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د.وليد الطبطبائي مبارك الوعالن

محمد هايف

د.ضيف اهلل ابورمية فالح الصواغد.جمعان احلربش خالد الطاحوسد.فيصل املسلم

مسلم البراك

أحمد السعدون

)محمد ماهر( جانب من احلضور خالل الندوة 

نواب: نطالب الحكومة باالستقاله لتعديها على المواطنين واالعتداء على ممثلي الشعب

جوهر: أقسم باهلل ان هاجموكم 
وانتهكوا بيوتكم فاننا سنقف مع 
الكويت ولن نترككم، مشيدا بدور 
الذين رفضوا  أبناء قبائل عنزة 
التوقيع على بيان يدعم حكومة 
ناصر احملمد الذي هو »ابخص« 
الن���اس بكيفي���ة احلصول على 

أصوات مؤيديه.
وب���دوره قال النائ���ب جابر 
احمليلب���ي ان االس���تجواب عن 
مس���تحق، مطالب���ا بالدفاع عن 
أبروا بقس���مهم  الذين  الن���واب 
وايصال رسالة لكل حاقد وحاسد 
واقول له أن هؤالء النواب هم من 

امتثلوا لرغبة صاحب السمو.
من جانبه أكد النائب السابق 
محم���د اخلليفة دعم���ه ملقدمي 
االستجواب والذين أبروا بالقسم 
بعد ان وقف غيرهم ضد الدستور 

بعد انتهاك املادة 31 منه.
م���ن ناحية أخرى أكد النائب 
محمد هايف ان ما حصل ظلم فال 
الكويت املطاعات  أبناء  يستحق 
بصورة ه���زت منطقة اخلليج، 
مبديا اس���تغرابه صدور بعض 
الفتاوى من بعض املش���ايخ في 
ظل سحل وضرب املؤمن وفي وظل 
قوله تعالى )لقد كرمنا بني آدم( 
ونقول أله���ل الفتوى ان اعضاء 
مجل���س األمة ميثلون أهل احلل 
والعقد الذين حق لهم في يوم من 
األي���ام ان يعزلوا أميرا من أمراء 
الكويت متسائال أال يقبل منهم ان 
يقولوا رأيهم في رئيس الوزراء 
الذي لن يسود الهدوء إال برحيله 

ولن نقبل باستمراره.

النمالن والصواغ

من جانبه، قال النائب مسلم 
البراك من حق قبيلة العوازم ان 
تفتخر بالصواغ والنمالن اللذين 
دافعا عن احلريات وحق الشعب 
الكويتي، مش���يرا الى ان رئيس 
الوزراء أعد العدة والفرق الفنية 
لالحتفال ي���وم األربعاء ونقول 
له س���تحتفل في ساحة الصفاة 

بسقوط احلكومة اخلايبة.
واض���اف: ش���عرنا باأللم ان 
يصل حال الكويت الى مثل هذه 
احلالة ويصل اإلعالم الفاسد الى ان 
يصور األمر بأنه خالف بني النواب 
وبني صاحب السمو األمير وألمر 
غير ذلك فالوالء لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، مطلق 

وخالفنا مع ناصر احملمد.
واس���تطرد: فقدن���ا الثقة في 
حكوم���ة ناصر احملمد ويوم 1/5 
س���تكون البداية ونقول باس���م 
الش���عب الكويتي لناصر احملمد 
»ارحل« وس���نمارس دورنا في 
االحتماء بالش���عب الكويتي في 
ظل حكومة تضرب ش���عبها فلم 
يس���بق في تاري���خ الكويت ان 
الش���عب  يضرب رئيس وزراء 

الكويتي.
واضاف م���ن يناصر ناصر 
احملمد هم النواب الذين غابوا عن 
اجللسات بهدف تعطيل الدستور، 
ألول مرة أرى رئيس وزراء يرى 
شتم أبناء شعبه ويبتسم وهو 
أول رئيس وزراء مارس املالحقات 
السياسية، الوسمي واجلاسم في 
السجن والفضالة ينتظر واملسلم 
ال ن���دري ما هو الوض���ع الذي 

سيحصل معه.
ولذلك نقوله���ا بكل وضوح: 
ندواتنا ستستمر لن تبقي حكومة 
ناص���ر احملمد حت���ى وإن فقدنا 

كراسينا ولو أدخلونا السجن.
وبإذن اهلل سنحتفل بسقوط 
حكومة ناصر احملمد في ديوانية 
جمع���ان احلربش الذي نقول له 
أملك أملنا متمنيا ان يكون صوت 
النائب حسن جوهر ضمن الداعمني 
لكتاب عدم التعاون حتى يكون 
بجميع أطياف وفئات الش���عب 

الكويتي.

بأذنه بس����بب ضربه، ولالسف 
ان ذل����ك يحصل ف����ي بلد مثل 

الكويت.
الن���دوة فهيد  واعلن عريف 
النواب مس���لم  الهيل���م توقيع 
البراك وجمعان احلربش وفالح 
الصواغ وخالد الطاحوس ووليد 
الطبطبائي ومبارك الوعالن ومحمد 
هايف وعلي الدقباسي وضيف اهلل 
أبورمية وفيصل املسلم على ورقة 

كشف الذمة املالية.

أهل الكويت

من ناحيته، قال النائب خالد 
الطاحوس: منثل اهل الكويت في 
الس���الم ونفتخر  قاعة عبداهلل 
بانتمائنا الى قبيلة يام كما يفتخر 
الصواغ بابناء عطا ومن لديه غير 
ذلك يشرب من البحر، ولن ننحني 
امام حكومة ناصر احملمد بعد ان 
حملنا االمانات ونقول ملن قال وين 
رايحني املضروب مطيري والبيت 
لعنزي »مطير عيني اليمني وعنزة 

عيني اليسار«.
وكشف الطاحوس ذمته املالية 
قائال انه ال ميلك سوى 300 دينار 
في البنك التجاري و7 دنانير في 
البنك الوطني ولم يسجل باسمي 
اي عق���ار واحتدى ناصر احملمد 
اثبات غي���ر ذلك من خالل البنك 
املركزي وادارة التوثيق، مشيرا 
الى انه مازال يسدد ديون حملته 

االنتخابية.
واضاف: ارحل يا ناصر احملمد 
لترتاح الكويت بعد ان س���قطت 
شعبيا ودس���توريا باسم االمة، 
ونقول له ان من قبض منكم يقبض 
من خارج الكويت، مطالبا النواب 
اآلخرين بالكشف عن ذمتهم املالية 
بعد اتهامهم لالحرار بأنهم يدعمون 

من جهات خارجية.
من جهته، قال الناشط السياسي 
اسامة مناور ان صاحب السمو 
االمير امر ان تكون الندوات داخل 
الدواوين وان يستجوب النواب 
من يشاءون وهو ما حدث، فلماذا 

هذا التشويه للحقائق؟!
بدوره، كشف النائب جمعان 
املالية وهي 850  احلربش ذمته 
دينارا ومدرسة اجيال تطالبه ب� 
5000 دينار، متحديا ان يثبتوا غير 
ذلك، مبديا استعداده لالستقالة 

ان اثبتوا عكس ذلك.
واضاف: أقول للدكتور حسن 

كارثي وجت����اوز على نصوص 
الدستور ويحاسب عليه القانون 
جزائيا متحديا احلكومة أن تأتي 
بنص واحد يسمح لهم باالقتراب 

من الديوانية.
مش����يرا الى ان تواجد قوات 
االم����ن مخالف للقان����ون، لذلك 
الكويتي  الش����عب  مس����ؤولية 
مواجهة ه����ذه احلكوم����ة بعد 
تصويت 22 نائبا ولم تستطع 
احلكومة ثنيه����م عن مواقفهم، 
مؤكدا ان االم����ر لن ينتهي عند 
حد التصوي����ت على كتاب عدم 
التعاون ويجب اال تستمر هذه 
احلكومة التي لم يرفض اي من 
وزرائها ما ح����دث في ديوانية 
النائب جمعان احلربش، مبديا 
اسفه ان توجه التعليمات لوزير 
العدل بعدم حضور اجللسة وهو 

من قدم الطلب.
واستطرد: لم يحصل ضرب 
املواطنني حتى ف����ي ظل غياب 
املجلس وف����ي دواوين االثنني 
ولم يتجرأ على مواجهة الشعب 
الكويتي اال حكومة ناصر احملمد، 
ونقول لهم مس����يرتنا مستمرة 
ويجب ان يكون الشعب الكويتي 
وراء نواب����ه ألن القضية كرامة 

مواطنني لن نتنازل عنها.
ب����دوره، قال النائب س����الم 
النم����الن: نأس����ف ان يحدث ما 
نراه هذه االيام وااليام السابقة 
الكويت، مؤكدا ان مصلحة  في 
الكويتي هي  الكويت والشعب 
االولى، رافضا تعطيل الدستور 
وض����رب الن����واب واملواطنني، 
ونقول لهم: سنس����تمر بعد ان 
اصبح ضرب املواطنني سلوك 
القياديني وآخره����ا ضرب احد 
املواطنني من قبيلة العوازم قبل 
ايام بسبب مخالفة مرورية وكأنه 
احد املجرمني، واكد التقرير وجود 
نزيف في االنف وفقدان السمع 

م����ن جانب����ه، ق����ال النائب 
الفحماء  السابق عبداهلل راعي 
ان من قدموا كتاب عدم التعاون 
انتصروا للدستور بعد ان فشلت 
احلكومة واستندت الى االعالم 

الفاسد ضد الشعب الكويتي.

رفع الحصانة

من جانبه، قال النائب احمد 
الس����عدون علين����ا اس����ترجاع 
احملاوالت التي سبقت 1 ديسمبر 
وتعطيل اجللسات لرفع احلصانة 
وهي محاوالت لتعطيل الدستور 
باستغالل األغلبية في اجلانب 
السيئ وكانت محاولتهم األولى 
ه����ي رف����ع احلصان����ة بإجراء 
يعتقدون انه دستوري من خالل 
عدم حضور اجللسات، مشيرا الى 
فشل احلكومة في اقناع النواب 
لتنقيح الدستور في احملاوالت 
السابقة، مشددا على اهمية دور 
الشعب الكويتي سنة 1982 عندما 
جاءوا بتعديالت الدستور وافقهم 
37 نائبا إال أنهم لم يستطيعوا 
االستمرار بعد التحرك الشعبي 
الذي اسقط هذه التعديالت وليس 

النواب.
واضاف ما حصل في 12/8 عمل 

فقد التعليم والصحة إال انه فقد 
ذلك بعد ضرب املواطنني والنواب 

في ندوة احلربش.
النائ����ب فيصل املس����لم اكد 
ان احلضور الكثيف دليل على 
جناح االستجواب، مشيدا بدور 
الش����عب الكويتي ف����ي حماية 
الدس����تور الذي ينص على ان 
االمة مصدر السلطات واحلكم 

في ذرية مبارك.
ووص����ف ما حص����ل باألمر 
العظي����م بع����د قم����ع احلريات 
والتع����دي عل����ى احلرمات مما 
ادى الى احياء قيم االحرار بعد 
االعتداء على كرامات املواطنني 
واقتحام البيوت مما يتطلب وقفة 
عز ملن����ع اقتحام جميع البيوت 
النواب نوعان  ان  الى  مش����يرا 
احدهما انتصر لألمة والكرامة 
واآلخر باع إرادة األمة بعد ضرب 
املواطنني والتعدي على كراماتهم 
من حكومة رفضنا استمرارها 

منذ احلكومة الرابعة.
واضاف نحن اليوم اكثر أملا 
بعد بيع البلد في سوق النخاسة 
من قبل الق����الف وربعه ويظن 
احملمد انه الشاري ولكنه لألسف 

هو اخلاسر.

من أوجه القص����ور في مناطق 
الكويت املختلف����ة، منتقدا دور 
ن����واب الدائرة ال����� 5 الداعمني 

للموقف احلكومي.
م����ن ناحيته، أش����اد النائب 
أبورمية بدور قناة  ضيف اهلل 
كاظمة وقناة مباش����ر في نقل 
احلقيقة بعيدا عن التشويه الذي 
انتهجته احلكومة بواسطة قنوات 
اخرى بع أن سحل الشعب بأمر 
من سمو رئيس مجلس الوزراء 
وحكومته التي انتهت صالحيتها 
بعد س����قوطها ش����رعيا بسبب 
املواطنني وفي مقدمتهم  ضرب 
الدستور  الطلبة  اس����تاذ يعلم 
والقانون الفت����ا الى ان النواب 
سيتعاملون مع مقاعد احلكومة 
فارغة وسنس����تمر حتى ترحل 

احلكومة.
م����ن جان����ب، قال الناش����ط 
الداهوم: نشعر  انور  السياسي 
بالفخر عندما نكون في ديوان 
فالح الصواغ ونرى سالم النمالن 
ونقول لهم عي����ب علينا اذا لم 
نعيدكم الى مجلس األمة ونقول 
لهم كراسيهم محفوظة رافضا 
إهانة كرامة املواطن منذ أحداث 
الصباحية حتى ندوة احلربش، 
ومؤك����دا ان قبيل����ة الع����وازم 
س����تنتفض ضد املتخاذلني من 

نوابها املتخاذلني. 
واملرشح السابق ناصر املري 
قال ان ابناء الكويت اثناء االحتالل 
قاموا بالواجب واطاعوا ولي االمر 
متسائال هل نستحق الضرب؟ 
مشيرا الى ان اجلرمية احلقيقية 
هي رش����وة عضو مجلس األمة 
وليس اظهار »الشيك« الفتا الى 
ان االهم من ذلك احترام كرامة 
املواطن ومصاحله التي اقسمت 
احلكوم����ة عليها ام����ام صاحب 
السمو، الفتا الى ان املالذ الوحيد 
للشعب الكويتي هو األمن بعد ان 

وأض���اف: نقول مل���ن اعتدوا 
على املواطنني: قس���ما باهلل لن 
نترككم وسنالحقكم في كل مكان 
وبكل الوسائل، الفتا الى ان في 
ذلك انتصارا للقانون والدستور 
وتفعيال له للوصول الى حتقيق 

رغبات صاحب السمو األمير. 
الناش���ط السياس���ي خال���د 
الشليمي رفض حصر احلرية في 
قاعة عبداهلل السالم، مستعرضا 
مواقف النواب ومشددا على أهمية 
دور الشعب في محاسبة األعضاء، 
قائال: »الشعب األميركي خرج في 
إيقاف حرب  مظاهرة واستطاع 
ڤيتنام«، مطالبا احلضور بالتفاعل 
مع الدعوات النيابية للحضور في 
املواقف التي تتطلب حضورهم.

إنقاذ البلد

ومن جانبه، قال النائب د.وليد 
الطبطبائي ان الرقم 22 ال يعني 
س����وى وجوب إنقاذ البلد بعد 
ان أصبح الشعب الكويتي ضد 
احلكومة التي لم تقوم أي جهة 
ندوة لدعمها بعد ان قامت بتنمية 
الذي  الفاسد  الفس����اد واإلعالم 
الشرفاء  النواب  سيتحرك ضد 

بعد يوم األربعاء.
وأضاف: من املضحك إقحام 
ف����ي قضية  الش����رعي  املوقف 
االستجواب الذي كان في منتهى 
الش����رعية واألدب إذ جاء وفق 
األطر الدستورية ونهايته إرجاع 
األمر الى صاحب السمو األمير 

ولي األمر.
وقال ان أصحاب هذه الفتاوى 
هم أنصاف املش����ايخ الذين لم 
يظه����روا أس����ماءهم، مؤكدا ان 
املواطنني الشيعة ركن أساسي 
من مكونات الش����عب الكويتي، 
مس����تغربا االستغراب الطائفي 
مع االستجواب، متمنيا ان يكون 
حسن جوهر هو الرجل الرشيد 
للوقوف الى جانب الدس����تور، 
خصوص����ا ان كثي����را من أبناء 
الشيعة يرفضون هذا االصطفاف 
وعدم وقوف اي من نوابهم الى 

جانب الدستور.
وبدوره، قال الناشط السياسي 
خالد النيف ان جلسة 1/5 ستكون 
ملحمة تاريخية لرفع كلمة احلق 
فوق كل اعتبار، مطالبا الشيخ 
ناصر احملمد باالستقالة بعد فشل 
الكثير  6 حكومات في معاجلة 

هادي العجمي
جدد عدد من النواب احلاليني 
والس���ابقني في ندوتهم األخيرة 
قبل جلسة التصويت على كتاب 
عدم التع���اون دعوتهم حلكومة 
الشيخ ناصر احملمد الى االستقالة 
مؤكدين استمرار مسيرة الضغط 

إلسقاط احلكومة.
واتفق جميع املش���اركني في 
ندوة »للكويت.. وقفة عز« التي 
أقامها النائب فالح الصواغ على ان 
اليوم األربعاء املوافق 1/5 سيكون 
البداية الفعلية للتحرك الشعبي 
ملواجهة إص���رار احلكومة على 
البقاء مؤكدين ان كلمة الش���ارع 
س���تكون الفيصل كما كانت في 
كثير من الدول وفي الكويت في 
أحداث كثيرة منها محاوالت تعديل 

الدستور والدوائر اخلمس.

فتاوى

البداي���ة مع صاحب  وكانت 
الندوة النائب فالح الصواغ الذي 
طالب النواب املؤيدين للحكومة 
بإظهار أي من الفتاوى التي حصلوا 
عليها مؤكدا أن الكويت ستعود 
أبّية بدستورها بعيدا عن احلكومة 
التي تسعى إلهانة الشعب بداية 
من أح���داث الصباحية ووصوال 
الى االعتداء على النواب ود.عبيد 
الوسمي في ندوة احلربش واصفا 
املواطنني والصحافي  من ضرب 

محمد سندان باملجرم.
واضاف: سنتصدى حلكومة 
الفاسدة والتي  الفساد واللحوم 
عجزت عن حتقيق رغبات صاحب 
التنمية،  السمو األمير وحتقيق 
الفتا الى ان ذلك يعود الى فشل 
الوزراء مطالبا الوزير العفاسي 

بتقدمي استقالته.
واضاف: من الواجب علينا البر 
بالقسم وأداء األمانة مبا ال يخالف 
الشرع منتقدا دور بعض وسائل 
اإلعالم في نقل احلدث وتشويه 
الصور بعد ان كان املخطط جاهزا 
الذين ميثلون  الن���واب  لضرب 
الشعب الكويتي التمثيل الصحيح 
مطالبا احلكومة بأن تستحي من 
احلق بعد ما لم يبق معها سوى 
ن���واب املصالح الذين هربوا من 

الدواوين ومواجهة الناس.
واس���تطرد: احلكومة تلعب 
بأموال الش���عب حتى تس���تمر، 
العوازم باالس���م  مخاطبا نواب 
بالق���ول »نحن أهل الكويت فهل 
الواجب علينا ان نغدر بالشعب 
الكويتي من أجل مصالح ال تسمن 

وال تغني من جوع.
ت���وزع على  وق���ال: املاليني 
أصح���اب املصالح وعلى النواب 
ان يتبروا من هذه األقاويل وعدم 
مخالفة شرع اهلل، مشيرا الى ان 
اإلعالن املنشور من قبل دواوين 
العوازم طلبا منهم للوقوف مع 
احلق واالنتصار للحق فاحلكومة 
لن تبقى طويال، وسترحل، متحديا 
ان تظهر فتوى واحدة حتى يتمكن 

املشايخ من الرد عليها.
النائ���ب  وب���دوره، طال���ب 
النواب املؤيدين  مبارك الوعالن 
للحكوم���ة بإعادة حس���اباتهم 
الختالف االستجواب االخير عن 
االستجوابات السابقة، مشيرا الى 
ان احلكومة فقدت احلياء السياسي، 
ما ادى الى انتفاض الشعب لكرامته 
بعد سحل أبنائه على مرأى من 
العالم وضربهم بطريقة بعيدة 

عن العفة والكرامة.
وزاد: نق���ول لبع���ض نواب 
احلج���ج الواهية »املرجلة أقوال 
حتتاج أفع���اال لصعوبة املوقف 
وتستحق ان نقف مع الشعب هذه 
الوقفة ونتح���دى ايا من النواب 
املطبلني ان يقيم ندوة حتى يعرف 
الكويتي«، متسائال:  رد الشعب 
كيف تعمل احلكومة بعد عدم رغبة 
نصف النواب في التعامل معها.

خالل الندوة األخيرة قبل جلسة التصويت على كتاب »عدم التعاون« في ديوانية الصواغ مساء أمس األول

السعدون: ما حدث كارثة فلَم ُيضرب المواطنون في غياب مجلس األمة؟!

المس�لم: التعدي على الحرمات كان س�ببًا في إحي�اء قيم األحرار

البراك: س�نمارس دورن�ا من خالل االحتماء بالش�عب الكويتي

هاي�ف: أعض�اء مجل�س األم�ة يمثل�ون أه�ل الح�ل والعق�د

الحربش: »الحكومة أبخص« بكيفي�ة الحصول على أصوات مؤيديها

الوعالن: فقدان الحكومة للحياء السياسي سبب االنتفاضة الشعبية

النم�الن: مواطن تعرض للض�رب مؤخرًا بس�بب مخالفة مرورية

الطاح�وس: من يقبض م�ن الحكوم�ة يقبض من خ�ارج الكويت

الصواغ: نتحدى أصحاب الفتاوى إظهار أسماء المشايخ لنرد عليهم
أبورمية: سنتعامل مع كراس�ي الوزراء بعد األربعاء باعتبارها فارغة

الطبطبائي: من المضحك إقحام الموقف الش�رعي في قضية االستجواب


