمر وليس رئيس الوزراء 
الداخلية، أجاب: نحن  أو وزير 
لسنا بحاجة الى ان نظهر تقديرنا 
الكامل لصاحب الس���مو األمير، 
وسموه قال: أنا تأملت ملا حصل، 
وقال لهم: طبقوا القانون، ولم يقل 
أهينوا الناس، فهناك من يريد ان 

اجلانب، ونحن نرفض الرقص على 
احلبال، واملعارضة في الكويت هي 
لسياسة احلكومة وليس كما يدور 

في فلك البعض.

استجواب مستحق

من جانبه، ق���ال عضو كتلة 
النائب فالح  التنمية واالصالح 
الصواغ: االس���تجواب مستحق 
بس���بب األحداث التي س���بقته 
واملواقف املؤملة التي تعرض لها 
نواب األمة بالضرب وأنا شخصيا 
مت االعتداء علي من قبل رجال أمن 
القوات اخلاصة وكذلك مت االعتداء 
على الصحافين ومت ضرب ابني 

الذي ارمتى فوقي حلمايتي.
وأضاف الصواغ في تصريح 
للصحافين: اننا نؤيد االستجواب 
قلبا وقالبا، النتهاك سمو رئيس 
ال���وزراء ملواد الدس���تور برفع 
احلصانة عن النائب فيصل املسلم 
الذي حتصن باملادتن 108 و110 
من الدستور، كما لم يوفق سموه 
بسبب اجراءات احلكومة ووزارة 
الداخلية مع حضور ندوة النائب 

جمعان احلربش.
وأض���اف الص���واغ ان ه���ذا 
االستجواب هو استجواب راق، 
داعيا الى عدم سرية اجللسة ليتم 
عرض احلقائق ومعرفة ما حدث 
اهانة للنواب وللصحافين  من 
وللخبراء الدستورين وللمواطنن 

الذين حضروا الندوة.
وق���ال الصواغ: ل���ن نرضى 
بجلسة سرية بتاتا حتى يتطلع 
الش���عب الكويتي ويستمع الى 

نواب األمة.
ومتنى الص���واغ من زمالئه 
التصويت على اي  النواب عدم 
طل���ب تقدمه احلكوم���ة لتكون 
اجللس���ة الت���ي يناق���ش به���ا 
االستجواب سرية، ألن الشعب 
الكويت���ي كله من حقه ان يتابع 
وقائع هذه اجللسة، ولتتابع كل 
قاع���دة انتخابية نوابها، مطالبا 
بأن يدفع الن���واب الى ان تكون 
اجللس���ة علنية، الفت���ا الى انه 
باألخير سيحترم نتائج التصويت 
من زمالئه النواب. ويستمع الى 
رد رئيس احلكوم���ة على هذه 
الكويت  التي تتابعها  املش���كلة 
كله���ا عن كثب ط���وال اكثر من 
اسبوع اضافة الى 10 ايام اخرى 
حلن قدوم موعد مناقشته يوم 

28 ديسمبر اجلاري.
الص����واغ ان تتجرأ  ومتن����ى 
احلكومة ويصعد س����مو الرئيس 
املنصة وان يرد على هذه االنتهاكات 
الدستورية، ويوضح قناعاته على 
االعتداء على نواب األمة والشعب 

في ذلك اليوم األسود.
أتهم  أنا ال  الص���واغ:  وتابع 
جميع اخواننا العس���كرين في 
الداخلية ولك���ن أتهم املجموعة 
التي أوصاها طرف من احلكومة 
باالعتداء على املواطنن، وانتقد 
الصواغ تصريحات وزير الداخلية 
والوزير د.محمد البصيري حول 
تطبيق القانون، الفتا الى ان النائب 
احلربش التزم بالتعليمات ولم 
تكن هناك كراسي خارج املنزل، 
والتزم النواب واحلضور بالتواجد 

داخل الديوانية.
وأوضح ان النواب أقسموا على 
الدستور واحلفاظ على  احترام 
مصالح الش���عب وكرامة الناس 
وحرماتهم، لذلك كان استجواب 
رئيس الوزراء من محور واحد 

هو انتهاك.

يوحي بهذه الصورة وكذلك قال 
سموه: استجوبوا ما تشاءون، أما 
احلديث عن مسؤولية سمو األمير 
فال نقبل بأن يتداول ذلك »فذاته 
مصونة ال متس« وصاحب السمو 
األمير ميارس صالحياته من خالل 
وزرائه ونحن في دولة مؤسسات 
ويحكمنا دستور، موضحا ان ما 
حصل هو ان رئيس الوزراء تعدى 
على احلريات وانتهك الدستور 
مع وزير الداخلية ولم يكن لديهم 

أمر بضرب الناس.
ولدى سؤاله عن وجود تعد 
في ندوة د.احلربش أجاب: لنعتقد 
ج���دال ان ذلك حصل، فهل احلل 
ضرب الناس ام التوجه للقضاء؟ 
وهناك قنوات فضائية تشتم في 
الليل والنهار وضربت مكونات 
املجتمع برعاي���ة حكومية وال 

يطبق القانون عليها.
واتهم الب���راك احلكومة بأن 
رئيس الوزراء ذاته ميارس ذلك 
بشكل انتقائي وصدرت املالحقة 
الكاتب  الكويت ملالحقة  خلارج 

محمد الوشيحي.
وبن البراك ان مجموعة »إال 
الدس���تور« انتصرت للدستور 
بعدما تعرض املواطنون للضرب 
وكأنهم قالوا للقوات اخلاصة ان 
الذين أمامكم هم أعداء الكويت، 
مستدركا: فال نضع سمو األمير 
طرفا في املوضوع فس���موه ال 
ميكن أن يقبل بأن تضرب القوات 
اخلاصة أبناء الشعب املخلصن 
وتضرب النواب وهم أبناء األمة 

ومصدر السلطات جميعها.
ولدى س���ؤاله عن التصريح 
الكويت  لقناة اجلزيرة وضرب 
أج���اب: قناة اجلزيرة لها مكتب 
مفتوح ف���ي الكويت وهناك من 
يستغل هذا الكالم ملزاجه، مشيرا 
الى وجود قنوات محلية تضرب 
املجتم���ع، متس���ائال: أين جلنة 
الوحدة االجتماعية التي أمر سمو 
األمير بتشكيلها وملاذا يضعها 
رئيس الوزراء »حبيسة األدراج« 
ومسكر عليها، قائال: حتى يتيح 
القنوات »الشرية«  املجال لهذه 
لتضرب وتفكك املجتمع وهذه 
القنوات حينما تقفل في وجوهنا 
من حقنا ان نوضح وجهة نظرنا 
فالكويت ال تختصر بناصر احملمد 
فهي أكبر من ناصر احملمد وأكبر 
من كل فرد في الوطن، والكويت 
لعيوننا وسمو األمير أوامره نعتز 
بها وهذه ليس���ت أولى جتاربنا 
مع س���موه بل نتكل���م عن 40 � 
50 عاما وعاش ش���بابه في ظل 

الدميوقراطية.
وفيم���ا يتعلق باس���تمرار 
الندوات بعد االستجواب أوضح 
البراك انه توجد جلنة تنسيقية 
ستحدد ما هو اإلجراء املستقبلي. 
وعن املشهد الذي حصل في ندوة 
د.احلربش، قال البراك: هم كانوا 
يري���دون هذا املش���هد ليخلقوا 
التصادم واحلكومة أصبحت ال 
حتاسب املتحدث فقط، بل حتاسب 
من يس���تمع إليه وس���نمارس 
دورنا بكل دميوقراطية من خالل 
الدستور ومحاسبة رئيس الوزراء 
واحلكومة على هذا الفعل املشن، 
وفيما يخص عدم التعاون قال 
البراك: ال ش���ك ان عدم التعاون 
مرتبط باالستجواب ونحن نتكلم 
عن الرفض في التعامل مع حكومة 
ناصر احملمد ال���ذي أخطأ خطأ 
جسيما ألن ما حصل عمل غير 
مس���بوق، وهجوم غير طبيعي 

وعن عقد الندوات من عدمه بعد 
تقدمي االستجواب قال الصواغ: 
مراعاة للظ���روف التي مير بها 
البلد، وحتى ال تتم اثارة وزارة 
الداخلية املس���تنفرة جدا، وألن 
الكويت مصلحتها فوق اجلميع، 
وتقديرا لصاحب السمو األمير 
الندوات في  فإننا سنعطل هذه 

الدواوين.
الص���واغ احلكومة  وخاطب 
قائال: ان صاحب الس���مو األمير 
لم يأمر بأن يضرب النواب، لذلك 
ف���إن وزارة الداخلية واحلكومة 

أخطأت ويجب ان حتاسب.

تأييد االستجواب

وأكد رئي���س جلنة الداخلية 
والدفاع النائب شعيب املويزري 
ان االس���تجواب حق دستوري 
للنائ���ب ال ينازع���ه عليه احد، 
مؤيدا االستجواب املقدم من زمالئه 
النواب الى سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وق���ال املويزري في تصريح 
صحاف���ي: أنا م���ن تكتل الوطن 
وال أتب���ع أي تيار سياس���ي أنا 
حتكمن���ي قناعاتي وموقفي من 
االستجواب س���يأتي وفق ذلك، 
مبينا انه سيذهب الى أبعد مدى 
اذا اقتضت  في هذا االستجواب 
احلاجة لذلك وبحسب ما ميليه 

عليه ضميره.

أحداث مؤسفة

وقال النائب مبارك الوعالن ان 
الوزراء  استجواب سمو رئيس 
هو اس���تجواب مستحق نتيجة 
االحداث املؤسفة التي حدثت من 
اعتداء على املواطنن ونواب األمة، 
وكان ميكن تقبل حدوث ذلك في 
اخلمسينيات لكن اآلن نحن في 
العام 2010، ف���ال ميكن تقبل ان 
يحدث ذلك بعد 50 سنة من عمر 

الدميوقراطية الكويتية.
واضاف الوعالن في تصريح 
للصحافين: ان هناك من يريدنا 
ان نرجع الى اخللف، ويبدو ان 
ما حدث من ضرب هو استجابة 
ملناداة البعض باستخدام العصا، 
وهو شيء غير مقبول ألن الشعب 
الكويتي له كل احترام وتقدير.

واك���د الوع���الن ان الفيصل 
الرئيس سيكون  في استجواب 
داخل قاعة عبداهلل السالم مشيرا 
الى ان محور االستجواب يدين 
رئيس مجلس الوزراء على هذه 
االنتهاكات من تعد على الدستور 
وتعد على النواب، والعمل على 
رفع احلصانة عن نائب بطريقة 

غير دستورية.
وق����ال الوعالن: س����نذهب في 
االستجواب الى آخر مدى ليؤتي 
ثماره املرجوة حملاس����بة كل من 
تط����اول على املواطن����ن ونواب 
االمة.وأكد الوعالن انه ضد اغالق 
مكتب قن���اة اجلزيرة بالكويت، 
الفتا الى انه لوال قناة اجلزيرة في 
بداية االحداث ملا نقلت الصورة 
واضحة الى اخلارج، مشيرا الى 
ان وسائل االعالم احمللية جتاهلت 
ذلك مضيفا ان »اجلزيرة« زارت 
النواب املصابن في املستشفى، 
وصورت االحداث واستضافت 
النائب جمعان احلربش ونقلت 
احلقيق���ة كامل���ة، ألن هناك من 
يحاول التكتم على ما حدث وكأننا 
في دولة بوليسية، الفتا الى ان 
هناك عقدا بن الشعب واألسرة 

وهو من الثوابت احملترمة.

وكأن املوجودين بالديوانية أعداء 
الكويت وسحلوا د.الوسمي وهذا 
ال يكون إال في األنظمة القمعية 
مش���ددا على ض���رورة ان يقف 
ناصر احملم���د عند ه���ذا احلد 
ويجب ان يكون ش���عار النواب 

»ال للسرية« 
وأال منن���ع ال���رأي العام من 
االطالع على م���ا حصل وطلب 
سرية اجللس���ة هو هروب من 
املواجهة فمن يضرب الناس عليه 

أن يبرر فعلته امام اجلميع.

كرامة األمة

من جانب���ه، أكد النائب خالد 

الطاحوس ان توجيه استجواب 
الى س���مو رئيس الوزراء يأتي 
انتصارا لكرامة األمة والش���عب 
التي اهدرت، مشيرا الى ان سموه 
هو املسؤول األول عن االحداث 
التي جرت في منطقة الصليبخات 
وما س���بقها من احداث، طبقا ملا 
انتهت اليه كتلة »إال الدستور« 
مبينا انه ال خالف شخصيا مع 
س���موه، بل اعت���راض على أداء 

احلكومة.
واضاف ان صحيفة االستجواب 
تضمنت تأكي���دات على مخالفة 
احلكومة للدس���تور والقانون، 
مشددا على ضرورة مناقشته في 

جلسة علنية ال سرية حتى يعرف 
الشعب الكويتي اسباب ما قامت 
به احلكومة من اجراءات تعسفية 
متعارضة مع الدستور والقانون 

في منطقة الصليبخات.
ودعا الطاحوس زمالءه النواب 
الى االضطالع مبسؤولياتهم في 
تأييد عقد اجللسة علنية، متمنيا 
ان تكون احلكومة هذه املرة »فير« 
وان تنصف نفسها وتبن احلقائق 

للشعب الكويتي.
وانتقد الطاحوس التصريحات 
الت���ي تطلق ميينا ويس���ارا في 
محاولة للمزايدة على النواب في 
حب س���يدي سمو األمير والذي 

نقول له سمعا وطاعة يا صاحب 
السمو وال احد يزايد علينا فنحن 
ملتزمون بالدستور والقانون في 
اجراءاتنا الدستورية، كما التزمنا 
بعقد الندوة داخل ديوانية االخ 

د.احلربش ال خارجها.
أضاف نقول ملن يحاول ان يفرز 
مواقف النواب بأننا سنقطع عليك 
الطريق، ونحن مواقفنا منبثقة 
من احلرص على الدستور، كما 
هو حرص سموه على الدستور، 
أما دغدغة املشاعر واللعب على 
املتناقضات فهذه مكشوفة ونحن 
ما منسح جوخ، ألن حبنا منطلق 
من الصميم، والوالء مطلق في هذا 

)متين غوزال( الرئيس جاسم اخلرافي اثناء حديثه للصحافيني    

د.سلوى اجلسار

»الداخلية والدفاع« 
أرجأت مناقشة 

ازدواجية الجنسية 
لسماع رأي »الداخلية«

شدّدت في بيانين متالحقين على ضرورة احترام القانون والبعد عن إثارة الفتنة

»اإلعالم«: على وسائل اإلعالم عدم انتقاد األمر األميري
شددت وزارة اإلعالم على ضرورة ان تلتزم 
وس����ائل اإلعالم بعدم انتق����اد األمر األميري 
واحترام القانون والبعد عن إثارة الفتنة فيما 

تنشره عن األحداث األخيرة.
وأوضحت الوزارة في بيان توضيحي مساء 
أمس انها لم تقصد منع النشر بشكل كامل عن 
تلك األحداث، خاصة بعد االستفسارات الكثيرة 
التي وردت اليها بعد توزيعها كتابا صباح أمس 

على الصحف احمللية في هذا الشأن.
وكان مدير ادارة شؤون الصحافة احمللية 
بوزارة االع����الم فهد العجمي قد وّزع تعميما 
على الصحف احمللية صباح أمس -جاء فيه: 
ان وزارة االعالم اذ تؤكد على ما جاء في لقاء 
صاحب السمو االمير � حفظه اهلل ورعاه � مع 
رؤساء الصحف تهيب بوسائل االعالم املختلفة 

املقروءة واملس����موعة واملرئية ان تتحمل املسؤولية االعالمية 
والس����يما في هذه الظروف، وانه يجب عليها ان يكون لها دور 
ايجابي في وقف االثارة والتحريض والسعي للعب دور بناء ملد 

جسور الترابط واحملبة والتماسك بن فئات املجتمع.
كما اكد سموه � حفظه اهلل ورعاه � ان القانون سيطبق على 
اجلميع حلفظ هيبة الدولة وملصلحة املجتمع وعلى اهمية تعزيز 

التعاون بن السلطتن التشريعية والتنفيذية 
وانه ال احد يزايد على حماية الدستور وال امن 
املواطن وال كرامته فسموه � رعاه اهلل � املعني 
بذلك وانه ال حاجة ال����ى احلديث عن تعديل 
الدستور وحل مجلس االمة. لذا فإنه يتعن على 
وسائل االعالم احمللية عدم االشارة الى االحداث 
التي حصلت مؤخرا وذلك التزاما مبا جاء في 
لقاء صاحب السمو االمير � حفظه اهلل ورعاه 
� مع رؤساء حترير الصحف احمللية والعمل 
بتوجيهاته وعدم نش����ر ما يثير او يحرض 
على اثارة الفنت، متمنيا احلرص والعمل على 

املصلحة العامة البناء الوطن الواحد.
والحقا أصدرت وزارة اإلعالم بيانا توضيحيا 
قالت فيه: باإلش����ارة إلى كتابنا املرس����ل لكم 
بتاريخ 2010/12/13 بشأن لقاء صاحب السمو 
األمير برؤساء حترير الصحف احمللية. وبناء على العديد من 
االستفس����ارات األخيرة التي وردت حول كتاب الوزارة املشار 
اليه حول عدم اإلشارة الى األحداث األخيرة وعدم نشر ما يثير 
أو يحرض على إثارة الفنت نود ان نوضح أن املقصود من ذلك 
ه����و عدم انتقاد األمر األميري فقط، ولكم حرية النش����ر مبا ال 

.. وأخرى للكتاب التوضيحي الذي عممته الوزارة مساء أمسصورة زنكوغرافية لكتاب »اإلعالم« األول املوجه للصحف احملليةيتعارض مع القانون.

فهد العجمي


