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الحكومة: مجلس األمة سيرّد بحزم على االستجوابات المخالفة  للدستور
البراك: «الداخلية» دبلجت فيلمًا  لعرضه في الجلسة وسنكشف أين الخطأ في التسجيل !المسلم يؤكد مجددًا: لدينا ٢١ نائبًا يؤيدون عدم التعاون 

مجلس الوزراء  واثق من أن النواب سيرفضون المساءلة المضرة بالمصلحة العامة.. و«إال الدستور» تتحدث عن مفاجآت

العمر رسميًا وكيًال لـ «الداخلية».. والفهد: الكويت أكبر 
من االستجواب ومطمئنون للوضع الدستوري والقانوني

جانب من احلضور احلاشد في ندوة احملامي أسامة املناور أمس 

Égõ«“h É¡eó≤J π°UGƒJ

á«àjƒµdG ∞ë°üdG ÚH

ó©°üdG πc ≈∏Y
(29-28) áëØ°U

لـ«األنباء»:  الرقبـة  علـي 
«سـوق الفرضـة» أنصـف 
والمـورديـن  المزارعيـن 
حدًا  ووضعت  والمستهلكين 
قاطعـًا  لـ«اإلتاوات» والظلم

د.حمد العثمان  لـ «األنباء»: أحذر 
من التحريض على القيادة السياسية 
واإلسهام في إضعاف الوطن  ص٣٣

ص٢٦و٢٧

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد متوسطا الشيخ جابر املبارك والشيخ د. محمد الصباح لدى ترؤسه  اجتماع القياديني في الوزارات 
(هاني الشمري)واجلهات احلكومية ويبدو املستشار راشد احلماد والشيخ جابر اخلالد وروضان الروضان والشيخ أحمد الفهد وعبدالعزيز العدساني 

(هاني الشمري)

مريم بندق - حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة 
ماضي الهاجري -  سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي
شدد مجلس الوزراء  في جلسته أمس 
على حرصه الكامل على الرد على االستجواب 
املقدم ضد ســـمو رئيس الوزراء وتفنيده 
باألدلة واحلقائق مؤكدا أن أعضاء مجلس 
األمة سيقفون بكل حزم وانصاف أمام هذه 
االستجوابات التي تخالف الدستور وتضر 
إضرارا شديدا باملصلحة العامة. كما أكد أن 
احالـــة طلب رفع احلصانـــة البرملانية عن 
النائب فيصل املســـلم إلى مجلس األمة لم 
يكن إال تنفيذا ملا طلبته السلطة القضائية 
«التي نحترمها ونتمسك باستقاللها». إلى 
ذلك، يســـعى طرفا النزاع السياسي (كتلة 
إال الدستور واحلكومة) خالل الـ ٢٤ ساعة 
املقبلة إلى االستحواذ على أصوات محددة 
بعينها حلسم املوقف، كل باجتاهه، في شأن 
استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء واملقرر 
مناقشته غدا. وأكدت مصادر حكومية رفيعة 
في تصريحات لـ «األنباء» ردا على ســـؤال 
بشأن مدى الثقة بتجاوز االستجواب احملددة 
مواجهته من قبل سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد غدا «واثقون واخلير جلّدام»، 
مشيرة إلى أن أعداد املؤيدين لالستجواب 
تصل إلى ١٦ مع عدم التعاون و٤ ممتنعني 
أو ١٧ مقابل ٣. وأضافت املصادر أن تطبيق 
القانون ال يستلزم أن تكون األحكام العرفية 
ســـارية «فضرورة حفظ األمـــن في البالد 
تتطلـــب تطبيق القانـــون».   وفي االجتاه 
املقابـــل قالت مصادر «إال الدســـتور» انها 

تتوعـــد اجلانب احلكومي مبفاجآت لم تكن 
باحلسبان. وأمس أنهى النواب املستجوبون 
مســـلم البراك ود.جمعان احلربش وصالح 
املال بروڤتهم النهائية في منزل البراك بعد 
االتفاق على ما سيلحق باملساءلة من وثائق 
وصور. رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
حسم اجلدل الدائر حول أحقية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في إنابة 
أحد الوزراء للرد عنه في جلسة االستجواب 
بقوله «ان هذا الوضع كان مسموحا به قبل 
تعديل الالئحة الداخلية للمجلس التي حتظر 
اآلن على الوزير املستجوب إنابة أحد في الرد 
عنه». وفي هذا الســـياق، قال النائب مسلم 
البراك ان هناك مجموعة من النواب يتراوح 
عددهم بني ٤ و٥ «مازلنا نعتقد انهم سيتخذون 

قرارات تتفق مع الكرامة». وكشف البراك عن 
أن وزارة الداخلية دبلجت فيلما في استديو 
خاص ألحد قيادييها، وسنقول للمحمد أين 
اخلطأ في التسجيل.   النائب د.فيصل املسلم 
أكد مجددا ان هنـــاك ٢١ نائبا يؤيدون طلب 
عدم التعاون مع رئيس احلكومة، مستغربا 
عدم اعتذار احلكومة حتى هذه اللحظة عما 
ارتكبته القوات اخلاصة في حق املواطنني، 
مشـــيرا الى ان إصرارها على سرية جلسة 
االستجواب هو «إصرار اخلائف». وأمس ايضا 
دعا النائب د.ضيف اهللا أبورمية نواب «إال 
الدستور» إلى اجتماع موسع في ديوانه لبحث 
تداعيات االستجواب وآخر االستعدادات، فيما 
أقام احملامي أسامة املناور ندوة جماهيرية 

التفاصيل ص٧حاشدة وسط تواجد أمني كثيف.

مصادر وزارية عن عدد المؤيدين: «الخير لجّدام»

مريم بندق وكونا
ــمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ  ــدد س فيما ش
ــتمرار في  تنفيذ خطة التنمية  ناصر احملمد على االس
ــب رئيس الوزراء  ــن التجاذبات، أكد نائ ــى الرغم م عل
ــؤون االقتصادية ووزير الدولة للتنمية واإلسكان  للش
الشيخ أحمد الفهد «ان الكويت أكبر من االستجواب»، 
ــتوري  ــول «مطمئنون للوضع الدس ــددا على الق مش
ــد ردا على  ــيخ أحمد الفه ــي». وأضاف الش والقانون
سؤال لـ «األنباء»: أؤكد ان الكويت بأبنائها ومسؤوليها 
وحكومتها ونوابها أكبر من أي استجواب، وما أستطيع 
ــتجواب يعني للحكومة انه فقط  قوله اآلن هو ان االس
«جزء من احلراك السياسي». هذا وأعلن الوزير روضان 
ــته أمس  ــان أن مجلس الوزراء وافق في جلس الروض
على تعيني غازي العمر وكيال لوزارة الداخلية  بالدرجة 
املمتازة وجتديد تعيني مساعد العسعوسي مديرا عاما 
ــة بدرجة وكيل وزارة  ــة العامة للمعلومات املدني للهيئ
ــني ثالثة وكالء  ــس على جتديد تعي ــا وافق املجل ، كم
مساعدين في وزارة املالية وهم : عبدالوهاب املزيني و 

التفاصيل ص٥براك الشيتان و نبيل العبد اجلليل.


