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)متين غوزال(صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد محييا احلضور في قاعة عبداهلل السالم 

Al-Anbaa Wednesday 27th October 2010 - No 12432يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ االربعاء 19 من ذي القعدة 1431 ـ 27 أكتوبر 2010 الـــعـدد:

متوفر لباس مرشدات
زهرات - كشافة وأشبال

األمير للسلطتين: تحّلوا بالحكمة لدرء الفتنة
المحمد: التعاون المنش�ود ال يحمل أي غاية لمصادرة الحق الدستوري للنائب  في االستجوابالخرافي: يجب أن يُحترم قرار األغلبية و تُصان حقوق األقلية..  والديموقراطية ليست مسرحاً للنزاع

صاحب السمو أكد في افتتاح دور االنعقاد الثالث أن »الديموقراطية قدرنا وعلينا أن ندافع عنها ونحافظ عليها«

جاسم بودي

ب�ودي: إدراج »ال�راي«
يرس�ي  البورص�ة  في   
ف�ي  جدي�دة  معايي�ر 
المؤسسات  ممارسات 
اإلعالمي�ة المستق�لة 
بالكويت والمنطقة   ص39

أولى خسائر الحكومة.. 
اللجان المؤقتة

النواب فرضوا »7« من أصل »11« وغابت »4« بينها »الرياضة«

رغم تصريحاتها وتلميحاتها السابقة الرافضة العادة تشكيل 
اللجان البرملانية املؤقتة، منيت احلكومة امس بأولى خس����ائرها 
في دور االنعق����اد اجل�ديد وبحكم االغلبي����ة التي فرضت عودة 
اغلب اللجان املؤقتة وكان االستثناء الوحيد منها جلنة الشباب 

والرياضة التي لم تر النور في الدورة احلالية.
ولم تفلح االغلبي����ة النيابية التي كانت متتلكها احلكومة في 
القاعة في احداث تغيير في توجهات االعضاء او س����ير اجللسة 
التي رس����مت احداثها من خالل التصويت الذي كان حكمًا عادال 
بني رغبات الس����لطتني وتوجهات اعضائها حيث اسفرت النتائج 
عن اعادة تشكيل 7 جلان مؤقتة من اصل 11 كانت عاملة في دور 
االنعقاد املاضي، وهي االسكانية وذوي االحتياجات اخلاصة وغير 
محددي اجلنس����ية والبيئة والطاقة والدفاع عن حقوق االنسان 

والظواهر السلبية واملرأة واالسرة.
هذا، وأنهى املجلس امس تش����كيل 11 جلنة دائمة بعضها عن 

طريق االنتخاب والبعض اآلخر من خالل التزكية.

حسين الرمضان � سامح عبدالحفيظ � فليح العازمي
وجه صاحب السمو األمير الشيخ 
الس���لطتني  صب���اح األحم���د أعضاء 
التش���ريعية والتنفيذي���ة إلى التحلي 
الفتنة، مؤكدا  باحلكمة لدرء أس���باب 
أن جتاوزات املشهد السياسي موضع 
استنكار اجلميع وال ميكن ألي عاقل أن 
يغفل عما ينطوي عليه ذلك من مخاطر 
جسيمة. وقال سموه في النطق السامي 
الذي ألقاه في افتتاح دور االنعقاد العادي 
الثالث من الفصل التش���ريعي الثالث 
عش���ر ملجلس األمة أم���س ان البعض 
استغل أجواء احلرية في التطاول على 
ثوابتنا الوطنية حتى أصبحت أساليب 
اإلثارة والتشكيك واالنفالت والتصرف 
غير املس���ؤول بديال عن االحتكام إلى 

القانون.
وأضاف س���موه: لق���د آمنا كما آمن 
أسالفنا بالشورى فجبلنا على ممارستها 
إلى »الدميوقراطية  واتخذناها سبيال 
التي ه���ي قدرنا وعلينا أن ندافع عنها 

ونحافظ عليها«
من جانبه شدد رئيس مجلس األمة 
جاس���م اخلرافي على أن قرار األغلبية 
يجب أن يحترم، وحقوق األقلية يجب أن 
تصان وأن الدميوقراطية ليست مسرحا 
للنزاع واخلصام، مشيرا الى أن نبرة 
التهديد والوعيد قد تنامت في مجرى 

اخلطاب السياسي.
من جهته قال سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء الش���يخ ناص���ر احملم���د إن 
التعاون املنش���ود ال يحم���ل أي غاية 
ملصادرة احلق الدستوري للعضو في 
االستجواب أو املس���اءلة، موضحا أن 
املس���يرة الدميوقراطية لم تكن فرضا 
وما جاءت من فراغ بل ولدت منذ وجود 

التفاصيل 8 - 14أبناء الكويت.


