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يغادر رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 14
مساء اليوم متوجها الى العاصمة التايلندية 
»بانكوك« على رأس وفد الشعبة البرملانية 
مبجلس األمة وذلك للمشاركة في االجتماع 
122 لالحتاد البرملاني الدولي الذي يعقد خالل 
الفترة من 27 مارس حتى األول من أبريل.
وبني اخلرافي في تصريح له أن االحتاد 

سيعقد اجتماعه ملناقشة موضوع »البرملان 
في قلب املصاحلة السياسية واحلكم الرشيد« 
حيث ستعقد جلان االحتاد مناقشتها ضمن 
هذا اإلطار، حيث ان جلنة الس����لم واألمن 
الدوليني ستبحث قضية التعاون واملسؤولية 
املشتركة في الصراع العاملي ضد اجلرمية 
املنظمة وستبحث جلنة التنمية املستدامة 

والتمويل والتجارة قضية دور البرملانات 
في تطوير تعاون دول اجلنوب فيما بينها 
لتحقيق األهداف التنموية فيما س����تبحث 
جلن����ة الدميوقراطي����ة وحقوق اإلنس����ان 
قضية »مش����اركة الش����باب ف����ي العملية 

الدميوقراطية.
واعلن الرئي����س اخلرافي ان املجموعة 

العربية في االحتاد س����تتقدم بطلب إدراج 
قضية االنتهاكات االسرائيلية على املقدمات 
االسالمية واملتمثلة في ضم احلرم اإلبراهيمي 
ومسجد بالل بن رباح الى التراث اإلسرائيلي 
كبند طارئ في جدول اعمال االحتاد معربا 
عن امل����ه في ان ينال ه����ذا الطلب موافقة 

االحتاد.

رئيس مجلس األمة يترأس وفد الكويت لحضور الدورة 122 لالتحاد البرلماني الدولي

الرئيس جاسم اخلرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد بعد نيل وزير االعالم ثقة املجلس  )متني غوزال(

العبداهلل حصل علىالـ »ثقة« »بشقّ األنفس«
22 نائباً طرحوا الثقة بوزير اإلعالم و23 عارضوا وامتناع 3

البقية ص15

حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
جدد مجلس األمة في جلسته اخلاصة امس الثقة بوزير االعالم 

الشيخ احمد العبداهلل بعد االنتهاء من مناقشة طلب سحب الثقة.
ورف��ض 23 نائبا طلب طرح الثقة م��ن الوزير فيما وافق على 

الطلب 22 نائبا وامتنع ثالثة نواب عن التصويت.
وهنأ رئيس املجلس جاس��م اخلرافي الش��يخ احم��د العبداهلل 
بتجديد ثقة املجلس به معربا عن ش��كره وتقديره لكل من حتدث 
مؤيدا او معارضا خالل مناقش��ة االس��تجواب وطلب سحب الثقة 
منه.  وأكد النائب علي الراش��د خالل جلس��ة مناقشة طلب سحب 
الثقة من وزير االعالم الش��يخ احم��د العبداهلل ان الوحدة الوطنية 

التي ينشدها اجلميع هي وحدة الكويت بفئاته كافة.
وقال النائب الراش��د في اجللس��ة ان س��حب الثقة من الوزير 
العب��داهلل »في ه��ذه القضية حتديدا« من ش��أنه ض��رب الوحدة 

الوطنية.
واستعرض الراش��د عددا من الوقائع التي تثبت تطبيق الوزير 
العبداهلل القانون الس��يما ما يتعل��ق بوقف القنوات الفضائية غير 

املرخصة والتي عملت جاهدة على ضرب الوحدة الوطنية.
وطالب كل من لدي��ه اوراق وادلة تدين قنوات يتم متويلها من 
اخل��ارج بتقدميها الى النيابة العامة متهي��دا لتحويل تلك القنوات 

اليها والتعاون مع وزير االعالم في هذا اجلانب.
واش��ار الى ان االس��تجواب ال يرقى الى ط��رح الثقة بالوزير 
العبداهلل »فالقضية ليس��ت قصورا في تطبي��ق القانون او تعيني 
مراقب��ني ماليني بل القضية اكبر من ذلك والوحدة الوطنية تتطلب 

من اجلميع التعاون«.
وأكد النائب عس��كر العنزي خالل مناقش��ة الطلب ان احترام 

الوحدة الوطنية واحلفاظ عليها ال يختص بسلطة دون اخرى.
وق��ال العنزي ان فئات املجتمع الكويت��ي كلها في قارب واحد 

واجلميع يؤكدون اهمية الوحدة الوطنية ويعملون لها.
واش��ار الى ان الوزير العبداهلل فند في رده على االس��تجواب 
املقدم إليه احملورين اللذين تضمنهما االس��تجواب »واالستجواب 

ال يرقى الى طرح الثقة به«.
واضاف ان الضرروة تقتضي في الوقت احلالي تركيز السلطتني 
عل��ى العملية التنموية مبا يصب في مصلح��ة البالد »متمنيا من 
الن��واب التعاون مع احلكومة في هذا اجلانب وان يكون الهدف من 

االستجواب اصالح اخللل وليس اسقاط الوزير«.
من جانبه أكد النائب د.فيصل املسلم خالل مناقشة طلب سحب 
الثق��ة من الوزير ضرورة تطبيق القوانني االعالمية ما من ش��أنه 

احلفاظ على الوحدة الوطنية.
وقال املس��لم في اجللسة ان هناك اتفاقا على خطورة انحراف 
بعض القنوات الفضائية وانحراف اداء الرسالة االعالمية »والبد من 
الدفاع عن االعالم احلر الذي شرف الكويت في احملافل الدولية«.

وش��دد على ضرورة س��يادة القانون وتطبيق��ه على اجلميع 
مش��يرا ال��ى ان ما قامت به بع��ض القنوات الفضائي��ة من احياء 
للنعرات الطائفي��ة والقبلية »ضرب في الوح��دة الوطنية واصابة 

للبالد في مقتل«.
وفيما يلي التفاصيل: 

الخرافي: أدعو وزير اإلعالم لالستفادة من مناقشة االستجواب
هنأ رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وزير اإلعالم ووزير النفط 
الشيخ احمد العبداهلل على ثقة مجلس االمة به، داعيا اياه الى االستفادة 
مم��ا دار في اجللس��ة من نقاش، مؤك��دا في الوقت ذات��ه على اهمية 
مناقش��ة القضايا التي تخص مجلس األمة داخل قاعة عبداهلل الس��الم 

ال خارجها.
وتقدم الرئيس اخلرافي بالش��كر الى وس��ائل اإلعالم على حسن 
متابعتها وتغطيتها وقائع جلس��تي االس��تجواب وطرح الثقة، متمنيا 
تواص��ل هذه اآللية اجليدة في متابعة األخبار، كما تقدم بالش��كر لكل 

من ساهم في اجناح هذه املمارسة الدميوقراطية.
وقال: قد نختلف حول موضوع االس��تجواب وأحقيته وجناحه أو 
فش��له، لكننا متفقون جميعا ان االستجواب حق دستوري لكل نائب، 
وكذلك األمر في طرح الثقة الذي هو حق دستوري، مشيدا باألسلوب 
الراقي لألخ النائب علي الدقباسي والذي حرص على عدم اخلروج عن 
محوري االس��تجواب وعن أدب احلوار، وهو ما كن��ت أنادي به، كما 
حرص على اس��تمرار العالقة االيجابي��ة املفترض ان تكون بني النائب 

والوزير.

وشدد الرئيس اخلرافي على اهمية مناقشة كل القضايا التي تخص 
مجلس االمة في قاعة عبداهلل السالم ال خارجها، مشيرا الى اننا مررنا 
مبرحلة لم تكن سهلة خالل هذا املجلس تخللها خمسة استجوابات غير 

هذا االستجواب باالضافة الى طلبات طرح الثقة وعدم التعاون.
ودع��ا اخلرافي الى تقييم هذه التجربة »فيما بيننا« دون املس��اس 
بحق النائب الدستوري، وإلى تلمس الشارع ومتطلبات الناس، كما أكد 
على جتنب القرارات التي تصدر خارج املجلس، وقال ان كان هناك من 
يته��م احلكومة بالضغط على النواب فإن هناك من يتهم البعض اآلخر 
مبمارس��ة اإلرهاب الفكري، وهذا ليس مقبوال فبلدنا صغير املساحة 
وعندن��ا ترابط كبير فيم��ا بيننا والبد من احلفاظ عل��ى هذه العالقة 
املتميزة وأال نتيح الفرصة ألي كان ببث الفتنة وجعلها مجاال للتفرقة 

في هذا البلد الصغير.
وهنأ اخلرافي وزير اإلعالم ووزير النفط الشيخ احمد العبداهلل على 
ثقة املجلس، داعيا اياه الى االستفادة مما دار من نقاش خالل اجللسة، 

وان يتخذ االجراءات التي ينبغي عليه اتخاذها.
وحول مستقبل عالقة السلطتني، أعرب اخلرافي عن تفاؤله مبستقبل 

جيد لهذه العالقة ف��ي خدمة مصلحة البلد، وقال: ال يعيبنا االختالف 
واالجتهاد، وان ش��اء اهلل س��نحافظ على املادة 50 من الدستور التي 

حددت اختصاصات السلطات.
وعن الرسالة التي ميكن ان يوجهها الى الشعب الكويتي حلثه على 
الوحدة الوطني��ة قال: كل ما أمتناه اال نعتب��ر الوحدة الوطنية مجرد 
شعارات دون الرجوع الى الواقع الذي نعيشه، فالوحدة الوطنية متأصلة 
في الكويت وستستمر كذلك، لكن علينا احلذر كل احلذر من تداعيات ما 
حصل في السنوات األخيرة، معربا عن اعتقاده بوجود من يسعى الى 
الفتنة التي تتسبب في خدش الوحدة الوطنية لكن وبإذن اهلل ثم حكمة 
صاحب السمو األمير وحرصه على هذه الوحدة سنتمكن من احلفاظ 

على وحدتنا الوطنية وإفشال كل من يحاول اثارة الفتنة.
وأضاف ان الفتنة ال تأتي من اإلعالم املرئي واملس��موع وحس��ب، 
بل قد تأتي بأس��اليب أخرى مختلفة وهي األخطر، مبينا اننا ميكن ان 
نتعامل من خالل القانون مع اي فتنة قد تتس��بب بها وسائل اإلعالم، 
ام��ا الفتنة غير املرئية فهي الت��ي تنخر في املجتمع، لكن عندنا املناعة 

للتصدي لكل من يحاول اثارة الفتنة.

املجتمع، وتعلم���ت من صالح 
الفضالة ومشاري العنجري كيف 
ينصحون احلكومة بأال تنتظر 
تقدمي االستجواب، واالخوة مقدمو 
االستجواب اجلوا االستجواب 
ولكن احلكومة لم تتخذ أي اجراء 
أو جت���اوب. وبع���د كل هذا هل 
تريدون مني أن أجدد الثقة بوزير 
يقول لفيصل الدويسان شرهتك 

عن اللي يدري بالوزارة!
ه���ل هذا املوقف يتس���ق مع 
القسم الذي أقسمناه؟ احلكومة 
النت ولنا عبر في دول مزقتها 

اخلالفات.

ال تخسروا األغلبية

ونقول للحكومة ال تخسروا 
االغلبية غي���ر املنتفعة، وأقول: 
ايهما اهم بقاء وزير أم بقاء وطن؟ 
الفزعة احلكومية والضغوطات 
واملساومات على مناصب قيادية 
الوزير، مل���اذا كل هذا؟  لنصرة 
سنورث اجليل القادم دولة ممزقة 
ومفلس���ة تقول هذا استجواب 
تاريخي ومرتبط بحجر الزاوية 
الوطن، وليس من املعيب  وهو 
التنوع في الوطن، بل هذا متيز 
واليوم نتراعى حلماية الكويتيني 
والوحدة الوطنية أحتدث اليوم 
وأستشعر الغصة لدى الشعب 
اال ان  الوقت  الكويتي )وينتهي 
التجديد ويسانده  الغامن يطلب 
في املطالبة صال���ح املال وخالد 
الطاحوس ومسلم البراك واخلرافي 
يهدد برفع اجللسة ان لم يجلس، 
وبعد الرجوع للمجلس وافق على 

منحه 5 دقائق 21 نائبا(.

الخوف على بلدي

ويتابع الغامن: أحتدث اليوم 
لش���عوري باخلوف على بلدي 
الفس���اد  وضد مح���اوالت أهل 
لتقويض الدستور وضد وسائل 
االعالم الفاس���د، وأحتدث اليوم 
النيابة مس���ؤولية، وهناك  ألن 
فرز مقيت في مختلف الوسائل، 
واحلكومة املس���ؤولة ال تلعب 
على التناقضات، وأحمد اهلل ان 
صاحب السمو غمت الفتنة، وهذا 
االستجواب ليس موجها لشخص 

االعالم صدرت منذ 3 سنوات، ومع 
ذلك الوزارة ال تستطيع تطبيق 
القانون. هناك صحف ال يوجد 
فيها مشترك واحد ونحن نتساءل: 
من أين تأتي بالتمويل؟ ويصدر 
حكم من احملكمة الدستورية بشأن 
عدم اجلمع في املناصب الرياضية 
وجند وزير االعالم يقف عاجزا، 
وكرامة الكويتيني متس يوميا في 
بعض القنوات الفضائية وجند 

وزير االعالم ال يتحرك كذلك.
وهناك طائفة كاملة في املجتمع 
مت تخوينها فأين تطبيق القانون؟ 
هناك طرح طائف���ي من بعض 
وسائل االعالم ووزير االعالم ال 
يحيل أي مخطئ للنيابة، لالسف 
البلد متزق وال تتم االحالة، نحن 
نفخر باالعالم الهادف ألنه عملية 
بناء حتتاج ال���ى علم وتدريب 
وثقافة، وأفخر ببعض االعالميني 
الفاس���د  أما االعالم  الكويتيني، 
الفل���وس، وهناك  فيتم بدف���ع 
تخاذل رسمي من وزير االعالم 
في تطبي���ق القانون ملواجهته، 
وحينما طبقه لم يطبقه بشكل 
جماعي، لذلك فإن موقفي اليوم 
هو ضد م���ن يحاولون متزيق 

القالف  أرحب بالسيد حس���ني 
ونحمد اهلل على سالمته.

عدم تطبيق القانون

مرزوق الغامن: مؤيد.
عندما يح���دد النائب موقفه 
بأي موضوع، فإن موقفه مرتبط 
بالقسم، وحينما حددت موقفي 
خرجت على اطار العائلة وأيقنت 
انه يج���ب أال نلتفت للمصالح، 
موقفنا من ط���رح الثقة مرتبط 
بسؤال واحد هو هل طبق وزير 
القانون؟ ومع االحترام  االعالم 
لوزير االعالم فإنه ال يقنعنا بعدم 
قدرته على ايجاد مراقبني ماليني 
لديهم قدرة على املراقبة فقوانني 

احلرة وانا كسبت قضية ضد 
اعالم فاسد واحد ضيوف اعالم 
فاسد، واسأل وزير االعالم: ملاذا 
لم تتخذ قرارا ضد قناة السور؟ 
وتقوم بتزويدها ب� 30 س����اعة 
بث، احلكومة شريكة في »جلف 
سات«، »ويعرض على شاشة 
املجلس لقاءا مس����جال الحدى 
اال  التجديد  القنوات«، ويطلب 
ان مجلس االمة يرفض ويتساءل 
املسلم من غير ميكروفون: هل 
اتخذت اج����راء يا وزير االعالم 

بحق هذه القنوات؟
عس���كر العنزي: )معارض( 
احملور االول يدعي عدم الرقابة 
على املؤسسات االعالمية، ونحن 

ادينا القس���م بتطبيق الدستور 
الثاني  وتأدية االمانة، واحملور 
الذي يتحدث عن الوحدة الوطنية 
تؤكد اننا في مركب واحد سّنة 
وشيعة حضر وبدو، وعلينا أال 
نضيع الوقت باالستجوابات بل 
أن ندعم مشاريع التنمية، ووزير 
االعالم أحال للنيابة كل من أساء 
للوحدة الوطنية، وهذا املجلس 
أجنز قوان���ني وخطة احلكومة 
الت���ي لم تنجز من���ذ عام 1986، 
وقانون املرئي واملسموع ال يسمح 
مبحاس���بة الضيف في القنوات 
الفضائية. وأمتنى أال يكون الهدف 

اسقاط الوزير.
اخلرافي: باس���مي وباسمكم 

اصدره وزير االعالم الس����ابق، 
واذا كان لديك يا وزير االعالم 
مبرراتك فهل الوزير السابق كان 
مخطئا؟ نحن نقول ان املقصود 
انهم ال يريدون الرقابة على تلك 
املؤسس����ات االعالمية، واآلن 4 
القانون  س����نوات مضت على 
ووزارة االعالم تبحث عن آلية 
لتطبيق القان����ون وفي املقابل 
احلكوم����ة ال حتاس����ب وزارة 
االعالم، وجاسم بودي كتب مقاال 
لوزير االعالم، واحلكومة تريد ان 
تغطي على عفن بعض امللفات، 
وارفض اي تعديالت حكومية 
على قانون املطبوعات الن الهدف 
من التعديالت هو وقف االقالم 

النواب الص����الح الوضع وقد 
بدأنا بالنصح سرا ثم باالسئلة 
ولكن لم جند ردا، فزاد االعالم 
الفاسد، وقدمنا طلبا ملناقشة ما 
تقوم به بعض وسائل االعالم 
من حتريض ضد املؤسس����ات 
الدس����تورية، ونبهنا احلكومة 
الى انحراف بعض وسائل االعالم 
وحذرن����ا من مص����ادر متويل 
بعض املؤسس����ات االعالمية، 
ونتساءل: أين احلكومة؟ وكلفنا 
ديوان احملاسبة بتعيني مراقبي 
حسابات واآلن نكتشف ان لدى 
بعض الدول عماالت وحكومتنا 
صامت����ة، وديوان احملاس����بة 
ل����م يتمكن من القي����ام بدوره 
الن احلكومة ل����م تتجاوب مع 
مطالب الديوان النها ال تعرف 
مص����ادر التمويل، فهل ترفض 
احلكوم����ة اذا قلن����ا انها ترعى 
االعالم الفاس����د؟ ولدينا االدلة 
على ذلك. وزير االعالم السابق 
الش����يخ صب����اح اخلالد اصدر 
قرارا بتعي����ني مراقبني ماليني، 
العبداهلل  اتى احم����د  وحينما 
قال ال ميكن تطبيق هذا القرار، 
واصدر قرارا بالغاء القرار الذي 

افتتح رئي���س مجلس االمة 
جاس���م اخلرافي جلس���ة امس 
الساعة ال� 9 صباحا، وبعد تالوة 
اس���ماء املعتذرين مت التصديق 

على املضبطة.
اخلرافي: في جلس���ة 16 من 
الشهر اجلاري ُقدم طلب لطرح 
الثقة بوزي���ر االعالم والالئحة 
تنص عل���ى ان يتحدث نائبان 
معارضان ومثلهما مؤيدان ولدي 

مسجلون.
فيصل املسلم: )مؤيد( قبل 
فقدان النص����اب اطلب التمديد 
)ويواف����ق املجل����س( ويتابع 
املس����لم: يعيش الشعب يوما 
تاريخيا في محاسبة سلطاته 
والتاريخ اصدق من اي وسيلة 
اخرى، وقبل الولوج في تفاصيل 
التقصير احلكومي اشير الى ان 
هناك اجماعا للدفاع عن االعالم 
احلر الذي دافع عن الكويت في 
احملافل الدولية كما هناك اتفاق 
عل����ى خطورة بعض وس����ائل 
االعالم وهن����اك اقتناع بحرية 
الرأي العام اما احياء النعرات 
الطائفية واحلزبية واملناطقية 
فمرفوضة النها تصيب الكويت 
ف����ي مقت����ل، والتط����اول على 
املؤسسات الدستورية وبالذات 
مجلس االمة مرفوض ويتوجب 
علين����ا التصدي له. ونؤكد انه 
ال يج����وز ايق����اف الصحف اال 
بحك����م قضائ����ي، ان تعديالت 
احلكومة على قانون املطبوعات 
واضحة وتزعم احلكومة اليوم 
ان القوانني قاصرة وهذا ادعاء 
باطل ال اس����اس له، وفتح باب 
التراخيص ليس مشكلة الن دول 
العالم تش����هد انفتاحا باعتبار 
ان املشكلة تكمن في التطبيق 
الفاسد، وبعض  وظهر االعالم 
املؤسسات الفاسدة وبدأت تشعل 
الفنت وتدعو للطائفية وتسيء 
للمؤسس����ات، ووزير االعالم 
يقف متفرجا ومجلس الوزراء 
يتضام����ن مع الوزي����ر ونقول 
ملصلحة من هذا؟ فهل احلكومة 
وهذا الوزير يستحقون الثقة؟ 
من وراء هذا االعالم الفاسد، ومن 
يحميهم وملاذا تسكت احلكومة 
عنهم؟ الناس بدأت تضغط على 

أسيل: نتحفظ على أداء وزير اإلعالم.. وطرح الثقة فيه تكريس النتهاك الحريات

المويزري: جلسة طرح الثقة كانت راقية

الميع: انتصارنا لقواعدنا 
االنتخابية من خالل قناعاتنا

البراك: األوضاع المستقبلية 
أصدرت النائبة د.أسيل العوضي بيانا بشأن ستكون من سيئ إلى أسوأ

جلسة طرح الثقة واألجواء املصاحبة الستجواب 
وزير اإلعالم ووزير النفط الشيخ احمد العبداهلل، 
هذا نصه: نقف اليوم على أعتاب استحقاق آخر 
لتحديد الرأي بأح��د وزراء احلكومة، وذلك في 
أعقاب سادس استجواب يقدم في أقل من سنة 
منذ انتخاب املجل��س احلالي، ومع إمياننا بحق 
الن��واب املطلق في تفعيل أدواتهم الدس��تورية 
وتقدمي االستجواب حسب نص الدستور، إال اننا 
نؤمن في الوقت ذاته بأن ال س��لطان على نائب 
في حتديد موقفه من االستجواب سوى ضميره 

ومبادئه وقناعاته.
ونظ��را مل��ا لالس��تجواب من م��ادة تتميز 

باحلساسية فيما يتعلق بالوحدة الوطنية، وهي 
أمر يخطر الولوج فيه أحيانا، إال انه البد أن أشيد 
بأداء النائب املس��تجوب الزميل علي الدقباسي 
ال��ذي متيز برقي الطرح وباملس��ؤولية الوطنية 

وهو أمر يسجل له.
ولقد قامت وزارة اإلعالم خالل سنوات عديدة 
بإحالة العديد م��ن اآلراء للنيابة العامة بانتقائية 
شديدة، وذلك بسبب اعتقاد ان هذا واجبها في 
مراقبة الناس، بينما يقضي فهمنا للقانون ولفلسفة 
الدس��تور بان احملظورات التي بينها القانون قد 
وضعت كأساس للتقاضي أمام احملاكم، ال كمحفز 
للدولة على التعسف والتفتيش على آراء الناس 

وإحالتهم للنيابة.

ورغ��م حتفظاتن��ا العديدة عل��ى أداء وزير 
اإلعالم، اال ان املوافقة على طرح الثقة به في هذا 
االستجواب تعني تكريس مبدأ انتهاك احلريات 
حتت شعارات عريضة كالوحدة الوطنية، كما ان 
معارضة طرح الثقة بالوزير تعني اننا مع إجراءات 
الوزي��ر االنتقائية ضد جه��ات إعالمية محددة 
وإغفال جهات إعالمية أخرى تكاد تكون قد أضرت 
بالنسيج االجتماعي بشكل أبلغ وأخطر، ولذلك 
فإننا نرى هذا االستجواب معركة بني طرف أراد 
إيصال رسالة سياسية محددة ال يد فيها لوزير 
اإلعالم، بيد ان اخلاس��ر األول في هذه املعركة 
في حال مت طرح الثقة بالوزير هو مبدأ احلريات 

العامة وسلطة الدولة في ضبطها.

اكد النائب ش��عيب املويزري ان جلسة امس 
كانت راقية في احلديث والتعليقات، وكان اجلميع 
يؤدي دوره ب��كل رقي وخرجت النتيجة بطرح 
22 نائب��ا الثقة في وزير االع��الم ومنحه الثقة 

23 نائبا.
وقال املويزري، في تصريحات للصحافيني 

امس: ان هذه النتيجة وان كانت ملصلحة وزير 
االعالم فإنها ال تعني انه حصل على الثقة، ألنه 
وفق��ا للوائح يجب ان يكون الرقم 25 نائبا عند 

طرح الثقة او منح الثقة.
واش��ار الى ان عدم طرح االغلبية الثقة في 
الوزير مبنزلة فرصة جديدة له لتصحيح االوضاع 

في وزارة االعالم واالبتعاد عن اي ممارسات فيها 
اساءة للوحدة الوطنية.

واضاف ان جميع النواب الذين حتدثوا سواء 
مؤيدين او معارضني لالستجواب بكل امانة كان 
اداؤهم اكثر من رائع، الفتا الى ان هذه النتيجة 

هي رسالة واضحة للحكومة.

أصدر النائب غامن امليع بيانا جاء فيه: لم أجد ضرورة لكتابة هذا 
البيان اال بعد ان قرأت كما قرأ معظم املتابعني للشأن السياسي رسالة 
األخ الزميل النائب مسلم البراك حول ثقته بأن النائبني حماد وامليع 
سينتصران للش��عب ولقواعدهما االنتخابية في جلسة طرح الثقة 
لذلك كان لزاما علي ان أرد وأوضح من خالل هذا البيان حتى يقف 
اجلميع على أسباب موقفي في جلسة طرح الثقة والذي أوجهه بشكل 

خاص لقواعدي االنتخابية وبشكل عام للشعب الكويتي.
وانني أؤكد انني سأقف موقف املبر بقسمه وأعلن أنني لن أقف 
مع وزير اإلعالم ولن أقف ضد طرح الثقة بالوزير إبرارا بقس��مي، 
ولكن ليعلم اجلميع اننا حني رأينا ان هناك من يحاول ان ميس اخوة 
لنا من النواب كان لنا شرف الوقوف معهم من منطلق احلرص على 
الوحدة الوطنية ألن املس��اس بهم هو مساس بالوحدة الوطنية، اال 
انني اذكر اجلميع بأننا لم نسمع ولم نر من أي منهم أي حترك فعلي 
حني انتهك القانون في انتخابات 2008 وحني اس��تبيحت احلرمات 
في منزل النائب السابق سعد الشريع وكذلك النائب السابق عبداهلل 

راعي الفحماء.
اما وانت واثق يا اخ مسلم بأنني سأنتصر لقواعدي االنتخابية 
فأطمئنك بأنني س��أنتصر لقواعدي من خالل قناعاتي التي ميليها 
علي ضميري ولي��س من خالل محاوالت الضغط التي متارس في 

الندوات فنحن نتخذ مواقفنا وفق قناعاتنا.

أكد النائب مسلم البراك ان األوضاع املستقبلية التي ستشهدها 
الساحة السياسية بعد جلسة امس ستكون من سيئ الى أسوأ.

وأضاف البراك ان التكتل خرج من مجلس األمة رافعا رأسه 
لوصول الراغبني في طرح الثقة بوزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
ال��ى 22 نائبا من جميع دوائر ومحافظات البالد األمر الذي يدل 

على ان العبداهلل لم يحصل على ثقة األمة سياسيا وفعليا.
وأشار البراك الى ان املس��اهم بإهدار املال العام ومن يفتت 
الوحدة الوطنية وميس الدس��تور س��يكون ف��ي مرمى التكتل 
الش��عبي، مش��يرا الى ان رئيس احلكوم��ة ووزير اإلعالم »اهلل 
يعينه��م« على دفع الفواتير التي س��يطلبها منهم بعض النواب 

الذين أعطوا الثقة للعبداهلل.
وأك��د البراك ان وزير اإلعالم ل��م يحصل على ثقة املجلس، 
مؤك��دا ان احلكومة ال تتعظ وال تقرأ األرقام وان قرأتها فهي ال 
تفهم معناها، مش��يرا الى ان احلكومة قد بدأت بخسارة الكثير 
من مؤيديها وذلك بعد استخدامها أدوات الترهيب والترغيب على 
ن��واب مجلس األمة، الفتا الى ان كرس��ي وزارة النفط واإلعالم 

سيكون خاليا بنظرنا.
وطالب البراك أطياف املجتمع بضرورة محاسبة نوابهم على 
اعطائهم الثقة لوزير س��مح بتفتيت الوح��دة الوطنية للمجتمع 

الكويتي.

تأييد تغريم أبورمية 6500 دينار لصالح الحميضي»السور« تعاود البث على »نايل سات«
أعلنت قناة السور اململوكة للمرشح السابق ملجلس األمة 
محمد اجلويهل عن إع���ادة بثها على القمر الصناعي »نايل 
سات« اململوك ملصر والذي سبق له إيقاف بث قناة »العالم« 

اإليرانية قبل أسابيع.

أيدت محكمة االستئناف أمس تغرمي النائب ضيف اهلل 
أبورمية مبلغ 6500 دينار لصالح وزير املالية األسبق بدر 
احلميضي ورفض���ت الطعن املقدم منه ض���د حكم محكمة 

اجلنايات، جنح صحافة.
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عسكر العنزي د. فيصل املسلم 

املجلس يصوت على التمديد للمسلم في احلديثالشيخ أحمد الفهد ود. أسيل العوضي حلظة دخولهما القاعة

الكويـت علـى  خطـورة  يشـكل  الفضائيـة  القنـوات  بعـض  انحـراف  المسـلم: 

عسـكر: وزيـر اإلعـالم فنـد االسـتجواب والمسـاءلة ال ترقى لمسـتوى طـرح الثقة

البقية ص16

تتمة المنشور ص 14

»أدلة جديدة على قصور الحكومة«
اكد النائب د.فيصل املسلم اننا قدمنا ادلة جديدة خالل جلسة 
االمس على قصور احلكوم����ة دون ان تنفي احلكومة فيما تولى 

دور النفي نائب ميثل االمة نيابة عن احلكومة.
ولفت د.املس����لم الى ان احلكومة ش����ريكة في االساءات التي 
حتصل للش����عب الكويتي عبر شراكتها في شركة »جلف سات« 
التي مت بث قناة الس����ور عن طريقها، مشيرا إلى ان وزير االعالم 
الش����يخ احمد العبداهلل اصر على عدم تنفيذ القانون عبر الغائه 
قرار وزير االعالم السابق بشأن ندب موظفني من الوزارة ملراقبة 

املؤسسات االعالمية دون ان ينفي الوزير عنه ذلك.
وزاد »ان احملاكم اصدرت حكما على احدى القنوات شمل ضيفًا 
في احدى القنوات وذلك خالفا مل����ا ابداه الوزير من عدم امكانية 
محاس����بة ضيوف احللقات، فضال عن انن����ي عرضت رد وزارة 
االعالم في وقت س����ابق تقول فيه بع����دم احلاجة لتعديل قوانني 

املرئي واملسموع«.
ولفت د.املسلم الى انني عرضت 6 مشاهد تلفزيونية احتوت 

على اتهامات وس����ب للدستور واالدوات الدستورية وكذلك اتهام 
الشيخ عبداهلل الس����الم رحمه اهلل بأنه اخذ الكويت ورماها في 
»قرقور« وسط البحر، مشيرا الى ان الوزير لم ينف او يثبت ان 

يكون قد أحال مثل هذه االمور الى النيابة.
وقال د.املسلم ان وزير االعالم لم يحظ بالثقة السياسية ولقد 
قمنا بواجبنا وادينا االمانة رغم ان رأي منذ البداية بأننا لن نحصل 
على االغلبية. واس����تغرب تناقض آراء البعض حيث في الوقت 
ال����ذي حتدثوا فيه مؤيدين للوزير اتهموه بالقصور »ونعلم عن 

مواقفهم السرية لكن هذا امر لن نتكلم فيه«.
واكد د.املس����لم ان القراءة السياسية لالستجواب كانت تدعو 
احلكومة الى عدم دخول اجللسة ولو كان هناك نظام سياسي يحترم 
ارادة االمة لتمت اقالة الوزير مطالبا رئيس الوزراء بتصحيح ما 
نسب اليه على لس����ان مصادر في احدى الصحف امس حيث ان 
من ظلم هو الكويت وشعبها بسبب املمارسات احلكومية الراعية 

لالعالم الفاسد وليس وزير االعالم كما ورد في التصريح.

فهذا غير صحيح ألني تدرجت في 
االستجواب وأرفض حتجيمي وال 
تضعني بهذا احلجم، اما التمويل 
اخلارجي فإذا كانت لدي معلومات 
فسأقدمها ومن حقكم الدفاع عن 

الوزير ولكن ال تتهموني.
الراشد  فيصل املس����لم: علي 
استشهد فيني وباستجواب رئيس 
الوزراء وقلت هل الش����يكات هي 
سعر لكل نائب، هذا حديث وزير 
ل����م ترد على  االعالم واحلكومة 
مشاركتها في »جولف سات« وكنا 
نتمنى ان احلكومة هي من ينفي 

وليس الراشد.
علي الراش����د: لم أق����ل قرعة، 

الوحدة الوطنية.
واقول اهلل يحفظچ يا كويت، 
وان وزير االعالم مقصر في أداء 
مهامه. والقضية ليست مراقبني 
ماليني، ولكن اللي بالفخ وباجلدر 
اكبر، واالس���تجواب صار عقب 

»حدرا بدرا«.
الدقباس����ي »نظام«:  عل����ي 
أس����جل ش����كري وتقديري ملن 
وضع االستجواب وأخص بالذكر 
العم أحمد السعدون والطاحوس 
والب����راك، واق����ول للمعارضني 
لالستجواب وخاصة العنجري 
الذي قال انه يشتم رائحة انه اذا 
ثبت ذلك فسأقدم استقالتي، أما 
علي الراش����د فتحدث عن قرعة 

لقد ج���اء بعد لق���اء اعالمي في 
اح���دى القنوات وهذه هي بداية 
هذا االستجواب وكان هناك حشد 
جماهيري وندوات ثم تعهد وقسم 
ايضا واعالن لقرعة من سيقدم 
االس���تجواب، من تري���دون أن 
نستجوب رئيس الوزراء أم وزير 
الداخلية أم وزير االعالم ويبدو 
القرعة ظهرت على الدقباسي ثم 
اختاروا وزير االعالم واختاروا 

املادة.
وهذا عكس كل االستجوابات 
التي ظهرت على الس���احة، ثم 
قال���وا يا وزير هذه القناة يجب 
ان تغل���ق، وتفاعال مع املطالب 
»سكر« القناة، علما ان القانون 

فهل يا علي الدقباسي وديت أوراق 
ألمن الدولة؟ البينة على من ادعى 
وهذه اتهامات، كيف نسكت على 
شيء اسمه أموال خارجية تدعم 
بعض القنوات حينها سنقف معك، 
ألن املوض���وع يهم بلدا بأكمله، 
وقبل قليل وضعوا قناتي سكوب 
والعدالة، علما ان اغلب االحاالت 
للنيابة هي قناتا سكوب والعدالة، 
أصبح االمر اذا سبتينا سنثير 

وغطاه، وأق���ول لوزير االعالم: 
أداؤك ليس جيدا في االعالم، وهذه 
الوزارة مستهدفة واحلل يكمن 
في حلها، ال يوجد ش���يء اسمه 
وزارة اعالم في الدول املتقدمة، 
وكل وزير يستجوب اال اذا وزير 
ميشي معامالتهم، عند هال فبراير 
»والدقدقة« كله عادي، ونقول ما 
القنوات املمولة من اخلارج؟ هذه 
قضية أمن دولة ال ُيسكت عنها، 

وعنوز وغيرهم، اآلن يستجوبون 
وزيرا ألنه لم يغلق محطة وفي 
السابق اس���تجوبوا وزيرا ألنه 

اغلق محطة!
فيصل املسلم قال: يا رئيس 
الوزراء لديكم فساد واستشهد 
بقناة س���كوب واليوم يقولون 
كيف تقول ذلك على نواب االمة؟ 
وتقول منذ مت���ى اصبح نواب 
االمة منزهني؟ نحن نعرف البير 

ال يسمح، واحلكومة ألقت القبض 
على الشخص املعني بالقضية 
في املطار، فم���اذا تريدون أكثر 
من ذلك؟ لالسف يكون احلديث 
الوطنية، وهناك  الوح���دة  عن 
من يضرب أهم ركن في الوحدة 
الوطنية من خ���الل االنتخابات 
الوطنية، ونقول الوحدة الوطنية 
هي سّنة وشيعة وحضر وبدو 
وحساوية وعجم ومطران وعوازم 

وزير االعالم أو لالسرة.
أنا أقط ارقبتي ألهلي خارج 
القاعة أم���ا في املجلس فموقفي 
يحدده الدستور وأشعر اليوم بأني 

نائب أمثل كل أهل الكويت.
عبدالرحمن العنجري: معارض 
لهذا االستجواب املبطن بالروائح 

النفطية وأتنازل لعلي الراشد.
عل���ي الراش���د: ه���ذه ه���ي 
أمر  الدميوقراطي���ة واالختالف 
وارد، وأنا شخصيا أؤيد بعض 
كالم الغ���امن، وأق���ول له خوفك 
على الوح���دة الوطنية مبوقفك 
الوطنية،  الوحدة  هذا س���يقتل 
وهذا االستجواب له شكل معني، 
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علي الراشدالشيخ احمد العبداهلل ود. هالل الساير وأحمد الهارون ود. بدر الشريعان وخالد الطاحوس خالل اجللسةعلي الدقباسي 

مجامل����ة الوزير على ش����خصي تتمة المنشور ص15
واملرحلة املقبلة حتتاج الى الوحدة 
الوطنية وعدم السماح يالعبث بها، 
ونريد الذهاب للمستقبل متسلحني 
بالوحدة الوطنية وأشكر زمالئي 

وأحمد السعدون.
أحمد العبدهلل: أشكر كل النواب 
والنائبات، وهذه هي الدميوقراطية، 
وأش����كر من هم خارج القاعة من 

حض����ور 48، موافق 22، غير 
موافق 23، ممتنع 3.

طل����ب ط����رح الثقة ل����م يحز 
على االغلبية ونتمنى له السداد 

والتوفيق.
الدقباس����ي: قلت وأكرر  علي 
أقسم باهلل ليست لي غاية سوى 
خدم����ة الكوي����ت وكل محاوالت 
الضرب بشخصي هي محاوالت 

االهل وم����ن الصحافة، وهذه هي 
الدقباسي  الدميوقراطية، وأشكر 
على طرح����ه الراقي، وكلنا نعمل 

ملصلحة البلد.
الدقباسي  اخلرافي: أش���كر 
وأشكر وزير االعالم، وأمتنى أن 
يستفيد من املعلومات املطروحة 

في االستجواب. 
وترفع اجللسة

الذي كتب لك االستجواب  ولكن 
هو قال قرعة، أما املسلم فقال أدلل 
باستجواب رئيس الوزراء مبا ذكره 

العبداهلل.
علي الدقباسي: ارجعوا للشريط 

ألني قلت لدي معلومات.
اخلرافي: اآلن نصوت على طلب 

طرح الثقة بوزير االعالم.

الدقباسي: ليس لي غاية سوى خدمة الكويت
الراشد: الحكومة اتخذت إجراءات لمعالجة قضية الفضائيات فماذا تريدون أكثر؟

الجمهور هنأ رئيس الحكومة
 ووزير اإلعالم بالثقة

هايف يطالب وزير الداخلية 
بااللتزام بضوابط الشرطة النسائية

قدم رئيس جتمع النواب والوزراء السابقني غنام اجلمهور رسالة 
الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والى وزير اإلعالم 

الشيخ احمد العبداهلل مبناسبة جتديد الثقة بالوزير العبداهلل.
وجاء في رسالته الى رئيس احلكومة: سمو الشيخ ناصر احملمد 
األحم����د الصباح رئيس مجلس الوزراء، الس����الم عليكم ورحمة اهلل 
وبركاته، يسعدني أن أتقدم الى سموكم الكرمي باسمي وباسم زمالئي 
الس����ادة أعضاء جتمع النواب والوزراء الس����ابقني بخالص التهاني 
والتبريكات مبناس����بة جتديد الثقة لألخ وزير النفط ووزير اإلعالم 
وحصوله على ثقة املجلس في اجللسة التاريخية لهذا اليوم والذي 
يجس����د روح الدميوقراطية في ظل القيادة احلكيمة لصاحب السمو 

األمير وسمو ولي عهده.
وجاء في رسالة اجلمهور الى وزير اإلعالم: يسرني أن أتقدم إليكم 
باسمي وباسم زمالئي السادة أعضاء جتمع النواب والوزراء السابقني 
بخال����ص التهنئة والتبريكات مبناس����بة جتديد ثقة املجلس لكم في 
جلسة اليوم التاريخية 2010/3/25 وفقكم اهلل ملا فيه اخلير ملصلحة 

بلدنا العالي الكويت.

طالب النائب محم����د هايف وزير الداخلية الش����يخ جابر اخلالد 
بااللتزام بتعهداته بشأن ضوابط الشرطة النسائية، الفتا الى ان هناك 
اسئلة سنوجهها في هذا الشأن اضافة الى قانون لضبط االنفالت في 

الشرطة النسائية.
وقال هايف: لقد طالعنا ما نشر في الصحف بشأن الشرطة النسائية 
حتت عنوان النس����اء املقاتالت وذلك خالفا لتعهدات وزير الداخلية 
بخصوص حتديد ضوابط معينة »للمرأة الش����رطية« وان تخدم في 
اماكن محددة وفي جهات تضطر فيها الوزارة الى االستعانة باملرأة.

وزاد »ان ما نراه اليوم وما حدث في موضوع شرم الشيخ، يجعل 
هناك عالمة استفهام على توجه وزارة الداخلية ونقض الوزير لوعوده 
في هذا الشأن مطالبا الوزير بالقيام مبسؤولياته وان يضع ضوابط 

لهذه »املهزلة«، والتي يقوم بها و»يتفرج« عليها يوما بعد يوم«.

التصويت على طرح الثقة بوزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل

موافقاالسمم
غير 

موافق
موافقاالسممممتنع

غير 

موافق
ممتنع

عبدالرحمن فهد العنجري34أحمد راشد الهارون1

عبداهلل يوسف الرومي35أحمد عبدالعزيز السعدون2

عدنان ابراهيم املطوع36أحمد العبداهلل الصباح3

عدنان سيد عبدالصمد37أحمد الفهد الصباح4

عسكر عويد العنزي38د.أسيل عبدالرحمن العوضي5

علي سالم الدقباسي39الصيفي مبارك الصيفي6

د.علي صالح العمير40د.بدر شبيب الشريعان7

علي فهد الراشد41جابر اخلالد الصباح8

غامن علي امليع42جابر املبارك الصباح9

د.فاضل صفر علي43جاسم محمد اخلرافي10
فالح مطلق الصواغ44د.جمعان ظاهر احلربش11

فيصل سعود الدويسان45د.حسن عبداهلل جوهر12

د.فيصل علي املسلم46حسني علي القالف13

مبارك بنيه اخلرينج47حسني مزيد الديحاني14

مبارك محمد الوعالن48حسني ناصر احلريتي15

محمد براك املطير49خالد سالم العدوة16
د.محمد صباح السالم50خالد سلطان العيسى17
د.محمد محسن البصيري51خالد مشعان الطاحوس18
د.محمد محسن العفاسي52خلف دميثير العنزي19
د.محمد هادي احلويلة53دليهي سعد الهاجري20

محمد هايف املطيري54راشد عبداحملسن احلماد21

مخلد راشد العازمي55روضان عبدالعزيز الروضان22

مرزوق علي الغامن56د.روال عبداهلل دشتي23

مسلم محمد البراك57سالم منالن العازمي24

مصطفى جاسم الشمالي58سعد زنيفر العازمي25
د.معصومة صالح املبارك59سعد علي اخلنفور26

د.موضي عبدالعزيز احلمود60سعدون حماد العتيبي27
ناجي عبداهلل العبدالهادي61د.سلوى عبداهلل اجلسار28

ناصر احملمد األحمد62شعيب شباب املويزري29
د.هالل مساعد الساير63صالح احمد عاشور30
د.وليد مساعد الطبطبائي64صالح محمد املال31

د.يوسف سيد الزلزلة65د.ضيف اهلل فضيل بورمية32

النتيجة النهائية000عادل عبدالعزيز الصرعاوي33
حضور 48 امتناع: 3    عدم موافقة: 23    موافقة: 22  

نواب: لن نقبل المساس بالوحدة الوطنية والعبث بنسيج المجتمع
عبدالهادي العجمي

في الوقت الذي اعلن فيه النائب مسلم البراك انه سيحاسب 
احلكومة على ما مارسته من ضغوطات على بعض النواب حتى 
يغيروا مواقفهم ومينحوا الثقة لوزير اإلعالم الشيخ احمد العبداهلل، 
تساءل النائب د.جمعان احلربش: كم سعرت جناة وزير اإلعالم 
في جلسة طرح الثقة؟ جاء ذلك في الندوة اجلماهيرية التي نظمها 
الناشط السياسي فيصل العازمي حتت عنوان »حتديد املواقف 
والوحدة الوطنية« مس����اء اول من امس مبنطقة الظهر وشارك 
فيها النواب مسلم البراك ود.جمعان احلربش وخالد الطاحوس 
وفالح الصواغ وعلي الدقباسي وسالم النمالن والناشط السياسي 
عايض بوخوصة، وذلك قبل جلس����ة التصويت على طلب طرح 

الثقة بليلة واحدة.
وقال النائب مس����لم البراك: أوجه رسالة لهذه احلكومة التي 
لألسف ال تفقه شيئا اطالقا مما تعمل ونحن تفصلنا ساعات عن 
القرار التاريخي بغض النظر عن نتائجه، ان قائمة من سيصوت 
على طلب طرح الثقة ستشمل جميع دوائر الكويت اخلمس وكل 
فئات الشعب الكويتي السني والشيعي والبدوي واحلضري وهذا 
ما يغيظ احلكومة واحنا نقول لهم موتوا بغيظكم، وأضاف البراك: 
لألسف س����عوا الى تخريب القيم وس����عوا الى تخريب النواب، 
لكن نحن نقول لهم باسم الشعب وباسم األمة انتظروا و»راح« 
تعرفون ان هناك شعبا حيا ش����عبا ميتلك القدرة على املتابعة 

وعلى الرقابة واحملاسبة وعلى املعاقبة.
وقال النائب علي الدقباس����ي ان الكويت بخير وبعافية مادام 
فيها هذا احلراك السياسي وهذه املتابعة الشعبية الدقيقة ملواقف 
النواب ويجب ان نكون فخورين ببلدنا وعلى احلكومة ان تكون 
فخورة بهذا الش����عب الذي يدفع بكل م����ا أوتي من قوة من أجل 
تطبيق أحكام القانون واحملافظة على الوحدة الوطنية، وأضاف 
الدقباسي: الكويت بخير بالرغم من كل محاوالت تكميم األفواه 
وحجب الصوت في ان يصل بوضوح، وقال الدقباسي: هذه هي 
املرحلة لهذا االستجواب والذي جاء بهدف تطبيق أحكام الدستور 
الذي نص وحث على احملافظة على كرامات الناس واملساواة وعلى 
إذاب����ة الفوارق وعلى تطبيق القوانني املهمة ومنها قانون املرئي 
واملطبوعات والذي أقر منذ سنتني من أجل تكريس احلرية، وزاد: 
املراد من هذا القانون ضبط املس����ائل اخلاصة فيما يتعلق بعدم 
الس����ماح بالدخول باحملظورات وال ميكن ان يقبل من وضع هذا 
القانون ان يكون هناك انحراف على هذه احملظورات ومع األسف 
معظم هذه احملظورات حصلت وكان السبب في ذلك عجز وزارة 

اإلعالم ووزيرها عن تطبيق احكام هذا القانون الذي ينص على 
وجود مراقب مالي وان تطلب الوزارة سجالت مالية منتظمة من 

الصحف والقنوات الفضائية.
م����ن جانبه، قال النائب د.جمعان احلرب����ش: انا واثق بأنكم 
ستوجهون رسالة ثانية في االنتخابات املقبلة، والبعض يعتقد 
انها بعيدة وانا اشك في ذلك، واقول االيام تبني وقريبة، واضاف 
د.احلربش: احلكومة اعتقدت من االستجوابات االربعة االخيرة 
انه����ا قضت على املجلس، وفي يوم تصويت طرح الثقة س����واء 
»طاح« الوزير واال »ما طاح« رسالة قوية يوجهها ابناء الشعب 
الكويت����ي عندما يزيد العدد من 20 ال����ى 23 صوتا مؤيدا لطرح 
الثقة، فهذا معناه االستجواب »اللي وراه« اذا استمريتوا تعبثون 
بالبلد وتلعبون على تناقضاته، فاالستجواب الذي بعده سيسقط 

املساءل ايا كان.
من جانبه، قال النائب س����الم النمالن: مع االسف انني لست 
من كتلة التنمية واالصالح او من كتلة العمل الش����عبي، هؤالء 
الذين يحرصون على مصلحة الكويت وشعبها، واضاف النمالن: 
مورست علي ضغوط كبيرة من قريب ومن بعيد من اجل ان اغير 
موقفي في ط����رح الثقة بوزير االعالم وحتججوا بأن من حتدث 
باحدى الفضائيات لم يتحدث عن قبيلة العوازم، فرددت عليهم 
ب����أن من مس احد ابناء الكويت فقد مس جميع أبنائها، وهذا لن 

نسمح به اطالقا ال من كبير وال من صغير.
ومن جانبه، حتدث النائب خالد الطاحوس قائال: ال يفصلنا 
عن جلسة طرح الثقة سوى ساعات معدودة وترون نواب الدائرة 
اخلامسة والذين تزاحمتم على صناديق االقتراع بتاريخ 16 مايو 
للتصويت لهم ووضعتموهم على كراس����ي العز غدا سيس����دل 
الستار على هؤالء النواب وستعرفون من يدافع عن كرامة األمة 
ومن يتخاذل أمام هذه الكرامة ويجب ان يحاسب كل نائب على 
موقفه وأال مير تخاذلهم بالدفاع عن كراماتكم مرور الكرام فهذا 
األمر ال يتعلق بش����خص او بش����خصني بل يتعلق بوحدة أبناء 

الشعب وحفظ كراماتهم.
وقال النائ����ب فالح الصواغ: لن يس����تطيع كائن من كان ان 
يس����اومنا على مواقفنا حتى لو كان مب����ال قارون فنحن نخاف 
اهلل في هذه األمانة التي اؤمتنا عليها من قبل الش����عب الكويتي 
وملصلحة من نبذل مواقفنا هناك من يبدل موقفه من اجل ارضاء 
»معازيبه« ويبدي مصلحته اخلاصة على مصلحة الشعب ويقف 
ضد الوحدة الوطنية حتى يتكسب في هذه الدنيا بأمور ال ترضي 

اهلل ويخالف ما أقسم عليه.
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الرئيس اخلرافي وسمو الشيخ ناصر احملمد يتعانقان بعد فض اجللسة

الشيخ أحمد العبداهلل يقرأ محتويات ورقة اخلرافي

الشيخ أحمد العبداهلل وعلي الراشد.. ومشاورات على هامش اجللسة كتلة التنمية واالصالح تتابع اجللسة

علي الدقباسي.. همي مصلحة الكويت واحلفاظ على الوحدة الوطنية

صالح عاشور في حديث مع سمو الشيخ ناصر احملمدد.أسيل العوضي وهموم النيابة بعد ترك هموم التدريس

الشيخ جابر اخلالد يهنئ العبداهلل بثقة املجلس

أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوس ومشاورات الشعبي على هامش اجللسة د.فيصل املسلم وعبدالرحمن العنجري.. وحديث املنصة حول التأييد واملعارضة

علي الدقباسي ومبارك اخلرينج يحييان اجلمهور بعد رفع اجللسةسمو الشيخ ناصر احملمد في حديث مع الشيخ جابر اخلالد

)متين غوزال(الرئيس جاسم اخلرافي وسمو الشيخ ناصر احملمد والشيخ أحمد العبداهلل وسعد اخلنفور وعدد من الوزراء والنواب بعد إعالن ثقة املجلس بوزير اإلعالم
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ثم ابتسامة الثقة من العبداهلل ويرتوي من ماء الثقة بانتظار النتيجة حسبة األرقام بدقة ..في بداية اجللسة

الصيفي والبراك والصواغ والسعدون والدقباسي والوعالن واخلرينج واملويزري وهايف والطبطبائي بعد رفع اجللسة


