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)هاني الشمري(خالد الفضالة وأحمد الديني وفالح الصواغ الصيفي مبارك الصيفي ومبارك الوعالن ومسلم البراك أثناء الندوة 

جانب من احلضور في ندوة ديوان النيف

محمد اخلليفة وبجانبه عباس الشعبي

خالد الطاحوس سعد طاميسالم النمالن مسلم البراك

خالل ندوة نّظمها ديوان النيف بمنطقة هدية مساء أمس األول بعنوان »تزول المناصب وتبقى الكرامة«

نواب: محاسبة الحكومة أصبحت واجبة بعد االعتداء على النواب والمواطنين

في وقت مت منعنا من تسجيل 
قضايا، منتقدا بعض وس����ائل 
االعالم التي وصفها بالفاسدة.

واكد الصواغ على اهمية عدم 
استمرار هذه احلكومة ووزرائها 
الذين سيلعنهم التاريخ بسبب 
مواقفه����م، كم����ا وجه رس����الة 
النواب فطالبهم بش����هادة  الى 
احلق واداء واجبه����م باالمانة 

والصدق.

ندوات في جميع المناطق

ب����دوره، ق����ال النائب خالد 
الطاح����وس نش����كر مح����رك 
ابناء  الرئيس����ي وهم  الشارع 
الش����عب الكويت����ي متمنيا ان 
تعقد الندوات في جميع مناطق 
ان االعالم  الكويت، واض����اف: 
الفاسد املدعوم من احلكومة مزق 
نسيجنا االجتماعي واقول لهم 

»تخسون وتعقبون«.
الطاح����وس: ان  واض����اف 
س����كوتنا لم يكن خوفا وامنا 
احتكاما للدس����تور والقانون 
واحلكومة تتحمل املس����ؤولية 
كامل����ة ملا يتع����رض له الناس 
واقول لس����مو الش����يخ ناصر 
احملمد »جاييلك حد الدوس����ة« 
واذا يبون العقل يكون من خالل 
س����قوط هذه احلكومة. وتابع 
الطاحوس: عيب يا نواب االمة 
احزموا الرجال، مستغربا عدم 
اقتناع بع����ض النواب بضرب 
املواطن����ن وزمالئه����م النواب 
امام ديوان احلربش. وكش����ف 
الطاحوس عن تسلمه اكثر من 
600 رسالة نصية تطالبه بالدفاع 
عن د.الوسمي، وتابع: نحن امام 
مسؤولية تاريخية، اما ان نقف 
في خندق الع����زة والكرامة او 
خندق املال وسننتصر لكرامة 
الناس مشددا على اهمية حضور 
الناخبن في جلسة 28 ديسمبر 
الذي يع����د انتص����ارا للكرامة 
والذي من اجله ولدتنا امهاتنا 

احرارا.
النائب مس����لم  اكد  بدوره، 
البراك ان الوقت مفتوح الى ان 
يتم س����قوط احلكومة حكومة 
ناص����ر احملمد مطالب����ا بطرد 
املتخاذلن من دواوينكم حتى 
يعرفوا ان اهلل حق. واشار الى 
االستجواب االول الذي يجتمع 
في����ه ثالث كتل، الفت����ا الى انه 
حت����ى هذه اللحظ����ة يوجد 21 
نائبا يؤيدون عدم التعاون مع 
حكومة الش����يخ ناصر احملمد 

والقادم أفضل باذن اهلل.
وش���دد البراك عل���ى اهمية 
االنتباه الى مخططهم الذي يهدف 
الى ص���راع القبائل وكلنا ابناء 

االمة وال فرق بن احد وآخر.
وتابع: هناك رس���الة يريد 
ايصاله���ا الى اح���دى الصحف 
التي حاولت أن تصورنا باننا 
نريد ادخال ح���رب مع وطننا 
ولم يشكك في والئنا اال ساقط 
والقط، مشددا على أن املقصود 
بنارنا نار هو الدستور الكويتي، 
وأقول ملن يكتب ذلك »خيب اهلل 
رجاك« ما لقيت اال التفرقة بن 
مطير وعتيبة، الفتا الى أن عتيبة 

أجنبت البطل فيصل املسلم.
وقال البراك ان صاحب السمو 
االمير طلب تطبيق القانون ولم 
يطلب ضرب املواطنن، محذرا 
سمو الش���يخ ناصر احملمد من 
ذكر ذلك خالل اجللس���ة حتى 
لو كانت س���رية، ألن رده عليه 
سيكون قاسيا وقد أعذر من أنذر، 
مشددا على أننا ليس لنا سوى 
اهلل ثم الشارع السقاط حكومة 
العار، الفتا الى أن من أطلق عليها 
حكومة الفتنة هو وزيرها محمد 

البصيري حينما كان نائبا.
وعرض البراك في مقطع ڤيديو 
صورا لبيت القرين الذي استشهد 
فيه الكويتيون بجميع طوائفهم، 
متزامنا مع صور لقوات األمن 
وأحداث الصليبخات، مشددا على 
أهمية تش���كيل جلنة حملاسبة 
الذين  الق���وات اخلاصة  رجال 
اعتدوا على املواطنن والنواب 

في ندوة احلربش.

محاسبة احلكومة، منتقدا النواب 
الذين وصفهم ب� »االراجوزات«، 
مشددا على ان تكتيم االفواه لن 
تفيدهم ويجب احلرص على من 
يقول كلمة احلق والوقوف بجانبه، 
مشيرا الى ان اراجوز احلكومة 
يتم ارساله للعالج بطائرة خاصة، 
مضيفا: »ابشركم قصو عصب في 

اذنه اليسار«.
وابدى الوعالن استعداده كما 
ابلغ مسلم البراك لتقدمي استقالة 
جماعية، الس���يما اننا مطالبون 
باحلفاظ على مكتباتنا الدستورية 
متذكرا دور جاسم القطامي الذي 
قدم استقالته اعتراضا على ضرب 
شعبه. مش���ددا على ان صاحب 
السمو االمير ال يرضى ابدا بضرب 

النواب واملواطنن. 
وطالب النائب السابق محمد 
اخلليفة من وسائل ااالعالم عرض 
الندوات وليس تسجيلها فقط، 
الفتا الى ان احلكومة اذا ضيقت 
علينا فسنلجأ للفضائيات االخرى 
خارج الكويت، مضيفا انه على 
احلكومة االهتمام بالشعب وعدم 
التضييق عل���ى املواطنن قائال 
اال يك���ون هناك حصار  »يجب 
للشعب اعالميا«، مخاطبا احلكومة 
ان صاحب السمو االمير يأمر مبنع 
الفتنة وضرب الوحدة الوطنية 

وانتم ال تنفذون اوامره.
واضاف: احلكومة س���اقطة 
في 20 اختب���ارا قبل ذلك، حتى 
عدم التعاون في 28 ديس���مبر، 
فالطالب يطرد في اختبار واحد، 
وهذه احلكومة لم تطرد بعد 20 
اختب���ارا حت���ى اآلن ويجب ان 
ترحل من نفسها قبل ان يأتيها 
تيار استجواب االحرار الذين لم 
يبيعوا وطنهم، متعصبا من بعض 
االعض���اء الذين يقولون ننتظر 
االستجواب وهذا امر غريب لهذا 
االستجواب ليس ملخالفات ادارية 

حتال.
وقال قاتل اهلل املال الذي خرب 
بعض النواب الذين لديهم عمارات 
انه من املمكن  باملالين، مضيفا 
منع احملتجن بالوسائل السلمية 
وليس ضربهم بالوسائل القمعية 
ونتعجب م���ن احلكومة التي ال 

تعلم الى ان »يقلعونا«.
النائب س���الم  ب���دوره، قال 
النم���الن ان ه���ذا احلضور يدل 
على وحدتنا ومدى حرصنا على 
احلفاظ على الدستور وما حدث 
هو ضرب للدس���تور والنواب 
وتعطيل للجلسات وما منلك امرنا 
لكن من ميلكه انتم الناخبون وما 
فينا خيرا اذا لم منثلكم التمثيل 
الصحيح انطالقا من احلفاظ على 

الدستور.
واض���اف: ما فينا خير اذا لم 
ندافع عن الناس ونؤيد االستجواب 
التع���اون ونصوت مع  وع���دم 

بيد االمة.
من ناحيته، قال ممثل النقابات 
محمد الهمالن ان هذا الزمن اختلط 
فيه احلق بالباطل وما حدث في 
ديوان احلربش املراد منه ضرب 
ارادة االمة ومس���يرة الش���عب 
ومس���تقبل االجي���ال والوحدة 

الوطنية ولن نسمح لهم بذلك.
تقدي���ر  رس���الة  ووج���ه 
الذين ميثل���ون االمة  للن���واب 
ويج���ب ان يدافعوا عن حقوقها 

ومكتسباتها.

تحية ألسيل

من جهته، قال النائب السابق 
محم���د طامي ان النائبة اس���يل 
العوضي تسوى شوارب العديد 
من املتخاذلن، ووجه حتية لها 

على مواقفها املشرفة.
وطالب طامي نواب الدائرتن 
الرابع���ة واخلامس���ة باملوقف 
املشرف الثابت بالدفاع عن كرامات 
الناس معتبرا النواب املتخاذلن 
مع احلكومة انهم خذلوا الشعب 
الكويتي وسنحاس���بهم بآرائنا 

وبالصناديق.
الى ذلك، قال النائب الصيفي 
الصيفي الشك ان جلسة الثالثاء 
املقبل ستكون تاريخية وستضع 
اسماء النواب اما في صف الشعب 
او في صف احلكومة مستذكرا العم 
مريخان بن صقر ودوره التاريخي 
ومواقفه املشرفة، معتبرا ان ما 
حدث كان مخططا ومبرمجا له عبر 
ضرب احلكومة للوحدة الوطنية، 
مشددا على ان الشعب اكثر متاسكا 

من احلكومة.
الى ان هناك مخططا  واشار 
حكوميا بدع���م نيابي لالنقالب 
على الدس���تور. وقال ان جلسة 
28 ديسمبر هي البداية ونهايتها 
التصويت على عدم  هي جلسة 
التعاون مع سمو رئيس الوزراء 
وسنكس���ر القيود التي حتتجز 

االشراف.

رسالة

من جانبه، قال النائب فالح 
الصواغ ان رسالتي اوجهها الى 
وزارة الداخلية اقول لهم فيها 
باننا ملتزمون برغبة صاحب 
الس����مو االمي����ر وبالدس����تور 
والقانون وال تظلمونا، واليوم 
انتم عسكريون وغدا ال نعلم اين 
ستكونون ونرجوكم ان تلتزموا 

باالخوة في هذا الوطن.
ووجه سؤاال الى احلضور هل 
تستحق هذه احلكومة البقاء في 
ظل ما حدث من تقييد للحريات 
واالعتداء على املواطنن وصفقات 
اللحوم الفاسدة؟! مشيرا الى انه 
وبناء على اوامر من اللواء خليل 
الشمالي مت قبلول 5 شكاوى من 
جيران النائب جمعان احلربش 

فليح العازمي
أجم���ع ع���دد م���ن الن���واب 
والفعاليات السياسية على ضرورة 
محاسبة احلكومة على األحداث 
الت���ي رافقت انعق���اد ندوة »إال 
الدستور« بديوان النائب د.جمعان 
احلربش في الصليبخات وقيام 
قوات األمن باالعتداء على بعض 
النواب واحلضور من املواطنن، 
معتبرين ان هذا التصرف مخالف 
ألحكام الدستور والقوانن املعمول 
بها، كما انه جاء استنادا لقانون 
قامت احملكمة الدستورية بإلغائه 

في حكم شهير.
كان ذلك خ���الل ندوة نّظمها 
ديوان النيف في منطقة هدية مساء 
أمس األول حتت عنوان »تزول 

املناصب وتبقى الكرامة«.
بداية، قال صاحب الدعوة خالد 
النيف اننا نناقش اليوم )امس( 
الكويتي،  قضية تهم املجتم���ع 
مش���يرا الى ان وجودهم اليوم 
)امس( ما ه���و اال طاعة ووالء 
الكرام وفي هذا  السرة الصباح 
اليوم )امس( ننصهر في مجتمع 
واحد هدفنا احلفاظ على كرامة 
الكويتي وال فرق بن سني وشيعي 
او قبلي او حضري، مس���تنكرا 
ما يفعله االعالم الفاسد عبر ما 
اس���ماهم ب� »اراجوزات« بهدف 

ضرب نسيج املجتمع.
واضاف النيف: لس���ت نائبا 
امن���ا مواطن مثلك���م ودعوتكم 
الي���وم )امس( م���ن اجل قضية 
تهمنا جميعا وهي كرامة املجتمع 
الكويتي، مستنكرا ما حدث في 
ن���دوة احلربش، مس���تغربا في 
الوقت ذاته ع���دم وجود اقتناع 

باملؤسسة العسكرية.
وش���دد على ان ما حدث في 
ديوان احلربش مرفوض جملة 
وتفصيال، السيما ما تعرض له 
د.عبيد الوسمي الذي ال يرضي 
شريفا في هذا البلد ما تعرض له، 
ونريد وقفة نيابية من اجل احلفاظ 
على كرامتنا ولقائنا مع النواب 
املتخاذلن في صناديق االقتراع، 
ونحن ليست لدينا خصومة مع 
احد، لكن ال نرضى ان يتعرض 
لنا احد موجها نقدا الذعا ملن يريد 
تصوير االستجواب على انه ضد 

صاحب السمو االمير.
واس���تنكر النيف ما تعرض 
ل���ه الصحاف���ي محمد س���ندان 
املعرض لالصابة بالشلل، منتقدا 
ما اسماه بالساقط الالقط الذي 
يريد التشكيك في والئنا للوطن، 
مضيفا اذا سكتنا على كرامتنا فما 
فينا خيرا . وشدد النيف على ان 
الوالء لالسرة احلاكمة واحلكومة 
الرشيدة، واختتم النيف حديثه ان 
ديوانه يعتذر من النواب الذين لن 
يشاركوا في االستجواب املقبل.

سمعا وطاعة

من جهته، قال النائب مبارك 
الوع���الن: كنا نتمن���ى ان تقام 
الندوة في اخلارج اال انه احتراما 
لصاحب السمو االمير نقول سمعا 
وطاعة، مش���يرا الى ان النواب 
الذين حضروا الندوة كاش���فن 
رؤوسهم واحلكومة التي ال حتترم 

مواطنيها يجب اال حتترم.
وتناول الوعالن احداث ندوة 
احلربش وما مت من ضرب مواطنن 
ونواب فيها، مشيرا الى ان مساحة 
احلرية التي نتمتع بها في الكويت 
اراد الس���فهاء وبع���ض االقالم 
املأجورة وغير ذل���ك تقليصها 
والتي تسببت في احداث ضرب 
املواطنن، الفتا الى ان احد افراد 
القوات اخلاصة اخبرهم انهم لم 
يأتوا اال من اجل ضرب النواب.

واضاف ما ح���دث للدكتور 
الوس���مي لم نره وق���ت الغزو 
والقوات اخلاصة كان يجب عليها 
ان تستخدم في احداث خيطان قبل 
عدة سنوات، اال انهم خافوا من 
الدول التي وراء هؤالء الوافدين 
ورسالتنا لالسرة »يا آل الصباح 
نحبكم ونحترمكم جميعا لكننا 
ال نرضى ما حدث من ضرب في 

ندوة احلربش«.
واك���د الوعالن عل���ى اهمية 

  الوع�ان: بع�ض األق�ام المأج�ورة والس�فهاء أرادوا تقلي�ص مس�احة حريتن�ا

  الصيف�ي: هن�اك مخط�ط حكوم�ي بدع�م نياب�ي لانق�اب عل�ى الدس�تور

  الهم�ان: ما ح�دث بدي�وان الحربش الم�راد به ضرب إرادة األمة ومس�يرة الش�عب

  النم�ان: ما حصل ض�رب للدس�تور والنواب ونؤيد االس�تجواب وع�دم التعاون

  الفضالة: إذا لم يس�تقل ال�وزراء قبل جلس�ة 28 الجاري فهم مش�اركون في الجريمة

  الص�واغ: الن�واب مطالب�ون بش�هادة الح�ق وأداء واجبه�م باألمان�ة والص�دق
انتقادات الذهاب الى الشارع الذي 
يعد جلوءا ال���ى االمة، واختتم 
حديثه مبقول���ة ال دميوقراطية 

بال حرية، وال حرية بال كرامة.
العام  ق����ال االمن  من جانبه، 
الس����ابق للتحالف الوطني خالد 
الفضالة: عندم����ا مت اعتقالي في 
املاض����ي، حضر د.عبيد  الصيف 
الوسمي في التحالف الوطني وطلب 
ان يتحدث رغم منعه بسبب انتهاء 
فترة املتحدثن، مطالبا احلضور 

بالوقوف الى جوار د.الوسمي.
ورفض الفضالة تصوير مثل 
هذه اللقاءات على أنها تأزميية،  
مش���يرا الى انه وف���ي حالة لم 
يقدم الوزراء استقاالتهم قبل 28 
ديسمبر فهم مشاركون في هذه 
اجلرمية وبانتهاء االس���تجواب 
س���ترجع االم���ور ال���ى مصدر 
الس���لطات، ويكون مصير االمة 

مشددا على انهم سيفشلون فيما 
يريدوا ولن يستطيعوا االعتداء 
على حرياتنا ولنا الشرف ان تكون 
التحرك  القبائل في صدارة هذا 

والكويت قبل كل شيء.
وشدد الدين على ان الشارع 
هو االمة والسيادة لالمة مصدر 
السلطات جميعا، مستغربا من 

مناقشة في جلسة علنية.
الكاتب  م���ن جانب���ه، ق���ال 
الصحافي احمد الدين انه في يوم 
8 ديسمبر دخلت الكويت مرحلة 
جديدة ومنعطفا خطيرا وانتقلنا 
من السلطة الدستورية الى تعطيل 
الدس���تور عبر جزء مخطط له 
تخطيطا جيدا من خالل تقسيم 
الكويت على اساس طائفي وقبلي 
وفئوي وه���ذا مخطط جرى له 
منذ زمن بحيث يتم االعتداء على 

موضوع االجتماعات العامة.
وشدد على ان القانون ينص 
على ان االجتماع داخل الديوانية 
وامامها ليس م���ن االجتماعات 
العامة، مش���يرا الى ان مشروع 
اخلطي���ط يس���تهدف تكتي���م 

األفواه.
وتابع الدي���ن: انهم يريدون 
ابقاء مجلس االمة ش���كال فقط، 

  الب�راك: 21 نائب�ًا يؤي�دون ع�دم التع�اون م�ع الحكوم�ة بدع�م 3 كت�ل برلماني�ة
  الطاح�وس: اإلع�ام الفاس�د المدع�وم م�ن الحكوم�ة ف�ّرق نس�يجنا االجتماع�ي

  الخليف�ة: من�ع المحتجي�ن يك�ون بالوس�ائل الس�لمية ولي�س بالض�رب والقم�ع

محمد الهمالن متحدثا


