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بروڤة االستجواب في منزل البراك اليوم .. والحكومة مطمئنّة
تكليف صاحب السمو للمحمد بحضور الحفل الذي يقيمه جورج بوش بمناسبة مرور 20 عاماً على »عاصفة الصحراء« وتحرير الكويت يجسّد الثقة السامية برئيس الوزراء

مريم بندق - حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي
في جتسيد للثقة التامة بس���موه، أصدر صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد أمرا أميريا بتكليف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد بحضور 
احلفل الذي يقيمه رئيس الواليات املتحدة األميركية السابق جورج بوش مبناسبة 
مرور 20 عاما على انطالق عمليت���ي »عاصفة الصحراء« وحترير الكويت املقرر 
إقامته 20 يناير املقبل في جامعة تكساس.  من جانب آخر، أكد رئيس مجلس األمة 
جاس���م اخلرافي ان استجواب سمو رئيس الوزراء في جلسة 28 اجلاري، وانه لم 
يبلغ من احلكومة حتى اآلن بأنها تريد طلب عقد جلس���ة خاصة ملناقشته، وقال 
اخلراف���ي للصحافيني قبيل خروجه من املجلس امس ان املهلة الالئحية املمنوحة 
لس���مو الرئيس لتأجيل مناقشة االستجواب تنتهي مع املوعد املفترض للمناقشة 
وهو 28 »وليس من حق���ه أي مهلة جديدة إال مبوافقة مجلس األمة«. وعن دعوة 
بعض النواب للمواطنني إلى االمتناع عن اس���تقبال ن���واب آخرين في دواوينهم 
ملواقفهم من االس���تجواب، قال اخلرافي ان هناك وعيا لدى املواطنني وقدرة على 
التقيي���م انطالقا من قناعاتهم وليس من منطلق دعوة نائب ضد زميل منافس له 
في املنطقة. وفي هذا السياق قال النائب عدنان املطوع انه ليس من شيم وال عادات 
أهل الكويت طرد ضيوف الدواوين، مش���يرا الى ان »مثل هذه الدعوات هي رغبة 
ف���ي العصيان ونحن لم نتعود رفض توجيهات صاحب الس���مو األمير بل نقول 
سمعا وطاعة«. من جانبه، قال النائب شعيب املويزري انه مؤيد الستجواب سمو 
رئيس الوزراء، وان موقفه من كتاب عدم التعاون سيحدده خالل جلسة املناقشة 
وبعد االستماع للطرفني. وحول االستجواب أيضا قالت مصادر نيابية مطلعة ان 
النواب املستجوبني مسلم البراك ود.جمعان احلربش وصالح املال سيجرون اليوم 
بروڤة لالس���تجواب في منزل البراك بحضور النائب احمد السعدون. وأوضحت 
املصادر انه س���يتم خالل البروڤة عرض أف���الم ڤيديو وصور وتقارير طبية عن 
حاالت املصابني في أحداث ديوان احلربش، بحيث يتم اختيار ما سيتم عرضه خالل 
جلسة املناقشة. وفي اإلطار ذاته استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول االستجواب 
في جلسته مساء امس األول. وقالت مصادر وزارية ل� »األنباء«: »الوضع ممتاز« 
واحلكومة مطمئنة على صعيد اجلبهة النيابية املؤيدة لقرارها بس���رية اجللسة 
ورفض طلب عدم التعاون، وسينضم تأييدا للسرية ورفضا لطلب عدم التعاون 
أسماء نيابية يتخيل املستجوبون انها مؤيدة لهم. مضيفة ان عددهم يصل الى 17 
نائبا وقد ينخفض إلى 16 نائبا. وجددت املصادر التأكيد على ما انفردت بنش���ره 
»األنباء« في 14 اجلاري حتت عنوان »احلكومة ترحب باالستجواب واحملمد يواجهه 
28 اجلاري«، موضحة »ان س���مو رئيس الوزراء سيصعد املنصة 28 اجلاري ولن 
تطلب احلكومة جلس���ة خاصة وليس���ت هناك وثيقة تأييد طلبتها احلكومة من 
النواب«. وكش���فت املصادر ان دفاع رئيس الوزراء س���يتضمن بالنسبة لقضية 
ديوان النائب د.جمعان احلربش ردودا بأن هذه أوامر صاحب السمو القائد األعلى 
للقوات املس���لحة الذي كان على اتصال مباشر مع اجلهات املعنية ملتابعة تطبيق 
القانون. وعن رفع احلصانة عن النائب د.فيصل املسلم، سيؤكد رئيس الوزراء ان 
احلكومة اتبعت جميع اإلجراءات الدستورية، حيث حضرت اجللستني املخصصتني 
للتصويت على احلصانة إضافة الى اجللسة اخلاصة التي طلبها النواب حتى من 
دون التنس���يق مع احلكومة رغبة منها في مد يد التعاون الى أقصى مدى.  وعن 
إضافة بند االعتمادات اإلضافية لدعم القوات اخلاصة أجابت املصادر: ال مانع لدى 
احلكومة من مناقش���ة هذا البند وس���يركز رئيس الوزراء على ان استتباب األمن 
أولوية. وأمس قال النائب مسلم البراك في ندوة نظمها خالد الشليمي في اجلهراء: 
حصلن���ا على أكثر من 20 صوتا لطلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وهناك 11 
نائبا من القبائل يقفون مع احلكومة وعلى املواطنني طردهم. وعقب انتهاء الندوة 

التفاصيل ص6قامت قوات األمن العام بتفريق اجلمهور بعد خروجهم من الندوة.
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