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اخلرافي يستقبل مدير إدارة

الدراسات والبحوث في مجلس األمة

استقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
في مكتبه ظهر امس األمني العام املساعد للبحوث 
ادارة  الش���ريف ومدير  واملعلومات عب���داهلل 
الدراسات والبحوث سليمان السبيعي ورئيس 
قسم اإلحصاء والقياس مها الرميح الذين قّدموا 
له كتابني حول »مسيرة احلياة الدميوقراطية 

في دولة الكويت« والذي صدر مبناسبة مرور 
50 عاما على اصدار الدستور اضافة الى »تاريخ 

نشأة دولة الكويت«.
وتناول الكتاب احلصاد البرملاني لدور االنعاقد 
الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر »دراسة 

حتليلية« وأبرز ما ورد في دور االنعقاد.

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي مستقبال األمني العام املساعد للبحوث واملعلومات عبداهلل الشريف

الى حتول خطير على الساحة 
السياسية واخذ فيه الشباب 
الرافض لالداء السياس���ي 
مبجمله مقود القيادة ورغم 
وجهة نظري حول املعاجلة 
النظام  املطلوبة الم���راض 
السياسي اال انني اجد العذر 
لغضبة الشباب من املخلصني 

من احلكومة واملجلس.
ودعا املسلم السلطة الى 
تفهم هذه الغضبة الشبابية 
الصادقة وانزاله���ا منزلها 
الصحيح واحلذر من بطانة 
السوء جتار املصالح التي ال 
تريد للبلد واهله خيرا وال 

عمارا.
وطالب م���ن كل صاحب 
قرار باملبادرة الحتواء االزمة 
فورا فقطار االصالح الشبابي 
له محطات تطلب التصحيح 
وال اح���د يريدها ان تتحول 

لريح عاصفة.
ولفت الى ان احلل املطلوب 
لالزمة املزمنة يبدأ برحيل 

املسلم: الغضب الشبابي له محطاته 
ومبرراته الرافضة لألداء السياسي

الطبطبائي: شعارات الشباب
في اعتصام اجلمعة اتفقت مع الدستور

الوزراء فورا لثبات  رئيس 
عجزه عن القيادة ولتدهور 

البلد في عهده.

اكد النائب د.فيصل املسلم 
ان اهلل سبحانه قال في محكم 
تنزيله )وسيق الذين اتقوا 
ربهم الى اجلنة زمرا حتى اذا 
جاءوها وفتحت أبوابها وقال 
لهم خزانتها س���الم عليكم 

طبتم فادخلوها خالدين(.
واشار املسلم في تصريح 
صحافي الى ان خطيئة تأجيل 
اس���تجواب رئيس الوزراء 
كارث���ة فج���رت اعتراضات 
قطاعات كبيرة من الشعب 
الشبابية  الكويتي وخاصة 

منها.
واعتب���ر ان هذا التأجيل 
تدمي���ر لدولة املؤسس���ات 
وجناح للرئيس في جتيير 
كل الوسائل حلماية طموحه، 
وفضل »نواب الرئيس« كان 
عظيما في سوئه وسيكون 

له ارتداداته السلبية.
واضاف: دعوة ش���باب 
الكوي���ت العتصامات جمع 
د.فيصل املسلم»الدستور« و»الغضب« تشير 

البراك: سنقدم استجوابًا جديدًا لرئيس الوزراء مكونًا
من 4 أو 5 محاور فور االنتهاء من االستجوابات املطروحة

نرفض استثناء الكويتية املتزوجة من غير كويتي
واأليتام في قانون املساعدات االجتماعية

..و يسأل املليفي عن جمع عميدة كلية اآلداب
تواقيع للحصول على مدة إضافية

ق����ال النائب مس����لم البراك 
ان����ه حري����ص عل����ى ان يقر 
قانون املس����اعدات االجتماعية 
بطريقة س����ليمة وعدم وضع 
استثناء حلاالت املرأة الكويتية 
املتزوجة من غير كويتي وااليتام 
ومجهول����ي االبوين وان يكون 
استحقاقا على احلكومة، مؤكدا 
اللجن����ة ورئيس  ان رئيس����ة 
اجللسة باالنابة هم السبب في 
تعطل القانون، وموقف الكتلة 
من حقوق العسكريني واضح 
والذي سيقر في االسبوع املقبل 

ان شاء اهلل.

وبني البراك ان اطالق التهم 
شيء سهل، ومواقف�نا من القوانني 
القادمة معروفة سواء بالنسبة 
للعسكريني او اي قوانني اخرى 
الكويتي وتتعلق  املواطن  تهم 

باستحقاقات يجب ان تقر.
وقال هناك استثناء في القانون 
الكويتية املتزوجة من  للمرأة 
غير كويتي وااليتام ومجهولي 
االبوين ويكون هذا االستثناء من 
وزير الشؤون وبقرار منه، ملاذا 
لم يوضعوا في أصل القانون؟ 
ولم يتم عمل استحقاق؟ مشيرا 
الى ان هذه الفئات سيسألنا اهلل 

سبحانه عنها، فاالخت رئيسة 
اللجنة بدال مما تستقطع دقيقة 
وتوضح لي وتقول س����نتلقى 
التعديالت املقترحة وس����تتم 
مناقش����تها في املداولة الثانية 
استمرت في قراءة مواد القانون 
بشكل استفزازي، وكأنها ال تعي 
اي اهمية لكل التساؤالت التي 

تطرح حول ذلك.
وأكد البراك حرصه على املرأة 
الكويتي����ة وااليتام ومجهولي 
االبوي����ن الخذ حقه����م والزام 
الدولة بذلك وليس باس����تثناء 
من الوزير ف����اآلن لدينا وزير 

يخاف اهلل فما بالك اذا اتى وزير 
يجعل االستحقاق من عدمه على 
»مزاجه«، متس����ائال: ملاذا اضع 
هذه الفئات املستضعفة والذين 
يرجون من بعد اهلل نواب االمة 
االهتمام بهم بيد الوزير ويذهبون 
للبحث عن اس����تثناء؟ ملاذا لم 
يوضعوا في اصل القانون؟ فال 
يجوز ان تعرض على جلنة ومن 
بعد الوزير يوافق او ال يوافق 
الش����ديد وجود  ولكن لالسف 
املرأة في اللجنة هو من يعرقل 
املرأة واالس����تحقاقات  حقوق 

االنسانية.

واوضح الب����راك ان موقفه 
وموقف كتلة العمل الش����عبي 
معروف انه����م حريصون على 
اقرار حقوق العسكريني، مشيرا 
الى انهم اي كتلة العمل الشعبي 
كان لهم صوالت وجوالت حول 
هذه احلقوق، ولكن نحن نعلم 
أن بع����د التصويت على قانون 
املساعدات سيكون دور قانون 
حقوق العسكريني والذي بإذن 
املقبل  اهلل سيقر في االسبوع 
والذي وقف ضد كل ذلك رئيس 
اجللس����ة باالنابة االخ عبداهلل 

الرومي.

وجه النائب مس���لم البراك 
سؤاال برملانيا الى وزير التربية 
ووزير التعلي���م العالي أحمد 
املليفي ج���اء كالتالي: ألهمية 
وخطورة منصب عمداء الكليات 
في جامعة الكويت س���واء في 
اجلان���ب االداري أو العلم���ي، 
وحي���ث ان الركي���زة االول���ى 
لعملية االختيار تبدأ بتشكيل 
جلان االختيار، ومبا أن معظم 
العمداء تنتهي مدة عملهم في 

الدراسي احلالي  نهاية الفصل 
ومنهم على سبيل املثال عميدة 
كلية اآلداب والتي تنتهي مدتها 
في 2011/8/31، فهل قامت اجلامعة 
بتشكيل جلان االختيار حتى 
االلتقاء باالساتذة  يتسنى لها 
واالساتذة املساعدين واملدرسني 
لالس���تئناس برأيه���م ح���ول 
املرش���حني ملنص���ب العمادة، 
ومبا أننا اآلن في شهر مايو ولم 
يتبق على انتهاء املدة إال ثالثة 

أشهر، يرجى افادتي وموافاتي 
مبا يلي:

٭ إفادتي باالجراءات التي قامت 
بها االدارة اجلامعية بتشكيل 

اللجان.
٭ إفادت���ي مب���دى صح���ة ان 
عميدة كلية اآلداب تقوم بجمع 
التواقيع من قبل بعض االساتذة 
واملدرس���ني في الكلية متهيدا 
لرفعها إلدارة اجلامعة للحصول 
على مدة إضافي���ة دون اتباع 

االجراءات القانونية والالئحية 
وعل ى رأس���ها تشكيل جلنة 

االختيار.
٭ موافاتي بصورة من جميع 
القرارات االدارية والعلمية التي 
أصدرتها عميدة كلية اآلداب منذ 
تولت مسؤوليتها في العمادة.

٭ موافاتي بكشف بأسماء اللجان 
الفنية التابعة بش���كل مباشر 
لعميدة كلية اآلداب مع حتديد 
أسماء أعضائها وجنسياتهم، 

وهل يحصل���ون أو يتقاضون 
مكافآت مالية عن أعمالهم.

٭ موافاتي بكش���ف بأس���ماء 
وجنسيات العاملني في مكتب 
عمي�����دة كلي���ة اآلداب م���ن 
املوظ����فني غير الكويتيني مع 
حتديد مرتباته���م ومكافآتهم 
الس���نوية والس���ند القانوني 
لتعيينهم، مع تزويدي بصور 
من قرارات التعيني س���واء من 

حملة الدكتوراه أو غيرهم.

انتقد النائب مسلم البراك 
التصريح الذي أدلى به سمو 
الوزراء الشيخ ناصر  رئيس 
احملمد لصحيفة »السياسة« 
في عددها الصادر أمس األحد، 
مش���ددا على ضرورة احترام 
خيارات القوى السياسية وعدم 
التشكيك في والئها ووطنيتها، 
او التقليل من دورها بعد تخاذل 
احلكومة والنواب املتحالفني 

معها.
وقال الب���راك في تصريح 
للصحافيني: إن م���ا ورد في 
حدي���ث احملم���د م���ن ان من 
جلس في بيته ولم يخرج الى 
االعتصام اجلمعة املاضية يؤيد 
احلكومة، غير صحيح، مؤكدا 
ان اإليجابية في هذا الكالم هي 
اعتراف احملمد بحق اخلروج 
الى الشارع، وحق الشباب في 
التعبير عن غضبهم، وان حاول 
التقليل من أهميته عندما قال 
ان خروج ألفي مواطن من أصل 
مليون ال ميث���ل الغالبية من 

أبناء الشعب الكويتي.
البراك: »ان هناك  وأضاف 
ث���ورات ش���بابية أس���قطت 
أنظمة، ونحن هنا ال نتكلم عن 
أنظمة، فقد أعلنا بالفم املليان 
تالحمنا م���ع النظام احلاكم، 
وعلى رأس���ه صاحب السمو 
األمير، إال ان اختالفنا هو مع 
من أساء للدستور وفرغه من 
محتواه، وهو رئيس الوزراء 

وحكومته«.
االعالم الفاسد

وق���ال: مطلوب من قنوات 
اإلعالم الفاسد املؤيدة للرئيس 
أال تقل عن رقم األلفني الذي أقره 
احملمد«، مبينا ان من إيجابيات 
كالم الرئي���س اعترافه مببدأ 
الشارع والتعبير عن غضب 

القوى الشبابية.
وأش���ار الى ان أول نزول 
للش���ارع في مص���ر لم يتعد 
50 أل���ف مصري من أصل 85 
مليون مواطن، وأنا أتكلم هنا 
عن أنظم���ة ال رئيس مجلس 

وزراء.
البراك: ما عدد  وتس���اءل 
الذين  احملتجني واملعتصمني 
الشارع، وميكن  الى  ينزلون 
ان يشكل دافعا للمحمد لتقدمي 

استقالته؟
داعيا احملمد الى اإلفصاح عن 
هذا الرقم حتى يخرج الناس 
الذين يشعرون باأللم والغضب 
الغاضبون  من بيوتهم، وهم 
من ضرب الدستور ومحاولة 

وأكد ان أحدا ال ميلك إيقاف 
الشباب الكويتي او تعطيلهم 
انتمائهم  ف���ي  التش���كيك  او 
وحبهم للبلد، مشيرا الى انهم 
يتعاملون م���ع رئيس وزراء 

يخترق الدستور.
تعطيل الجلسات

وتطرق البراك الى تعطيل 
النصاب،  اجللسات بتعطيل 
مشيرا في هذا الصدد الى دور 
النائبات التي س���ألت  احدى 
حرس املجلس قبل دخول القاعة 
عن عدد األعضاء املتواجدين، 
فلما علمت ان عددهم 30 قالت: 
»هيدا م���ا بيصير« ثم ذهبت 
الوزراء، مؤكدا  الى استراحة 
ان تعطيل اجللس���ات ودور 
النواب في ممارسة صالحياتهم 
هو أبلغ رد على من يطالبنا 
مبمارسة دورنا داخل املجلس 

ال خارجه.
ورأى ان احملمد يريد فقط 
الوصول الى اإلجازة الصيفية، 
وبعد ذلك ال عالقة له مبا يقوله 
املجلس والقوى الشبابية طوال 
اإلج���ازة البرملانية فهو يريد 
تعطيل املجلس، والتش���كيك 
ف���ي والء ووطني���ة وحرص 
الكويت���ي والقوى  الش���باب 
الش���بابية، ونقول للشباب: 
»القرار قراركم، والدور دوركم، 
وانتم من يقرر عنوان التجمع 
يوم اجلمعة ومكانه، وواهلل لو 
تركضون وراء احد الى جحر 

ضب لركضنا وراءكم«.
استجواب جديد

وردا على س���ؤال عن نية 
العمل الشعبي تقدمي استجواب 
جديد لرئيس احلكومة، قال 
»نعم هناك قضاي���ا مفاجئة 
ضم���ن مس���ؤوليات رئيس 
احلكومة، وتتعلق باملال العام 
وأمالك الدولة، وهي مرتبطة 
مبجموعة وزراء، كما ان مجلس 
الوزراء ناقش���ها واتخذ فيها 

قرارات«.
وأضاف »عندما ننهي التعامل 
مع االس���تجوابات املطروحة 
على جدول األعمال، سنتقدم 
باس���تجواب في أسرع وقت 
مكون من 4 أو خمسة محاور 
رئيس���ية ضمن مسؤوليات 
رئيس احلكوم���ة، ومتنى ان 
يقف في جلسة علنية وليقل 
ما يشاء عن النواب املؤزمني، 
وليفند استجوابه، اما التشكيك 
في القوى الشبابية فهذا لعب 

في الوقت الضائع.

الشرطة، وذهبوا الى مجلس 
األمة ليعلنوا رفضهم حتالف 
احملمد مع بعض النواب لضرب 
الدستور، ولو كنت يا رئيس 
الوزراء واثقا من نفس���ك ملا 
قبلت تأجيل استجوابك عاما 

كامال.
البرباك تش���كيك  ورفض 
رئيس احلكوم���ة في وطنية 
القوى الشبابية »التي نقف لها 
احتراما وتقديرا، والتي سبقت 
بعض النواب في احلرص على 

الدستور.
ثقة المحمد

وقال البراك موجها خطابه 
ال���ى احملمد »اذا كن���ت واثقا 
بأن إجراءاتك س���ليمة، وان 
من صوت معك م���ن النواب 
هم العاقل���ون، وان اآلخرين 
هم »املجان���ني«، فلتكن هناك 
انتخابات مبكرة لتقول األمة 
رأيها في احلكومة وفي النواب 
املتخاذلني واالنبطاحيني، حتى 
يقول املجلس اجلديد كلمته 
أم  وهل يقبل باحملمد رئيسا 
برئي���س حكومة جديد بنهج 

جديد.
وأضاف: نحن ال نقبل من 
رئي���س احلكومة او غيره ان 
لنا م���كان اجتماعاتنا  يحدد 
واعتصاماتن���ا، ولذل���ك ل���م 
الى  املاضية  نذهب اجلمع���ة 
س���احة اإلرادة، م���ع انه كان 
بيننا وبينها بضعة أمتار، كما 
كان بيننا وبني ساحة الصفاة 
أمتار عندما اجتمعنا  بضعة 
في ساحة البلدية، ومع ذلك لم 
نذهب القتحامها، ألننا ال نريد 
التصادم مع رجال األمن حفاظا 
على الكوي���ت وأمن الكويت، 
فنحن نح���ارب بالكلمة، فقد 
هتفت اجلماهير واألمة شئت 
الوزراء،  أبيت يا رئي���س  أم 
ومهم���ا حاول���ت التقليل من 
أعداد الشباب، لتعبر عن حالة 

الضيق التي وصلت لها.
وأشار البراك الى ان الذين 
ذهبوا الى بيت رئيس احلكومة 
بعد االس���تجواب 7 أشخاص 
فقط، وم���ع ذلك نحن لم نقل 
ان هؤالء موظفون في مكتبك، 
واحترمنا قرارهم وإرادتهم، 
اما أنت ي���ا رئيس احلكومة 
فتحاول تهميش عدد احملتجني 
من القوى الشبابية، واعتبرت 
ان من بقي في بيته مؤيدا لك 
وحلكومة الفشل واخليبة التي 
ال تريد أن تصنع ش���يئا في 

خطة التنمية.

اإلساءة له من رئيس احلكومة 
والنواب املتحالفني معه.

وقال: إن استخدام احملمد 
عبارات »الفشل« أمر ال يعنينا، 
فنحن ال نشك في أنفسنا، لكن 
ليس صحيحا التش���كيك في 
انتماء القوى الشبابية، فأنت 
يا رئيس الوزراء قلت ان أغلب 
احملتجني من غير الكويتيني، 
بل انك أوصلت هذا األمر الى 
مراجع عليا، واآلن تقول انهم 
من أصدقاء وسكرتارية النواب، 
وأنا أحت���داك وأنت من متلك 
األجه���زة األمني���ة كاملة بأن 
تعلن أسماء هؤالء األصدقاء 
وس���كرتارية النواب، واذا لم 
تفع���ل فاعلم »ان م���ا عندك 
ش���يء« وانك تبحث عن اي 
شيء لإلساءة للقوى الشبابية 

وتهميش دورها.
هتافات وصراخات

الهتاف���ات  ال���ى  وأش���ار 
والصرخات التي تعبر عن ألم 
الشباب من عقول متيقظة وأيد 
نظيفة وضمائر حية، فهم أبناء 
الشعب الكويتي احلقيقيون، 
والذين ال يحق لك أن تشكك 
في والئه���م وانتمائهم ملجرد 
انهم طالبوا برحيلك ولم يقبلوا 
اعتداءك على الدس���تور، ولم 
يقبلوا بتحالفك مع بعض نواب 
األمة في تفريغ الدستور من 

محتواه.
وقال للمحمد: لو كانت لديك 
ثقة في حكومت���ك، لصعدت 
املنصة، وقلت ان ما جاء في 
صحيفة االستجواب عار عن 
الصحة، لكنك ال تس���تطيع، 
وال متلك س���وى اإلساءة الى 

الشباب.
إجراءات الحكومة

وذكر البراك: تعرف يا رئيس 
الوزراء اإلجراءات التي قامت 
بها احلكوم���ة، عندما حولت 
ساحة الصفاة الى ساحة حرب، 
كما مت تعيني قائد ميداني، مع 
ان هذا اإلجراء لم يتم يوم 2 
أغس���طس، عندما كان القادة 
العسكريون هم األبطال الذين 
أدوا املطلوب منهم وأكثر من 
ذلك في معركة احلرية والكرامة 

»معركة اجلسور«.
وأك���د ان خطط الش���باب 
الكويتي كانت أقوى من خطط 
احلكومة والقائد امليداني الذي 
مت تعيين���ه، عندما تس���لح 
الش���باب بحرصهم على أمن 
الوط���ن وع���دم التصادم مع 

مسلم البراك

مشدداً على ضرورة احترام خيارات القوى السياسية وعدم التشكيك في وطنيتها

طلب موافاته بصور عن جميع القرارات اإلدارية والعلمية في الكلية

استغرب عدم تضمينها في مواد القانون األصلي

حضروا وجتمعوا بعد حملة 
ترهيب وترويع وتهديد من 
جان���ب الس���لطات االمنية 
وتسكير واغالق للساحات 

العامة.
ولو كانت االمور طبيعية 
لوصل عدد املش���اركني في 
جمع���ة الغض���ب ال���ى 10 
اضعاف العدد الذي ش���ارك 
فيها، وكان عدد املش���اركني 
وصل ال���ى 20 الف مواطن، 
أليس  الطبطبائي:  وتساءل 
هذا العدد كاف ليقتنع الشيخ 
ناصر احملمد بضرورة رحيله 

عن رئاسة الوزراء؟!
الطبطبائي قائال:  وتابع 
اعتقد ان كل القوى السياسية 
والتجمعات الشبابية تقول 
لسمو الرئيس ارحل، وعلى 
سموه قراءة رسالة الشارع 
الكويتي، الفتا الى ان هناك 
مئ���ات اآلالف من املواطنني 
الذين يؤيدون رحيل سمو 
الشيخ ناصر احملمد لكن ال 
يؤيدون طريقة التعبير عن 
ذلك من خ���الل النزول الى 

الشارع.
وأوض���ح الطبطبائي ان 
الشعارات التي مت رفعها في 
جمعة الغضب كانت متفقة 
مع الدستور، فنحن نرفض 
اي شعار يخالفه، مشيرا الى 
ان املطالب���ة برحيل رئيس 
الوزراء او اسقاطه ال تعني ابدا 
املطالبة بإسقاط النظام في 
الكويت، كما يحاول البعض 
ان يصور التحركات الشبابية 
املعارض���ة  والسياس���ية 
للرئيس خطأ لتشويه تلك 
التحركات، الفتا الى ان النظام 
احلاكم في الكويت خط احمر، 
وان املطالبة برحيل رئيس 
الوزراء حق دس���توري في 

اطار حرية التعبير عن الرأي، 
وموضحا ان املطالبة بحكومة 
شعبية ورئيس وزراء شعبي 
ال تتعارض مع الدس���تور، 
ألن���ه لم يف���رض ان يكون 
رئيس الوزراء من األس���رة 

احلاكمة.
من جهة أخرى، قّدم النائب 
اقتراحا  الطبطبائي  د.وليد 
برغبة جاء فيه: نظرا ملا يقوم 
العامة  به مفتش���و اإلدارة 
للجمارك من أعمال تستحق 
الثناء والتقدير وخاصة فيما 
يتعلق مبحاربة آفة املخدرات 
وكذل���ك املمنوعات وحفظ 
البالد من هذه السموم التي 
أصبح خطرها يهدد املجتمع 
بأس���ره وتقدي���را وعرفانا 

لهؤالء الرجال.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح 
برغبة لزي���ادة عالوة بدل 
طبيعة عمل ملفتشي االدارة 
العامة للجمارك مبا يتناسب 

مع طبيعة عملهم.

النائ���ب د.ولي���د  أك���د 
الطبطبائ���ي ان تصريحات 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد التي ادلى 
الى جريدة »السياسة«  بها 
امس كانت غير موفقة، مشيرا 
الى ان سمو الرئيس عليه ان 
يقرأ رسالة الشارع الكويتي 

جيدا.
الطبطبائ���ي في  وق���ال 
تصريحات للصحافيني ردا 
على تصريحات سمو الشيخ 
اذا كان سمو  ناصر احملمد: 
الرئي���س يق���ول ان الذين 
جتمعوا للمطالبة برحيله ال 
يتجاوز عددهم 2000 شخص 
وأنه���م ال ميثل���ون غالبية 
الشعب الكويتي، فإنن���ا نرد 
على س��موه باملثل ونقول له 
إن تظاه��رة مؤي���دة لس���موه 
حتركت من مجل���س األمة 
الى من��زله ونقلتها اح��دى 
الفضائية اخلاصة  القنوات 
وكان عدد املشاركني بها 30 
شخ��صا فقط، فهل هذا يعني 
ان هؤالء ه���م كل املؤيدين 
الرئيس؟! بالطبع  لس���مو 
ال، ألن املؤيدين لسموه من 
املمكن ان يكونوا اكثر وفي 

حدود 60 شخصا مثال!
الطبطبائي في  وش���كك 
رقم اجمالي املواطنني الذين 
شاركوا في جمعة الغضب 
والذي ذكره س���مو الشيخ 
ناص���ر احملمد وه���و 2000 
مواطن طالبوا برحيله مؤكدا 
ان املش���اركني كان عددهم 
يقارب ال� 5 آالف ش���خص، 
وحتى لو كان عددهم 2000 
شخص كما قال سمو الرئيس، 
فإنه يعد رقما كبيرا بالنظر 
الى الظ���روف االمنية التي 
د.وليد الطبطبائياحيطت بالتجم���ع، فهؤالء 

اقترح زيادة عالوة بدل طبيعة العمل لـ »اجلمارك«

دعا السلطة إلى تفهم متطلبات الشباب

ما ورد في حديث 
احملمد من أن من 
جلس في بيته ولم 
يخرج إلى االعتصام 

اجلمعة املاضية يؤيد 
احلكومة غير صحيح 

واإليجابية في هذا 
الكالم هي اعتراف 

احملمد بحق اخلروج 
إلى الشارع


