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وجه النائب خلف دميثير العنزي الدعوة إلى 8
الصحافيني البرملانيني والصحافيات، حلضور 
مأدبة الغداء التي ستقام على شرفهم يوم السبت 
املوافق 19 اجلاري وذل���ك في منطقة املطالع 
الكيلو 7.5 وبنينّ ان اللقاء س���يكون اجتماعيا 
ووديا وترفيهيا وسيتم خالله كذلك الرد على 

أسئلة الصحافيني حول مختلف القضايا.

أعلن مقرر اللجنة البرملانية البيئية النائب غامن 
امليع ان اللجنة اس����تعرضت مع مسؤولي الهيئة 
العامة للبيئة في اجتماعها امس توصيات الهيئة 
بشأن معاجلة الوضع البيئي في منطقة علي صباح 
السالم، مضيفا: اتضح العضاء اللجنة انها بعيدة 
عن التطبيق الفعلي على ارض الواقع. وقال امليع 
في تصريح صحاف����ي: ان توصيات الهيئة العامة 

للبيئة اكدت مبا ال يدع مجاال للش����ك عجزها عن 
معاجلة مش����كلة التلوث ف����ي منطقة علي صباح 
الس����الم واملناطق املجاورة لها. واضاف امليع: هذا 
اعتراف كامل من الهيئة بأن اساس اقامة املصانع 
مخالف للقانون وللش����روط البيئية، مشددا على 
ضرورة اغالق املصانع فورا ملا س����ببته وتسببه 

من امراض للمواطنني.

دميثير يولم للصحافيين السبت الميع: إقامة المصانع في »علي الصباح« مخالفة للقانون

المجلس رفض طلب عدم التعاون مع رئيس الحكومة
بأغلبية 35 نائبًا وامتناع واحد و13 أيدوا الطلب في جلسة سرية

)متين غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي وسمو رئيس الوزراء وروضان الروضان بعد رفع جلسة الثقة

)محمد ماهر(النائب سيد حسني القالف يقود مسيرة التأييد الشعبية باجتاه منزل رئيس الوزراء 

الشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد ود.هالل الساير ود.بدر الشريعان أثناء خروجهم من املجلس بعد رفع اجللسة

صالح املال يهنئ سمو رئيس الوزراء بنيل ثقة املجلسد.جمعان احلربش وخالد الطاحوس ومسلم البراك ود.فيصل املسلم

رفض مجلس االمة في جلسته الخاصة امس كتاب طلب عدم 
التعاون مع س��مو رئيس مجلس الوزراء الش��يخ ناصر المحمد 
بأغلبية 35 صوتا وامتناع واحد فقط من النواب وتأييد 13 نائبا.

وكان المجلس ناقش في جلس��ة س��رية ذلك الكتاب وصوت 
علي��ه وفق ما صرح به رئيس مجلس االمة جاس��م الخرافي بعد 

تحويل تلك الجلسة الى علنية.
وبذلك الرفض أكدت السلطة التشريعية الممثلة بمجلس االمة 
تعاونها مع س��مو رئيس مجلس الوزراء وثقتها به وفقا للمادتين 
)101 و102( م��ن الدس��تور والم��ادة )144( من الالئح��ة الداخلية 

للمجلس.
ويشترط الدس��تور وفق المذكرة التفسيرية للمادة )102( اال 
يش��ترك الوزراء في التصويت على موض��وع عدم التعاون مع 
رئيس مجلس الوزراء، ويش��مل ه��ذا الحظر الوزراء جميعا ولو 

كان الوزير من أعضاء مجلس األمة المنتخبين.
وتوضح المذكرة التفسيرية للمادة المذكورة الحكمة من منع 
الوزراء من االش��تراك في التصويت في ه��ذا األمر لترع مجال 

البت فيه كامال ألعضاء مجلس األمة غير الوزراء.
واث��ر رفض المجل��س كتاب طلب عدم التع��اون هنأ الرئيس 
الخرافي س��مو الرئيس الش��يخ ناصر المحمد باسمه ونيابة عن 
اعضاء المجلس »بهذه الثقة« معربا عن تمنيات الجميع لس��موه 

بالتوفيق والنجاح.
وبدوره اكد س��مو الش��يخ ناصر المحمد في بيان له التزامه 
الراس��خ وتمس��كه بالدس��تور وحرص��ه على تكري��س دعائم 
الديموقراطية وتأصيل الممارس��ة الس��ليمة وان الديموقراطية 

والوحدة الوطنية هما الحصن المنيع للكويت وابنائها االوفياء.
وأعرب س��موه عن ش��كره وتقديره لرئيس واعضاء مجلس 
االمة عل��ى مواقفهم وحرصهم على ممارس��ة دوره��م الرقابي 
»وف��ق قناعاتهم«، داعيا في الوقت ذاته الى »طي صفحة الماضي 

واالنطالق نحو المستقبل«.

الى س����موه والوزراء الثالث����ة، وقال: ان جلس����ة املجلس امس منحت 
الثقة كاملة الى س����موه واتت تتويجا ملس����يرة النهضة التي تعيشها 
الدولة بفضل دعم صاحب الس����مو االمير وسمو ولي عهده، واستجابة 
لنبض الشارع الكويتي في ظل ما حرصت احلكومة على حتقيقه طوال 

السنوات املاضية.
وختاما، عبر الراش����د عن صادق تهانيه الخوانه النواب في جلسة 
االمة وتقديره لالجواء الدميوقراطية التي شهدتها جلسات املجلس امس 

وعكست اجلانب احلضاري للشعب وممثليه النواب.

الفتنة انتهت

وقال النائب خالد الس����لطان، عقب اجللس����ة، ان الفتنة قد انتهت، 
مشيرا الى ان جتنب الفتنة اولى من ايقادها وبهذه النتيجة فإن الشعب 

الكويتي قد جتنب ويالتها

تهاٍن

وزف النائب حسني احلريتي التهاني الى مقام صاحب السمو األمير 
وللشعب الكويتي وذلك على الثقة التي نالها سمو رئيس مجلس الوزراء 
من نواب األمة، مش����يرا الى ان مجلس األمة جدد الثقة في سمو رئيس 
مجل����س الوزراء مبوافقة 35 نائبا وعدم املوافقني 13 عضوا، اضافة الى 

امتناع نائب واحد.
جاء ذلك في تصريح خاص ل� »األنباء« وأوضح احلريتي انه يبشر 
الش����عب الكويتي بأن التنمية س����تبدأ ولن تكون هناك عوائق، ولفت 
احلريتي الى ان مواجهة االس����تجوابات املاضية من ايجابياتها انه لن 
نش����اهد من اآلن اي استجواب غير مس����تحق وان جميع االستجوابات 
ستأتي مدروسة بعناية، مبينا ان النتيجة التي نحياها حاليا هي رسالة 

الى كل من يقدم استجوابا غير مدروس.
وتابع احلريتي داعيا اهلل تعالى ان يحفظ الكويت وشعبها من كل 
مكروه، مضيفا ان الوطن في أمس احلاجة الى االستقرار السياسي الذي 

هو أساس التنمية.

قناعة

كم����ا أكد النائب خالد العدوة »اننا صوتن����ا بقناعة على كتاب عدم 
التعاون مع س����مو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد بهدف تصحيح 
املسار واإلصالح«، معربا عن أمله ان تنطلق السلطتان الى أفق جديدة 

من التعاون والتفاهم.
وقال العدوة: ان املسؤولية تضاعفت على رئيس الوزراء، وكما قاد 
فريقه احلكومي بنجاح نحو جتاوز 4 اس����تجوابات في جلسة واحدة، 
فهو مطالب بقيادة فريقه الى ميدان العمل واإلجناز ودفع عجلة الكويت 
نحو التقدم وتالفي األخطاء السابقة، خصوصا انه ال احد راض عن األداء 

احلكومي، واآلن ملسنا منه نفس جديد وسنتعامل معه.
وبني العدوة ان الغالبية أيدت رئيس الوزراء ألنهم يريدون ان يخرجوا 
من التأزمي واألنواء التي تهب على عالقة السلطتني وتشل العمل، ويريدوا 

ان مينحوا احلكومة فرصة لتحقيق خطتها التنموية.

فتح تحقيق

من جهته، كش���ف النائب د.فيصل املس���لم انه طلب فتح حتقيق 
مع كل من في قاعة عبداهلل الس���الم حول تس���ريب وقائع اجللسة 
السرية الستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، مؤكدا 
انه سيلتزم بسرية جلس���ة التصويت على كتاب عدم التعاون وان 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد من ممثلي الشعب الكويتي دليل على اميان 
سموه بالدميوقراطية التي جبل عليها اهل الكويت.

وقال العنزي ان جلسة التصويت على طلب عدم التعاون متت بشكل 
دميوقراطي وسلس س����واء من املؤيدين لسمو الرئيس أو املعارضني، 
مشيرا إلى أن الكل يعرف أن نتيجة التصويت كانت محسومة لصالح 
سمو الرئيس أثناء وبعد جلسة االستجواب، وال يسعنا في هذا الصدد 

اال تهنئة سموه على نيل ثقة الشعب الكويتي بأغلبية ساحقة.

سعادة بالغة

كما اعرب النائب علي الراش����د عن س����عادته البالغة بإجماع نواب 
مجلس االمة على جتديد الثقة بس����مو رئيس مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملم����د واخوانه الوزراء النائ����ب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ووزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
ووزير االش����غال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر، 
مش����يدا بهذه الثقة الغالية التي منحها الشعب الكويتي بكامله لسموه 
وللوزراء الثالثة، متمنيا لسموه والوزراء كل التوفيق والسداد في اداء 

مسؤولياتهم السامية.
وعبر الراشد عن س����عادته البالغة بهذه الثقة الغالية التي عكست 
ما يتمتع به س����موه من حكمة وخب����رة عميقة، وقال: اعبر عن خالص 
متنياتي لسموه والوزراء الثالثة بالتوفيق والسداد في كل ما يسعون 
الي����ه من خير ومناء للدولة في ظل القيادة احلكيمة لصاحب الس����مو 

االمير وسمو ولي عهده االمني.
واك����د ان جتديد الثقة بس����موه والوزراء هو جتدي����د للعهد واالمل 
والثق����ة بالرجال االكفاء واالوفياء ألن هؤالء الرجال يقودون مس����يرة 
قوية ومميزة للتنمية في الفت����رة احلالية واعطوا داللة واضحة على 
عامل االس����تقرار والثبات الذي متتاز به الدولة اليوم وما يتعلق بذلك 

من قوة املؤسسات ورسوخها.
وثمن الراشد منح درجة التقدير التي منحها زمالؤه نواب املجلس 

اجللسة سرية ومت التصويت على هذا الطلب بعد ان حتدث اثنان مؤيدان 
واثنان معارضان لهذا الطلب حسب االجراءات الدستورية والالئحية ثم 
حتولت اجللس����ة الى سرية ومت االتفاق على ان يتحدث خالل اجللسة 
الس����رية ثالثة مؤيدين لطلب عدم التعاون مع رئيس احلكومة وثالثة 
معارضني للطلب، مؤكدا ان نتيجة التصويت جاءت 35 نائبا ضد عدم 

التعاون و13 نائبا مع عدم التعاون وامتناع نائب واحد.
وقال اخلرافي: لقد خرجنا بحمد اهلل بكل محبة وهذه هي دميوقراطية 
الكويت خرجنا بكل تقدي����ر لبعضنا البعض وحرصنا جميعا على ان 
يكون اجلو أخويا وان نتعاون على االنتهاء من هذه اجللسة مبا يخدم 
الكويت. وبني اخلرافي ان أكثر املس����تفيدين هو س����مو رئيس الوزراء 
حيث اس����تفاد من هذه التجربة الدميوقراطية التي حتدث ألول مرة في 
تاريخ الكويت، وكذلك استفاد من املالحظات التي أثيرت من الذين كانوا 
يرغبون في عدم التعاون، مش����يرا الى ان من ح����ق رئيس الوزراء ان 
يفخر بالثقة التي نالها من 35 نائبا من أصل 49 نائبا وهم الذين يحق 
له����م التصويت، وكما هو معلوم ان النائب ال� 50 هو وزير وال يحق له 
التصوي����ت وهذه النتيجة كبيرة ومن حق رئيس الوزراء ان يفخر بها 

كما فخر بثقة سمو األمير عندما مت تعيينه رئيسا للوزراء.
وأعرب اخلرافي عن أمله في ان يعمل سمو رئيس مجلس الوزراء ملا 
فيه اس����تقرار ومصلحة الكويت وان يعالج األخطاء التي أثيرت خارج 
املجلس او في الس����ابق حتى نستطيع ان ننطلق نحو التنمية ونعالج 

هذه املواضيع ملا فيه مصلحة الكويت.
ودعا اخلرافي وسائل اإلعالم الى عدم اإلثارة فيما تنشره من أخبار، 
السيما فيما يتعلق باالستجوابات، وقال: »أرجوكم.. أرجوكم.. ال تكتبون 
مانشيتات عن االستجوابات«، معربا عن أمله في ان نبدأ صفحة جديدة 

من احملبة والوئام والتركيز على ما فيه مصلحة الكويت.

إيمان بالديموقراطية

ثم أكد النائب عسكر العنزي أن الثقة التي حصل عليها سمو رئيس 

افتتح رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي اجللسة في متام الساعة 
التاسعة صباحا وتال األمني العام اسماء احلاضرين واملعتذرين والغائبني 

دون إذن او إخطار.
اخلرافي: في جلس����ة 2009/12/8 تق����دم 10 أعضاء بطلب عدم إمكان 
التعاون مع س����مو رئيس مجلس الوزراء ويجب حتدث اثنني مع كتاب 

عدم التعاون وكذلك اثنان من املعارضة.
البصي����ري: احلكومة وفقا للمادة 69 من الالئحة الداخلية تطلب ان 

تكون اجللسة سرية.
اخلرافي: تخلى القاعة.

وحتولت اجللسة إلى س����رية ثم استؤنفت اجللسة علنية في متام 
الساعة 11.50 دقيقة.

اخلرافي: عقد مجلس األمة جلسة س����رية بناء عل ى طلب احلكومة 
ملناقش����ة موضوع عدم إمكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء 
ووفقا للمادة 145 لالئحة الداخلية حتدث نائبان مؤيدان للطلب ونائبان 
معارضان للطلب وذلك قبل التصويت، وقرر املجلس املوافقة على طلب 

احلكومة عقد اجللسة سرية.
ثم حتدث 3 نواب بعد املناقشة مؤيدين للطلب و3 نواب معارضني 
لطلب عدم إمكان التعاون مع الرئيس وكانت النتيجة كالتالي: 13 موافقة 

على الطلب، 35 عدم موافقة، 1 امتناع.
ووفقا للمادتني 101، 102 من الدستور وللمادة 144 من الالئحة يؤكد 
املجلس ثقته وتعاونه مع سمو الرئيس مجلس الوزراء وباسمي وباسمكم 

نهنئ سموه ونتمنى له التوفيق والنجاح.
وترفع اجللسة.

التزام بالدستور

وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ألقى بيانا على 
املجلس بعد انتهاء التصويت على طلب عدم  التعاون وظهور النتيجة 
أكد التزامه الراسخ ومتسكه بالدس����تور وحرصه على تكريس دعائم 
الدميوقراطية وتأصيل املمارسة الس����ليمة، موضحا ان الدميوقراطية 

والوحدة الوطنية هما احلصن املنيع للكويت وأبنائها االوفياء.
وأعرب سموه عقب جلس����ة مجلس االمة امس عن شكره وتقديره 
لرئيس واعضاء املجلس على مواقفهم وحرصهم على ممارسة دورهم 

الرقابي وفق قناعاتهم.
ودعا سموه الى طي صفحة املاضي واالنطالق نحو املستقبل، مؤكدا 
اهمية التعاون بني السلطتني التشريعية والتنفيذية خلدمة الكويت على 
هدي من ديننا احلنيف وشريعتنا السمحاء وما جبل عليه اهل الكويت 

من قيم ومبادئ وعادات وتقاليد.
وش����دد س����موه على ضرورة االحتكام الى العقل واحلكمة واعتماد 
احل����وار الراقي واحت����رام الرأي اآلخر من اجل احلفاظ على املمارس����ة 

الدميوقراطية التي حددها الدستور.
وبعد رفع اجللسة أدلى العديد من النواب بتصريحات حول أجواء 

اجللسة وفيما يلي التفاصيل:

مصلحة الكويت

دعا رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي رئيس احلكومة سمو الشيخ 
ناصر احملمد الى العمل ملا فيه استقرار ومصلحة الكويت والى معاجلة 
األخطاء التي أثيرت خالل الفترة السابقة واالنطالق نحو التنمية، مؤكدا 
ان النتيجة التي حصل عليها في التصويت على منحه الثقة هي محل فخر 

له، كما فخر قبلها بثقة سمو األمير به عند تعيينه رئيسا للوزراء.
وقال اخلرافي للصحافيني عقب انتهاء اجللسة ان احلكومة طلبت عقد 

البقية ص9




