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الروضان لـ »األنباء«: الحكومة تتعهد بإصالح األخطاء الواردة في االستجوابات
ولن نخلد إلى الراحة أو نعتبر أننا في مأمن اعتمادًا على األغلبية

أكد أن مجلس الوزراء أمامه عمل ضخم جدًا واألغلبية النيابية تشترط اإلصالح لمواصلة دعمها له

الخرافي: ال أتدخل في تشكيل الحكومة وعملها

محمد الصباح: خطوات »التعاون« واثقة وثابتة

رف���ض رئيس مجلس األمة جاس���م اخلرافي االتهامات 
حول تدخله في التشكيل احلكومي وعمل احلكومة، مؤكدا 
أنه من حق رئي���س احلكومة أن يرفض هذا التدخل بحال 

حصوله.
وعن استجواب رئيس الوزراء أكد اخلرافي أنه ال حرج 
في ذلك، بل هو حق دس���توري يحس���مه في النهاية قرار 

األغلبية النيابية.
ودعا في لقاء مع اإلعالمي س���عد الس���عيدي على قناة 
»اجلزيرة« إلى ترك القضاء يقوم بدوره إزاء وسائل االعالم 

املتهمة بتهديد الوحدة الوطنية.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح أن خطوات منظومة دول مجلس التعاون 
ثابتة ومتمكنة وواثقة وتس���ير في االجتاه الصحيح رغم 

ما تعانيه من قصور في السرعة.
وقال الشيخ د.محمد في لقاء أجرته معه قناة »العربية« 
ان مجلس التعاون ليس ظاهرة أو جتمعا، بل حتالف لتأمني 

أمن هذه املنظومة من األخطار اخلارجية.
وشدد الش���يخ د.محمد على أن حتصني هذه املنظومة 
يكون كذلك من خالل بناء الكيان االقتصادي الشامل وهو 
السوق اخلليجية املشتركة، موضحا أن قمة الكويت ستكون 

النطالقة االحتاد النقدي اخلليجي.

مريم بندق
ش���دد وزير الدولة لش���ؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
على ان احلكومة ماضية في تنفيذ 
خططها اإلصالحية. وقال الوزير 
الروضان في تصريحات خاصة 
ل� »األنباء« ان مجلس الوزراء لن 
يخلد الى الراحة اعتمادا على تأييد 

األغلبية النيابية.
واستطرد قائال: ان أمامنا عمال 
ضخما إلجناز مش���اريع القوانني 

التي حتقق التنمية مبفهومها الواسع املتشبع 
وأولوياتنا في ذلك مشاريع القوانني التي تتعلق 
بالقضايا اليومية املعيشية للمواطنني، مضيفا ان 
كثيرا من املشاريع سيتم إقرارها وسترى النور 

بعد ان ظلت في األدراج فترات طويلة.
وتابع: ان احلكومة متد يد التعاون وتأمل من 
اإلخوة النواب التجاوب في هذا الشأن، مؤكدا انه 
»ليس لدينا أدنى شك في ان أي نائب ال يهدف 

الى حتقيق هذا الهدف«.
وأك���د وزير الدولة لش���ؤون 
مجلس الوزراء ان احلكومة تتعهد 
بإصالح ومعاجلة جميع املالحظات 
واألخطاء املهم���ة التي وردت في 
أثناء مناقشة االستجوابات، وقال: 
سنأخذ جميع املناقشات ومضمون 
املداوالت بع���ني العمل واإلصالح 

وليس فقط الدراسة.
وزاد: لن يركن ولن يخلد مجلس 
الوزراء ال���ى الراحة اعتمادا على 
تأيي���د األغلبية »فاألغلبية النيابية تش���ترط 
اإلص���الح واحلكومة تؤيدها ف���ي ذلك تأييدا 

مطلقا«.
ولذلك لي���س صحيحا ما يفكر فيه البعض 
من ان احلكومة تعتقد انها في مأمن اآلن، ولذلك 
أكرر اننا سنعدل ونصحح أي أخطاء وردت أثناء 
مناقشة االستجوابات مبا في ذلك األخطاء في 

خالل لقاء أجرته معه قناة »العربية«األداء واإلجراءات.

في لقاء أجرته معه »الجزيرة«

جاسم اخلرافي

روضان الروضان

الشيخ د.محمد الصباح

عودة تعديل الدستور والالئحة إلى الواجهة
الراشد يؤيد زيادة عدد النواب إلى 60 ومنح الحكومة حق التصويت على طرح الثقة

»األنباء« الرياضية )31-24(

موسى أبو طفرة - ماضي الهاجري
حتدثت مص���ادر نيابية عن توجه حكومي 
لدراسة مدى إمكانية تعديل الئحة مجلس األمة 

باالتفاق مع مكتب املجلس.
وقالت املصادر ل� »األنباء« ان اخلطوة هدفها 
ضمان اخلروج من حالة التأزمي والسجال حول 

دستورية بعض االستجوابات وعدمها.

من جهة أخرى، قال النائب علي الراشد أمس 
ان تعديل الدستور لزيادة عدد النواب إلى 60 
ووضع ضوابط على االس���تجوابات قد أصبح 
ضرورة. وأضاف الراشد أنه ال مانع من إعطاء 
احلكومة احلق في التصويت على طرح الثقة 
حتى يكون لها استقرار مبا أنه ليس لدينا أحزاب 

تتشكل احلكومة منها وتضمن لها الثقة.

من الماضي

اللوغاني:  مجرن  عيسى 
شاهدت زوجة ديكسن 
الخيل  تركـب  وهـي 
سـاحل  على  وتتجول 
البحـر  وقـت الغروب

على  »رضيف«  عمـلت 
سفن الغوص وسافرت 
إلـى الهنـد وأفريقيـا 
 30 السـلفة  وكانـت 
روبيـة وقالطة واحدة

ص10 و11

قراءة للمجموعات الـ 8 في مونديال 2010 
الثاني للدور  للتأهل  المرشـحة  والمنتخبات 

نص اللقاء ص3

نص اللقاء ص4

المرزوق: إطالق أول مسابقة لجمال الخيول 
العربية األصيلة فبراير المقبل  ص7

رئيس الوزراء إلى الدنمارك 16 الجاري
بيان عاكوم

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد سيتوجه الى الدمنارك يوم األربعاء 
16 اجلاري وذلك بعد اجللسة املخصصة لطرح الثقة. وأشارت 

املصادر الى ان س���مو الرئيس س���يمثل صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد في »قمة التغيير املناخي«، كما سيلقي 
كلمة باس���م الكويت يتناول فيها موقف الكويت من االحتباس 

احلراري وجهود الكويت في احملافظة على البيئة.

نسعى الستعادة هيبة »السماوي«.. 
وأتمنى حضورًا جماهيريًا 

كبيرًا في مهرجان اعتزالي

مدير الكرة بنادي السالمية علي عبدالرضا:

)محمد ماهر(

منطاد »التعاون« حّلق في سماء الكويت 
وينطلق قريبًا إلى أوروبا والعالم  ص8

 المستوطنون اإلسرائيليون 
يحرقون مسجدًا في الضفة

فلس��طيني ميسك بقايا إحدى صفحات القرآن الكرمي التي حرقت 
مع مس��جد بالضفة على يد مستوطنني إسرائيليني         )أ.ف.پ(

عواصم � وكاالت: فيما يبدو استجابة لفتاوى 
حاخامات يهود سابقة، تضمنت الدعوى لقتل 
العرب وحرق محاصيلهم وتخريب ممتلكاتهم، 
لم يراع عشرات املستوطنني االسرائيليني فجر 
أمس حرمة بيت من بيوت اهلل، واقتحموا أحد 
مساجد قرية ياس���وف جنوب مدينة نابلس 
بالضفة الغربية، بعد ان حطموا بوابته الرئيسية 
وسكبوا مواد حارقة وقابلة لالشتعال بداخله 
وأضرموا فيه النيران التي احرقت »املصاحف 

التفاصيل ص20والكتب الدينية والسجاجيد«.

فرحة عارمة في السعودية بعودة  ولي العهد
 من رحلته العالجية والكويت تهنئ  ص20

تصوير )أحمد باكير(


