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)هاني الشمري ـ متني غوزال ـ محمد ماهر( النواب والنشطاء السياسيون وممثلو القوى السياسية والتيارات الشبابية اثناء جتمهرهم في ساحة االرادة مساء أمس في »جمعة الرد« 

عبداهلل راعي الفحماء في ساحة االرادة أمس

مسلم البراك مخاطبا احلضور وعباس الشعبي يهتف خلفه

أفراد القوات اخلاصة يتجمعون أمام املستشفى األميركاني القريب من ساحة »اإلرادة«فهيد الهيلم 

د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف ود. فهد اخلنة 

مبارك الوعالن متوسطا بعض احلضور ملتابعة كلمات املتحدثني

اجراءات أمنية مشددةجموع من املشاركني في املسيرة

الوعالن: نناشد 
»العمل الوطني« 

اتخاذ موقف مبدئي 
وتأييد استجواب 

الرئيس

الطبطبائي: ال يجوز 
أن يتحول مجلس 

األمة إلى حلبة صراع 
للحكومة

العنجري: عشنا
مع آل الصباح

300 سنة وسنعيش
معهم 3000 سنة 

بشرط وجود
الدستور

البراك: أدعو النواب 
للتوقيع على بيان 

األحد املقبل 
لتسجيل موقف حر 

»يسقط ناصر احملمد 
ووراءه الفهد«

نفذت القوى الشبابية والتيارات 
السياسية ونواب املعارضة مساء 
امس اعتصاما في ســــاحة اإلرادة 
تلته مسيرة واعالن نواب املعارضة 
املشاركني عن الدعوة الى توقيع 
بيان يدعو خلروج كل من ســــمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ونائب رئيس الوزراء الشيخ أحمد 

الفهد من احلكومة.
وجدد املعتصمون في »جمعة 
التي خصصوها للرد على  الرد« 
تصريــــح رئيــــس الــــوزراء بأن 
املتظاهريــــن ال ميثلون الشــــعب 
الكويتي، جــــددوا مطالبة النواب 
املؤيدين لرئيس الوزراء بالتخلي 
عنه وتنفيذ مطالب الشعب الكويتي 

وعدم تأييده في االستجوابات.
بدأ االعتصــــام بكلمة لعريف 
قــــال مخاطبا احلضور  التجمهر 
»نحن مع إســــقاط دولــــة ناصر 
احملمد وأحمد الفهد ونحن جميعا 
مــــع الكويت ودولة املؤسســــات 
ونحن منثل الشارع الكويتي بكل 
اطيافه يا ناصر احملمد وانت الذي 

استهان به«.
وقال ممثل حركة »نريد« محمد 
الهمالن ان هناك من يريد ان يخرج 
جيال خانعا ال يقبل باحلرية والكل 
يعلم ان الشعب الكويتي شعب حر 

وأنتم على قدر املسؤولية.
وتابع الهمالن ان ما حدث في 
جلســــة الثالثــــاء املاضي يعكس 
حدة الصراع، والنواب املتلونون 

واملرتزقة هم جزء من أزمتنا.
ثــــم حتدث حمــــد العليان من 
»السور اخلامس« حيث قال »ارحل 
يا احمد الفهد انت ورئيسك فالكويت 

تستحق األفضل«.
وأضاف العليان سوف نحاسب 
إذا  النواب في االنتخابات املقبلة 
طلبوا السرية جللسة االستجواب 
أو خالفوا مطالبات الشعب الكويتي، 
ونناشد صاحب السمو األمير عزل 
رئيــــس احلكومة وحكومته التي 
لم حتترم الدســــتور وانتشر من 

خاللها الفساد.
وبدوره وجه النائب الســــابق 
د.فهــــد اخلنة الشــــكر للشــــباب 
والكتل السياســــية مطالبا إياهم 
بعدم التهاون واملطالبة بحقوقهم، 
كما طالب نواب »العمل الوطني« 
بالتكاتــــف مع زمالئهــــم النواب 

واخلالص من رئيس الوزراء.
وحتدث ممثل احلركة السلفية 
فهيد الهيلم قائال: إن كويت االحرار 
تناديك أن ترحل فنحن نستحق 
األفضل وفي عهدك ضرب املجتمع 
الكويتي من اإلعالم الفاسد وقيل 
عن أهل الكويــــت لفو وطراثيث 
والطراثيث هم مــــن يقفون معك 

في تفريغ الدستور.
بعد ذلك بدأ النواب باحلديث 
حيث قــــال النائــــب عبدالرحمن 

العنجــــري مخاطبــــا احلضور: 
حتملوا احلــــر والرطوبة لتأدية 
واجبكم الوطنــــي خصوصا اننا 
منر مبنعطف تاريخي سياســــي 
ونحن عشنا مع آل الصباح 300 
سنة وسنعيش معهم 3000 سنة 
وبشرط هو وجود الدستور وان 

األمة مصدر السلطات.
واضاف ان هناك صراعا خطيرا 
بني أفراد األســــرة، ونحن مجتمع 
أقنعة  صغير ولألســــف هنــــاك 
انكشــــفت في اجللســــة األخيرة، 
وبعدما حصل بديوان احلربش فإنه 
التفسيرية يعتبر  املذكرة  حسب 
رئيس احلكومة ساقطا، وأمتنى 
من صاحب السمو األمير تنحية 
ناصر احملمد واذا استمر الصراع 
على مــــا هو عليه فعلينا التفكير 

في امللكية الدستورية.
وقال النائب د.وليد الطبطبائي: 
إن احلضور وصل اليوم )أمس( الى 
7 آالف شخص ونحن نقول ارحل 
يا ناصر احملمد بعد ان كثر الفساد 
وأصبح املال السياسي كالشالل.

واضاف الطبطبائي انه ال يجوز 
أن يتحول مجلس األمة إلى حلبة 

صراع للحكومة.
وأضاف »ليرحل احملمد والفهد 
وأول الراحلني يحب أن يكون رئيس 

الوزراء«.
ثم قال النائب مسلم البراك: ان 
رئيس احلكومــــة أراد ان يخطف 
مجلس األمة وهذا ما دعا الشارع الى 
النزول، وأقول ان الشباب هم من 
يحركون أنفسهم وليس النواب.

ولو ان مواطنا كويتيا واحدا 
خرج لتأييد الرئيس فلن »نسفهه« 
ألنه كويتي وسنحترمه، وباألمس 
من حتدثت باســــم ناصر احملمد 
ودافعت عنه هي أردنية من أصل 
فلسطيني وتقول »البد أن نغير 

الدماء في مجلس األمة«.
واضاف: أدعو النواب للتوقيع 
على بيان االحد املقبل لتســــجيل 
موقف حر »يسقط ناصر احملمد 
الفهد« وســــوف »نقعد«  ووراءه 
احملمد في بيتــــه والفهد في بيته 
وسنعرف من هم نواب الرئيس.

ثم قال النائب مبارك الوعالن: 
نحن نناشد كتلة العمل الوطني أن 
يكون لها موقف مبدئي واملواقف 
حتســــب للشــــرفاء ونحن وقفنا 
معكم مواقف مبدئية. واالستجواب 
ملصلحة الكويت وقدمناه من دافع 
محبتنــــا للكويت وحذفنا محورا 

مهما ألنهم وصفوه بالطائفية.
ثم قال ممثــــل »حدس« محمد 
الدالل: انه إذا ضيعت األمانة وأسند 
األمر لغير أهله فانتظر الساعة وهذا 
ما هو حاصل في البلد فقد ضيعت 

األمانة وأسند األمر لغير أهله.
هاني الظفيري - عادل العتيبي  ٭
 عادل الشنان

اتفاق نواب املعارضة على التوقيع على بيان يطالب بتنحية رئيس احلكومة وإقالة الفهد األحد

املعتصمون في »جمعة الرد«: سنواصل االحتجاج
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جانب من احلضور في ساحة االرادة امس 

خالد الطاحوس متوسطا د. فهد اخلنة وأحد احلضور

ممثل إحدى القوى الشبابية يلقي كلمتهشباب »اإلرادة« يعدون لوحاتهم التعبيرية

سيارة ستيشن وضعت بها بعض املبردات حلفظ املرطبات وتوزيعها على احلضور

جانب من املسيرةحضور أمني مكثف سبق االعتصام

علم الكويت يحمله بعض املتظاهرين وكتب عليه »من أجل الكويت حتى يرحل«

حضور نيابي

مجموعة من احملامني املشاركني في االعتصام اللواء د. الزعابي في حديث مع املتجمهرين أمام بوابة املجلس البراك في نقاش مع اللواء د. مصطفى الزعابي

من االعتصام
٭ قامت مروحية تابعة لقوة الشرطة بالتحليق على ارتفاع 

منخفض فوق ساحة اإلرادة.
٭ شهدت مواقف قصر العدل تواجدا كثيفا للقوات اخلاصة 

حيث جتمعوا بجميع معداتهم هناك.
٭ النواب املشاركون في التجمهر قاموا بإيقاف سياراتهم داخل 

مجلس األمة من خالل البوابة الرئيسية وتوجهوا إلى ساحة 
اإلرادة مشيا على األقدام.

٭ اشترط بعض النواب للمشاركة في التجمهر عدم اخلروج 
مبسيرة بعد االعتصام.

٭ مت توزيع لقاء سمو رئيس الوزراء الذي نشر في الزميلة 
»السياسة« ووضع على كراسي احلضور.

٭ قامت إحدى القنوات الفضائية بوضع استديو ميداني خلف 
ساحة اإلرادة حيث قامت بإجراء مقابالت مع بعض الشخصيات 

ومنهم اخلنة والطبطبائي والوعالن.
٭ وصل النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري وفالح 

الصواغ ود.فيصل املسلم ود.جمعان احلربش في وقت واحد 
إلى ساحة اإلرادة.

٭ قام املنظمون بالتنبيه على احلضور برفض أي شعارات 
ضد الدستور وعدم استخدام اي ميكروفونات في غير املكان 

املخصص لها من خالل منصة احلديث.
٭ بدأ التوافد الى ساحة اإلرادة فور االنتهاء من صالة العشاء 
وبأعداد كبيرة وسط تنظيم من القائمني على االعتصام وتأهب 

أمني واضح.
٭ حضر النواب د.ضيف اهلل أبورمية ومحمد هايف وعلي 

الدقباسي وخالد الطاحوس معا إلى ساحة اإلرادة.
٭ دخلت مجموعة من احملامني إلى ساحة اإلرادة وهم يرتدون 

روب احملاماة األسود.
٭ هتف احلضور أثناء التجمهر »ارحل.. ارحل يا ناصر«.


