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مئات الضحايا ف�ي مجزرة الثالثاء ببغداد  ص44

»المواجهة«.. خير عالج
ناصر المحمد: رغم إصرار قلة على تعكير األجواء الراقية بتقديم طلب عدم إمكانية التعاون أش�كر األعضاء على وعيهم ونضجهم السياسي  

الخرافي: 30 نائباً يدعمون رئيس الوزراء.. والتصويت 16 الجاري 

أحمد الفهد: قمنا بأول س�ابقة بصعود رئيس الوزراء المنصة
اس�تجواب الوعالن مرّ دون تقديم طلب طرح ثقة بالوزير صفر

الزلزلة: المحمد سّلم تقرير »المحاسبة« بسالمة مصروفات »الديوان«

المسلم: نشكر رئيس الوزراء على صعوده المنصة ورقيه باالستجواب
وزير الداخلي�ة يواجه »طرح الثق�ة« والتصويت 17 الجاري

رئيس الوزراء يضمن ثقة كبيرة رغم تقديم 10 نواب طلباً لعدم التعاون.. والحكومة ترى أن التصويت على الطلب سيكون شكلياً في ظل التأييد النيابي الواسع لها

ولنا رأي

مرحلة مختلفة
تاريخية بامتياز كانت جلسة أمس، و8 ديسمبر حجز مكانه 
على الئحة التواريخ احلاس���مة في حياة البالد الدستورية بعد 
القرار السليم بصعود رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر احملمد 
املنصة واكتمال مش���هد دميوقراطي جديد، ضمن مس���ار عمل 
املؤسس���ات الذي كثيرا ما تعطل في املرحلة املاضية مستولدا 
اجلمود واألزمات، بسبب التهّيب من املواجهة الذي رأينا احلكومة 

تتجاوزه بنجاح.
اإلجماع على اإلشادة بالطرح الراقي للطرفني خالل استجواب 
رئيس الوزراء واجابة سمو الشيخ ناصر احملمد بوضوح وشفافية 
على محوري االستجواب بّدد حتى الهواجس التي كان جزء منها 
قد دفع باجتاه سرية اجللسة، وتوجهت االنظار الى احملطة التالية: 
التصويت على كتاب عدم التعاون، وهي محطة ستمنح احلكومة حق 
االستمرار بعد املواجهة مادامت حتافظ على اغلبيتها املريحة جدا، 
وستشكل إضافة كذلك لرصيد د.فيصل املسلم كونه وصل بتفعيل 

حقه الرقابي في مواجهة رئيس احلكومة الى أبعد مدى.
قراءات كثيرة ستتناول استجواب رئيس الوزراء، لكن البد 
ان نس���جل مفارقتني مهمتني، اوال ان استجواب الرئيس كّرس 
»السرية« كخيار قابل للتفعيل عمليا متى ما توافرت له االغلبية 
رغم ما أثير من كون ذلك إفراغا ألداة االستجواب من مضمونها، 
فقد اصبحت هناك اآلن سابقة على أعلى مستوى تصب في صالح 

أي حكومة في املستقبل.
وباملقاب���ل، رغم إعالن رئيس ال���وزراء عن وجود مخالفات 
دستورية في االستجواب املوجه اليه إال أنه مضى الى املواجهة 
ولم يلجأ للمحكمة الدستورية، وهو ما يحسب لسموه وما  كان 
قد سبقه إليه وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد في استجوابه 
األول، عندم���ا فضل عدم اللجوء للمحكمة. وهذا ما يعزز عمليا 
ايض���ا تراجع خي���ار اإلحالة إلى »الدس���تورية« في املواجهات 
املس���تقبلية، ويسجل كنقطة في صالح النواب الذين يحتجون 

على هذا اإلجراء.
ويبقى األهم، ان الكويت كدولة مؤسس���ات ظهرت بصورة 
دميوقراطية راقية امس وبدأت مرحلة تقدمية مختلفة متاما، 
وال يس���عنا إال أن نتمنى أن حتافظ هذه الصورة على وهجها 
وان تصل مرحلة املس���اءلة والرقابة الى خواتيمها مبا يحقق 
املصلحة العامة، كي حتظى السلطتان بفرصة اللتقاط األنفاس 
والتوجه نحو الشؤون األخرى التي ينتظرها املواطن منهما، 
وحتقق رغبة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الش���يخ نواف األحمد، حفظهما اهلل، في النهوض 
بالبالد وتعزيز الوحدة الوطنية واملضي قدما في التنمية مع 
التركيز على التطور االقتصادي وحتقيق الرغبة السامية في 
حتويل الكويت إلى مرك���ز مالي مبا يفرضه ذلك من حتديات 

ويتطلبه من جهود.

سمو الشيخ ناصر المحمد دخل التاريخ من أوسع أبوابه بعد ما أظهره سموه من رقي وشجاعة وحرص على الديموقراطية 
والدستور في جلسة أمس التي انتهت بتأييد نيابي كبير له رغم تقديم 10 نواب طلبا لعدم التعاون

أبو رمية يناقش استجوابه رغم الوعكة
تع��رض النائب د.ضيف اهلل أبورمي��ة لوعكة صحية 
شديدة أدخل على اثرها مستشفى الفروانية، حيث خضع  
للرعاي��ة الصحية الالزمة، مما أدى في البداية إلى احتمال 
إلغاء اس��تجوابه للنائب األول ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك الذي أكد أن��ه يتمنى كل الصحة ألبورمية. وك�ان 

د. أبورمية تلقى أدوية منش��طة وتوجه للمجلس في محاولة ملناقشة استجوابه، 
لكن وضعه الصحي عاد وانتكس قبل وصوله فأعيد للمستشفى، قبل أن يعود 

ويغادر مساء الى املجلس ملناقشة استجوابه. سالمات بوخالد.

النواب يقّرون باإلجماع وبالمداولتين
اتفاقية االتحاد النقدي الخليجي »كما هي«

محمد الصباح: اعتماد العملة الموحدة قد يحتاج 10 سنوات ودخولها يحتاج قانونًا من المجلس

أقّر مجلس األمة قبيل الشروع مبناقشة االستجوابات 
أمس قانون اتفاقية االحتاد النقدي اخلليجي في مداولتيه 
األولى والثانية وباإلجماع. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ان االتفاقية أقرت »كما 
هي« لكنه جدد التأكيد على ان تطبيق العملة املوحدة قد 
يأخذ مدة طويلة متتد الى نحو 10 س���نوات، مضيفا انه 
بحكم الدستور والقانون فإن التخلي عن الدينار الكويتي 
كعملة نقدية يجب ان يكون وفق قانون بحس���ب املادة 
77 من الدستور التي تنص على ان »تسك العملة باسم 
األمير ووفقا للقانون« مما يس���تدعي ان تقوم احلكومة 
بعرض موض���وع العملة املوحدة قبل اعتماد العمل بها 
على مجلس األمة، وهو م���ا يؤكد النواب انه من »أمور 

السيادة« الواجب عرضها على املجلس.

البورصة.. خضراء
هشام أبوشادي

تزامنا مع جلسة االستجوابات التاريخية، قفزت املؤشرات العامة 
للبورصة الكويتية أمس في الوقت الذي تكبدت فيه باقي األس���واق 
اخلليجية خسائر كبيرة خاصة س���وقي دبي وأبوظبي. فقد ارتفع 
املؤشر السعري 68.7 نقطة ليغلق على 6765.6 نقطة بارتفاع نسبته 
1.3%، كما ارتفع املؤشر الوزني 6.8 نقاط ليغلق على 378.79 نقطة 
بارتفاع نس���بته 1.8%، فيما حققت القيمة الس���وقية ارتفاعا مبقدار 

552.9 مليون دينار لتصل  الى 29.6 مليار دينار.

بين الكويت.. ولبنان القالف: »السرية« فرضتها طبيعة 
تزامنا مع جلس���ة 8 ديسمبر التهم وحساسية المصروفات

الكوي���ت، بدأت  التاريخي���ة في 
احلكومة اللبنانية في بيروت امس 
البيان  سلسلة جلسات مناقشة 
الوزاري حلكومة سعد احلريري 
متهي���دا ملنحها الثق���ة في أجواء 
أقل حماوة م���ن الكويت املنافس 
الوحيد للبنان في  الدميوقراطي 
العالم العربي! جتربة أمس أثبتت 
ان الكويت بع���د ان تقدمت على 
لبن���ان خالل العام���ني األخيرين 
على مستوى احلريات الصحافية، 
أصبحت تتق���دم أيضا بالتجربة 
الدميوقراطية مع صعود س���مو 
رئيس الوزراء الى املنصة مواجها 

االستجواب. 
)تفاصيل الجلسة اللبنانية ص45( د.حسني قويعان 

أوضح النائب حسني القالف أن 
الوزراء  سرية استجواب رئيس 
التهم املوجودة  فرضتها طبيعة 
فيه واملوجهة للرئيس وللنواب في 
آن، إضافة إلى حساسية موضوع 
مصروفات رئي���س الوزراء التي 
حتتوي على هدايا غالية لرؤساء 
دول وحكومات وليس من الالئق 
ان تخرج إلى العلن، مضيفا: كان 
هناك كالم أيضا عن خروج صراع 

األسرة إلى املأل.
وتابع القالف: اجلو العام في 
صالح احلكوم���ة، مؤكدا أنه كان 
يتمنى بعد س���ماع ردود رئيس 
الوزراء ع���دم توقيع طلب لعدم 

التعاون.

من أجواء الجلسة
أس�ماء املوقعني على »عدم التع�اون«: علي الدقباسي، أحمد 
الس���عدون، مس���لم البراك، الصيفي الصيفي، خالد 
الطاحوس، محمد هايف، فالح الصواغ، د.فيصل املسلم، 

د.جمعان احلربش، د.وليد الطبطبائي.

 »السرية«: صّوت 40 عضوا مع طلب احلكومة للسرية )24 نائبا 
و16 وزيرا(، فيما رفضه 23 نائبا مع امتناع نائب واحد.

قويعان ينفي: تداول الشيك لعبة »وسخة«: 
نفى النائب السابق د.حسني قويعان 
نفيا قاطعا أن يكون تسلم أي شيك 
من رئيس الوزراء من حسابه اخلاص 
أو من حساب ديوانه، واصفا تداول 
الشيك بأنه »لعبة وسخة ومفبركة«، 
وقد حض���ر د. قويعان إلى مجلس 

األمة أمس.

التفاصيل ص35

)متين غوزال(
النائب د.فيصل المسلم نال تقدير وإشادة  مؤيديه ومعارضيه على أدائه الرصين  خالل استجوابه  

التاريخي لسمو رئيس الوزراء ويبدو متحدثا في مؤتمر صحافي بعد االستجواب أمس

8.2 مليارات دوالر إيرادات »زين« المتوقعة ل� 2009  ص39

التفاصيل ص11

د.ضيف اهلل أبورمية

مريم بندق � حسين الرمضان - موسى أبو طفرة  � ماضي الهاجري � سامح عبدالحفيظ
صدق���ت احلكومة في وعده���ا، واجتازت التحدي، واخت���ارت املواجهة  كخير عالج إذ 
»بطت دمل« االس���تجوابات، كما كان قد طالبها رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي.واعتلى 
س���مو رئيس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد املنصة في جلسة س���رية للرد على استجواب 
النائ���ب د. فيصل املس���لم. الذي انتهى بتوقيع 10 نواب طلبا بع���دم التعاون قدم للخرافي 
الذي أعلن انه س���يتم التصويت عليه في جلسة 16 اجلاري، وقال »هناك بيان من 30 نائبا 
دعما لرئيس الوزراء، والتوقيع عل���ى عدم التعاون ليس دليال على عدم الثقة«، واعتبرت 
مصادر حكومية أن جلسة التصويت على الطلب ستكون شكلية في ظل التأييد الواسع لها 
والذي توقعت أن يتجاوز ال�35 نائبا. س���مو الشيخ ناصر احملمد أكد بعد اجللسة انه رغم 
املخالفات الدس���تورية التي شابت االس���تجواب فإنه حرص على إيضاح األمر من الوجهة 
الواقعية والسياسية، الفتا الى ان دواعي املصلحة العامة قد فرضت سرية اجللسة، وأضاف: 
»يس���عدني رغم اصرار قلة على تعكير هذه االج���واء بتقدمي طلب عدم امكانية التعاون ان 
اتوجه بالشكر واالمتنان العضاء املجلس على ذلك الوعي والنضج السياسي الذي بدا كامال 
من خالل مناقشة االستجواب«.  املستجوب د.فيصل املسلم حيا وشكر رئيس الوزراء على 
صعوده املنصة ورقيه في االس���تجواب. من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الشيخ أحمد 
الفهد »إن احلكومة أوفت بوعدها، وقمنا بأول س���ابقة بصعود رئيس الوزراء املنصة وهي 
صورة عن الدميوقراطية ونتمنى احتواء الوضع السياس���ي للدفع بعجلة التنمية«. وقال 
النائب د.يوسف الزلزلة ان سمو الشيخ ناصر احملمد سلم النواب تقرير »احملاسبة« الذي 

يؤكد صحة وسالمة مصروفات الديوان.
  وفيما انتهى استجواب النائب مبارك الوعالن للوزير د.فاضل صفر دون أن يقدم طلب 
طرح ثقة بالوزير، فإن جلس���ة استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد انتهت بطلب لطرح الثقة بالوزير قدمه النائب خالد الطاحوس موقعا من 10 نواب هم: 
أحمد السعدون، خالد الطاحوس، د.محمداحلويلة، خالد العدوة، صيفي الصيفي، سعدون 
حماد، د.فيصل املسلم، د.ضيف اهلل أبورمية، فالح الصواغ، وعلي الدقباسي. وحددت جلسة 
17 اجلاري للتصويت على الطلب. وفيما مثلت »األنباء« لطبعتها الثانية كانت القاعة تتأهب 
لبدء استجواب النائب د. ضيف اهلل أبورمية للنائب األول ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
في جلسة سرية. وكانت احلكومة قد طلبت من األمانة العامة توفير وجبتي عشاء 

التفاصيل ص7 � 11وإفطار ملساء أمس وصباح اليوم األربعاء.


