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جميعة أعضاء هيئة التدريس نظمت اعتصاماً سلمياً وندوة على مسرح عثمان عبدالملك بكلية الحقوق

نواب وأكاديميون وسياسيون يطالبون باإلفراج عن الوسمي
 آالء خليفة

 نظمت جمعية اعضاء هيئة 
التدريس اعتصاما سلميا ظهر 
امس ووقفة احتجاجية، حمل 
املشاركون خاللها الفتات كتب 
عليها احلري����ة للدكتور عبيد 
الوسمي وذلك مبشاركة عدد من 
نواب مجلس االمة واالكادمييني 
وجمعيات النفع العام والناشطني 

السياسيني.
وبعد االعتصام اقيمت ندوة 
في مسرح عثمان عبد امللك بكلية 
احلقوق حتدث فيها عددا كبيرا 
من احلضور وسط تواجد طالبي 

واكادميي كبير.
وحتدث ف����ي البداية النائب 
د.جمعان احلربش قائال: ان ما 

حدث كان مخطط له سابقا.
وقال: اعتذر من النائب د.وليد 
الطبطائي والنائب عبدالرحمن 
العنجري ود.عبيد الوسمي وكل 
مواطن كويتي شريف تعرض 
لالهانة والضرب في ديوانيتي، 
فنحن في دولة مدنية وما ميكن 
عمله اآلن هو محاسبة رئيس 

مجلس الوزراء.
وقال د.احلربش: جميع دول 
العالم حكوماتها حتمي الوحدة 
الوطنية، اال الكويت فحكوماتنا 
هي من تضرب بالوحدة الوطنية 
وتعرض املواطن����ني للضرب 

واالهانة.
م����ن ناحيته، ق����ال النائب 
مس����لم البراك: اشكر اجلمعية 
على تنظي����م ه����ذا االعتصام 
السلمي واود ان اشير الى حملة 
تاريخية بس����يطة اعرض من 
خاللها املوقف املشرف للرجل 
جاسم القطامي الذي طلب منه 
عام 1956 قمع املظاهرات فقام 
بتقدمي استقالته رافضا اهدار 

كرامة الشعب الكويتي.
الب����راك: لقد تعرض  وقال 
د.عبيد الوسمي لالهانة والضرب 
ومت سحله من قدميه وسحبه 
على األرض م����ن داخل القاعة 
الى خارجها وضربه باخلارج، 
ونح����ن ال نقبل تل����ك االهانة 
لعضو هيئة التدريس وخبير 
دستوري ومواطن كويتي أهينت 

كرامته االنسانية على يد القوات 
االمنية.

ام����ام حكومة  وتابع: نحن 
تتحدث منذ 8 أشهر عن الوحدة 
الوطنية وم����ازال هذا املقترح 
في درج رئي����س احلكومة لم 
ينفذه على الرغم من انه رغبة 

أميرية. 
من جهته عبر النائب خالد 
الطاحوس عن اس����فه وحزنه 
النائب  ف����ي ديوانية  ملا حدث 
د.جمعان احلربش يوم االربعاء 
8 اجلاري من تدخل س����افر من 
قوات االمن وه����و امر مخالف 
للدس����تور والقانون وانتهاك 

حلرية وحقوق االمة.
وأوضح الطاحوس ان البلد 

مختطف اعالميا من قبل االعالم 
الفاسد وقيادات بوزارة الداخلية 
مارست التضليل في أحداث 8 
ديسمبر، مؤكدا ان املادة 44 من 
الدستور كفلت حق التجمعات 
واقامة الندوات دون تدخل رجال 
األمن، كما ان احملكمة الدستورية 
الغت قان����ون التجمعات وبات 
مسموحا للجميع حرية التعبير 

عن الرأي واقامة الندوات.
وقال: ولك����ن فوجئنا اثناء 
الندوة بتوافد القوات اخلاصة 
التي احاط����ت ديوانية النائب 

د.جمعان احلربش.
ومت ضرب النائب عبدالرحمن 
العنجري اثناء ذهابه لسيارته 
على الرغم من انه عرف بنفسه 

التي اشبعته  للقوات اخلاصة 
ضربا واهانة، مضيفا: نأسف 
حقيق����ة على تلك املمارس����ات 
الس����لبية التي ق����ام بها رجال 

الداخلية.
وم����ن ناحيته ق����ال النائب 
د.ضيف اهلل أبورمية: ان اجلميع 
شاهدوا االحداث املؤسفة التي 
حدثت ف����ي ديوانية د.جمعان 
احلربش يوم االربعاء وما حدث 
ليس خطأ وامنا خطيئة بحق 
الشعب الكويتي، فقد مت االعتداء 
بالضرب على عبيد الوس����مي 
الدس����توري وعضو  اخلبي����ر 
هيئة التدريس بكلية احلقوق، 
مطالبا احلكومة وأجهزة األمن 
التحقيق معه  بإخراجه بع����د 

معززا مكرما.
وحذر د.أبورمية من احملاوالت 
اخلطيرة لضرب الوحدة الوطنية 
رافض����ا االنتقاص م����ن كرامة 
الشعب الكويتي كما أكد تأييده 
التام لالستجواب الذي تقدم به 

زمالؤه النواب صباح أمس.
وقال النائب السابق عبداهلل 
النيب����اري: نش����كر جمعي����ة 
التدريس التي دعتنا لهذه الوقفة 
التضامنية مع د.عبيد الوسمي 
الذي هو اآلن حبيس اإلجراءات 
غير القانونية في أمن الدولة، 
مؤكدا دفاعه التام عن القانون 
واحلقوق واحلريات وكرامة أفراد 

الشعب الكويتي.
وأضاف: لق����د كنت حاضرا 

في ندوة د.جمعان احلربش ومت 
ضرب د.عبيد الوسمي، وهو تعد 
جائر على حقوق األفراد وعلى 
أس����تاذ جامعي فاضل، رافضا 
القوة حملاربة حرية  استخدام 
التعبير، وأوضح انه ليس ضد 
ان يأخ����ذ القانون مجراه وامنا 
ضد ان تتحول الكويت الى دولة 
بوليسية تستخدم العصا في 

وجه املواطنني.
ق���ال رئيس  م���ن ناحيته، 
جمعية أعضاء هيئة التدريس 
بجامعة الكويت د.عواد الظفيري: 
نحن نتضامن مع زميلنا د.عبيد 
الوسمي الذي ضرب واعتقل أمام 
حضور الندوة بسبب رأيه احلر 
ومت توجيه اتهامات ملفقة له يراد 

من ورائها إخماد الصوت احلر، 
وأضاف: أنا كنت موجودا بالندوة 
وش���اهد عيان على ما قامت به 
الق���وات اخلاصة التي ضربتنا 
وأهانتنا وأهدرت كرامتنا. الفتا 
الى ان الشعب الكويتي حر وال 
يقبل االهانة وحتدث رئيس رابطة 
الكليات التطبيقية بالهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
د.معدي العجمي موضحا رفض 
الرابطة للتعدي الس���افر الذي 
تعرض له املواطنون الكويتيون 
في ديوانية د.جمعان احلربش 
على يد القوات اخلاصة وما نتج 
عنه م���ن ضرب مبرح للدكتور 
عبيد الوسمي واحتجازه حاليا 
في أمن الدولة، ولفت د.العجمي 
الكويت تعتبر منوذجا  الى ان 
للدميوقراطية في اخلارج ولكن 
ما حدث شوه الصورة وجعلها 
س���وداوية بس���بب املمارسات 
القمعية التي حدثت وما تعرض 
له النواب وأبناء الشعب الكويتي 
من ضرب مهني، مشيرا الى ان 
االعتداء الس���افر الذي تعرض 
له د.عبيد الوسمي أمر مهني ال 

ميكن السكوت عنه.
وذكر أستاذ اإلعالم اإلسالمي 
بكلية الشريعة د.احمد الذايدي، 
ان ما حدث في ديوانية النائب 
د.جمع���ان احلربش اهانة غير 
مقبولة ألعضاء هيئة التدريس 
وإه���دار لكرام���ة املواطن���ني 
الكويتي���ني، واصف���ا ما حدث 
بانه صفحة س���وداء في تاريخ 
الدميوقراطية واحلريات بالكويت 

ونس���تنكر ما حدث من اعتداء 
جملة وتفصيال، وانتقل احلديث 
الى رئيسة مجلس ادارة اجلمعية 
الثقافية النسائية شيخة النصف 
التي قالت: نس���تنكر أس���لوب 
العنف الذي نخش���ى ان يكون 
طريقا وأس���لوبا ألي مواجهة 
حتدث في املس���تقبل، وذكرت 
النصف ان���ه ال يوجد مانع من 
الن���دوات والتجمعات  تنظيم 
اهانة الشعب  السلمية رافضة 

الكويتي وهدر كرامته.
وحتدث الكات���ب الصحافي 
احم���د الديني قائ���ال: ما حدث 
للدكت���ور عبيد الوس���مي امر 
مؤسف ونطالب باطالق سراحه 
ونستنكر االعتداء الغاشم الذي 
تعرض له، فما حدث يوم االربعاء 
8 ديسمبر يعد انعطافا خطيرا 
في عالقة السلطة باألمة وانعطافا 
اخطر في التوجه نحو الغاء حرية 
التجمعات وإلغاء وتصفية دولة 
املؤسسات وتعطيل باسم السلطة 

الفعلية لدستور البالد.
اللعب  وق���ال: لقد اصب���ح 
على املكش���وف، فهن���اك نهج 
البعض حاليا لالعتداء  يتبعه 
على احلريات وتفتيت الوحدة 
الوطنية وشق النسيج الوطني 
واالجتماعي، فاحلكومة حاليا 
تتباحث اضافة تعديالت على 
املرئي واملسموع هدفها  قانون 
تقييد احلريات وتغليظ العقوبات 
التي تصل احيانا الى 300 ألف 
دينار وستالحق بتلك التعديالت 
ليس اإلعالم الفاسد وامنا االقالم 

والصحف احلرة.
وقال الوزير السابق وعضو 
هيئة التدريس حاليا د.سعد بن 
طفلة: ما ح���دث للدكتور عبيد 
الوسمي ضد القانون، ورمزية 
ضرب استاذ القانون هي دعوة 
الى الالقانون وهذه هي الفوضى 
احلقيقي���ة ومن يضرب الناس 
خارج القانون يجب ان يتوقع 
الناس ايضا خارج  ان يضربه 
القانون، الفتا الى انها املرة األولى 
في تاريخ الكويت التي يهان بها 
مواطن واستاذ جامعي يدرس 

القانون.

د.عواد الظفيري د.أحمد الذايدي د.سعد بن طفلة شيخة النصف

أمني عام مجلس األمة عالم الكندري واألمني املساعد أنور العبيدان اثناء تبرعهما بالدم ضمن حملة األمانة العامة

جانب من املتبرعني بالدم في احلملة مشعل العنزي اثناء تبرعه بالدم 

)متين غوزال( حملة التبرع بالدم في قاعة االحتفاالت الكبرى في مجلس األمة   

عبداهلل النيباري أحمد الديني

أمانة المجلس بدأت حملة للتبرع بالدم أمس

بدأت األمانة العامة ملجلس األمة صباح امس 
حملة للتبرع بالدم حتت شعار »تبرع معنا بقطرة 
دم« برعاية األمني العام عالم الكندري.تضمنت 
احلملة ندوة شارك فيها االمني العام بكلمة حث 
فيها موظفي االمانة على التبرع بالدم مشيرا الى 
الفوائد الطبية واملزايا الشرعية لعملية التبرع، 
مبينا ان هذه احلملة جاءت مببادرة من اللجنة 
االجتماعية والرياضية باالمانة وتأتي انطالقا 
من اميان االمانة بضرورة التعاون مع مؤسسات 
الدولة مبا فيه خدمة الوطن.من جانبه بني رئيس 
اللجنة االجتماعية والرياضية باالمانة جاسم 

اجلاسم في كلمته خالل الندوة ان مبادرة اللجنة 
بالقيام بهذه احلملة صارت استجابة لنداء بنك 
الدم املركزي للمساهمة في تعويض النقص احلاد 
في مخزونه مشيدا بتجاوب االمني العام وتعاون 
مختلف االدارات في االمانة لتنظيم هذه احلملة 
منوها بشكل خاص باملهندسة مروى البصيلي 
عضو اللجنة االجتماعية ملا بذلته من جهد متميز 
في تنظيم الندوة.بدوره بني الشيخ عبدالعزيز 
العويد اجلانب الشرعي الداعي لعملية التبرع 
بالدم كباب من ابواب الصدقة وخالل كلمته التي 
شارك بها في الندوة، مشيرا الى ان التبرع بالدم 

يعتبر متثيال لقيمة االيثار التي يدعو لها االسالم.
من جهته اوضح الطبيب في عيادة مجلس االمة 
د.ناصر القريني الفوائد الطبية لعملية التبرع 
بالدم شارحا اسباب وشروط املتبرع بالدم.كما 
حتدثت مراقب اخلدمات الطبية والتوجيه ببنك 
الدم املركزي د.رنا العبدالرزاق عن عملية التبرع 
بالدم حيث اشادت مببادرة االمانة العامة بتنظيم 
هذه احلملة منوهة بضرورة مشاركة اجلميع 
في عملية التبرع، هذا وقد شهدت احلملة اقباال 
كبيرا من موظفي االمانة للتبرع بالدم متجاوبني 

مع ما دعت اليه احلملة.

)قاسم باشا(جانب من احلضور

استمرار حجز الوسمي
بعد حتقي��ق دام من الثامنة 
مساء حتى الرابعة فجرا، أمرت 
العامة امس باس��تمرار  النيابة 
حج��ز د.عبيد الوس��مي حلني 
عرضه عليها مرة اخرى اليوم 

)الثالثاء(.
وق��د أنكر الوس��مي جميع 
إليه  التي وجهته��ا  االتهام��ات 
النيابة العامة وهي تتعلق بأمن 
الدولة ومنها التطاول على مسند 

اإلمارة.


