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 وجه النائب سيد حسني القالف سؤاال للنائب األول  6 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك، جاء فيه: أرجو تزويدي بأسماء من مت قبولهم 
في وزارة الدفاع لدورة الضباط لعام 2٠1٠ واملرسلة 
للدراسة في دولة اإلمارات مع تزويدي بشروط القبول 

وهل مت استثناء احد من تلك الشروط¿ 

 بع���ث رئيس مجل���س األمة 
جاس���م اخلرافي ببرقية تهنئة 
الوطني في  إلى رئيس املجلس 
جمهورية كينيا كينيث ماريند، 
الوطني  العيد  وذلك مبناس���بة 

لبالده. 

 القالف: ما أسماء من تم قبولهم
  في دورة الضباØ بوزارة الدفاع؟

 رئيس مجلس األمة هنأ نظيره 
في كينيا بالعيد الوطني

 طالب الجميع بإعانة سموå السيما أن هناك قلة قد تسيÁ استغالá األوضاع إلحداË فتنة

 الخرافي: علينا السمع والطاعة لكل كالم وتوجيه يصدر
  عن سمو األمير وال أحد يضاهي حرصه على استقرار وأمن وأمان الكويت

بالتعاون مع جريدة

بانتظارك العديد من اجل�ائز القيمة واملقدمة من عدة جهات وم�ؤ�س�سات

الإجابة على جميع ا�س��ئلة امل�سابقة )15 �س�ؤال( وت�سليمها يف ظرف 
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13 - نظم مركز الك�يت للت�حد امل�ؤمتر الدويل الأول للت�حد 
و�سعف الت�ا�سل يف عام 2000 وامل�ؤمتر الثاين يف عام:

 »العمل الوطني«: تحريك المساءلة السياسية
  لرئيس الوزراء بات استحقاقًا

 أصدرت كتلة العمل الوطني بيانا بشأن االحداث االخيرة جاء فيه: 
تابع����ت كتلة العمل الوطني بألم بالغ ما ج����رى من احداث في ندوة 
الصليبخات يوم االربعاء املوافق 2٠1٠/12/٨ وما شكلته هذه االحداث 
من اعتداء جسدي تاريخي وصارÎ من قبل احلكومة ممثلة بالقوات 
اخلاص����ة التابعة لوزارة الداخلية على احلضور من بعض املواطنني 
وأعضاء مجلس األمة دون أي غطاء دس����توري أو قانوني، ودون أي 
اعتبار ملا كفله الدستور من حقوق للمواطنني، خصوصا نص املادة 
44 من الدس����تور التي كفلت للمواطنني ح����ق االجتماع. وفيما ندرك 
انن����ا نقف امام احداث تاريخية في مس����يرة الكويت السياس����ية، اال 
اننا ال منل����ك اال ان نتهم احلكومة بالتعدي على أمن البالد من خالل 
االعتداء على عدد من احلضور بالضرب في الوقت الذي استجاب فيه 
منظم����و الندوة واحلضور من النواب لكل مطالب احلكومة رغم عدم 
دستوريتها، واضعني نصب أعينهم توجيهات صاحب السمو األمير، 
فآثر املنظمون احلكمة على الغطرسة والتكبر ولتفويت الفرصة على 
من كان يريد اش����تباك القوات اخلاص����ة باملواطنني احلضور. اال انه 
ب����دا واضحا ان القوات اخلاصة التي حضرت بأعداد كبيرة كانت لها 
مهمة محددة بالهجوم على املجتمعني من املواطنني والنواب مرتكبة 
بذلك خطيئة فادحة تستوجب اتخاذ موقف حازم انتصارا للمؤسسة 
 Óالدميوقراطية وللكرامات التي هدرت في ذلك اليوم دون أدنى إحسا
باملس����ؤولية. منذ بداية الفصل التشريعي احلالي، كانت كتلة العمل 
الوطني ضمن احلريصني على التعاون مع احلكومة، مش����ددين على 
ضرورة أن نفس����ح لها املجال لتؤدي دورها انطالقا من املادة 5٠ من 
الدس����تور، وكان دافعنا لذلك دوما هو املصلحة العامة. ورغم وجود 
تباين بني االعضاء في شتى القضايا املطروحة، اال اننا ووفقاð لقناعاتنا 
آثرنا افتراض حسن النوايا في عمل احلكومة، وأحتنا لها الفرصة تلو 
االخ����رى للعمل نحو اهدافها، مختلفني في ذلك مع العديد من الزمالء 
الن����واب وبعض املواطنني الذين رأوا وجوب محاس����بة احلكومة في 

أكثر من موقع، اال اننا وضعنا مصلحة البالد وتنميتها واستقرارها 
السياسي قبل كل شيء. اال ان احلكومة قد ظنت انها قد أمنت املساءلة، 
مما جعلها تتمادى في بعض االخط����اء، وهو ما أوصلنا الى وجوب 
حتريك املس����اءلة السياسية في ملف عدم تطبيق القوانني التي منها 
قوانني االص����الح الرياضي وبعض القضايا االخرى ذات الصلة وهو 
م����ا بيناه في بياننا بتاري����خ 2٠ يونيو 2٠1٠، وها هي احلكومة تأتي 
مج����ددا لتنتهك القوانني في احداث الثامن من ديس����مبر 2٠1٠ التي ال 
ميكن جتاوزها أو تبريرها فتم االعتداء اجلسدي على بعض املواطنني 
وممثلي األمة فيما يشكل انتهاكا واضحا وخطيرا للدستور والقانون 
واالعراف االنسانية، ويكشف توجها لتقويض أمن البالد واالنتقاص 
منه من خالل االعتداء على احدى س����لطات الدولة ممثلة في مجلس 
األم����ة من قبل احلكومة املؤمتنة على احلفاظ عليه. لقد حرصنا على 
االستقرار السياس����ي للبالد طوال الفترة املاضية، واختلفنا ومازلنا 
نختلف مع ما يطرحه بع����ض الزمالء النواب، اال اننا اليوم جند أنه 
بات واجبا وطنيا علينا ان نقف صفا واحدا دفاعا عن النظام السياسي 
للبالد وعلى توازن سلطاته في طريق كل من يسعى لتقويضه حتت 
حجج واهية، رائدنا بذل����ك املصلحة العليا للوطن. مؤكدين في ذات 
الوقت ان مشاركتنا في الندوات التي عقدت حتت عنوان »إال الدستور« 
كانت بهدف ايصال موقفنا الواضح واملبدئي حول املادتني 1٠٨ و11٠ من 
الدس����تور بعد ان متت مصادرة حقنا في ابداء وجهة نظرنا في قاعة 
املجلس جراء اجهاض انعقاد اجللس����ات. ان الدولة يحكمها دستور 
وقانون، هما عماد بنائها وهما األساÓ ألي عملية تنمية، فال استقرار 
دون دستور وقانون، وال تنمية دون كرامة للشعب، وقد أهينت كرامة 
الشعب اليوم مما يحتم علينا االنتصار لها فبات استحقاقا لنا اليوم 
حتريك املساءلة السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء، وقد وقع على 
البي����ان النواب عبداهلل الرومي، وعادل الصرعاوي، ومرزوق الغامن، 

وصالح املال، ود.أسيل العوضي، وعبدالرحمن العنجري. 

 مسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس في أروقة املجلس أمس د.معصومة املبارك متحدثة للصحافيني

 الرئيس جاسم اخلرافي متحدثا للصحافيني

 الهاجرí: ندعو الجميع إلى االلتزام بالنطق الس�امي وتوحيد الكلمة والتعالي على الذوات

 المطير: لم أحضر اجتماع »السلفي« وموقفي من أí استجواب تحدده قناعاتي بالمحاور

 االس�تجواب ح�ق دس�تورí ال اعت�راÖ علي�ه وال نقاÔ وه�ذا ال يعن�ي إمكانية اس�تخدامه م�ن دون األخذ ف�ي االعتبار مواضي�ع كثيرة

 معصومة: الحكمة والتروí مطلوبان في هذه المرحلة ويبقى االستجواب أداة دستورية

 Ëمتابع�ة األمير وانش�غاله باألحدا 
األخي�رة متابع�ة أب حريص عل�ى أبنائه

 أقول لمن شكك في نقلي للرسالة األميرية: 
ما عندك س�الفة »وال يعرف ألف ب�اء القانون«

 البقية ص ٧ 

  اما النائب سعد اخلنفور فقال 
بعد النطق السامي لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد نؤكد 
على التزامنا مبا جاء فيه ونقول 
لسموه الس����مع والطاعة وندعو 
اجلمي����ع لط����ي صفح����ة املاضي 
والتطلع ملس����تقبل الكويت حتت 
قيادة صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.

Éلمسات أخير  

  من جانبه، أرجع النائب مسلم 
البراك اسباب عدم تقدمي صحيفة 
االستجواب امس الى وضع اللمسات 
األخيرة واطالع النواب عليها قبل 
تقدميها، مؤكدا ان االس����تجواب 
سيس����لم لدى األمانة العامة غدا 

(اليوم).
الب����راك في تصريح    وأضاف 
صحافي امس ان االستجواب سيقدم 
الى س����مو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد من محور أساس����ي 
هو اهدار كرامة الناÓ واالعتداء 
على احلريات العامة، مشيرا الى 
ان االس����تجواب من محور واحد 
ومرتبط معه تسبب احلكومة في 
تعطيل اجللسات والتي أدت الى 

كل تلك التبعات.
  وأضاف البراك اننا عندما أردنا 
ان يكون احلوار داخل قاعة عبداهلل 
الس����الم قامت احلكومة بتعطيل 
ثالث جلس����ات متتالية من خالل 
حضورها ممثلة بوزير واحد فقط، 
ونحن نعلم مدى التأثير احلكومي 
على بعض النواب للمساهمة في 
تعطيل اجللسات، وعندما ذهبنا 
الى الندوات مت ضرب بعض النواب 
 Óواملواطنني وأهدرت كرامات النا
بندوة النائب د.جمعان احلربش، 
وحينما ذهبنا الى القنوات هددوا 
بإغالق مكتب القناة إذا بثت اللقاء 

معنا.
  وشدد البراك في نهاية حديثه 
على ان االس����تجواب سيقدم الى 
سمو رئيس مجلس الوزراء اليوم 

االثنني من محور واحد.

Éات متعمدÒتجاو  

النائب مبارك  أكد    من جانبه، 
الوع����الن ان التج����اوزات الت����ي 
الق����وات اخلاصة جتاه  ارتكبتها 
نواب األمة واملواطنني خالل ندوة 
»إال الدستور« التي أقيمت مساء 

متعهدة بااللتزام بتوجيهات سموه، 
مؤكدة عزمها على العمل الدؤوب 
النواب  والتع����اون مع زمالئه����ا 
واحلكومة لتحقيق التغيير االيجابي 
ومواجهة التحديات الجناز خطة 

التنمية.
  وقالت دش����تي ف����ي تصريح 
صحاف����ي: ان مصلح����ة الكويت 
واملواط����ن يجب وضعها فوق كل 
اعتبار، الفتة ال����ى انه من خالل 
الدس����تور والقيم  االلتزام مبواد 
الكويتية التي ترسخ مبادÆ احلوار 
البناء واحترام الرأي اآلخر سنحقق 

مستقبال واعدا الجيالنا املقبلة.
  وقالت النائبة د.سلوى اجلسار 
الس����مو األمير  ان طاعة صاحب 
الش����يخ صب����اح األحم����د واجب 
وطني، وتؤكد عدم االخالل بتنفيذ 
اوامره الس����امية وعلى من يريد 
اخلير للكويت من النواب ان ميتثل 
لكلمات صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وكفانا بطوالت على 

حساب الوطن واملواطن.
  من جانبه قال النائب حس����ني 
الق����الف: لقد اقس����م النواب على 
اطاعة األمير واحترامه، فهل يحتاج 
النواب الذين ازموا واخلوا واهانوا 
الى مذكرة تفسيرية تشرح كالم 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد لرؤساء التحرير، ولو ان 
هناك ذرة وطنية واحساسا لسحب 
االستجواب واذا تكلم صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد يجب 
ان يطيع اجلمي����ع ونحن بدورنا 
كمواطن����ني نقول تأمر يا صاحب 

السمو وكل الشعب معك.

»ان هذا ال يعرف ألف باء القانون، 
وال يعرف ان صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحم����د رئيس 
الس����لطات، وانا امثل احدى هذه 
السلطات، وعندما يأمرني سموه 
بنقل رسالة اقوم بنقلها على املأل، 
ولو كان����ت هناك مالحظات حول 
ما نقلته لص����در بيان توضيحي 
من الدي����وان االميري، اهلل يهدي 

اجلميع«.
  وردا على سؤال يتعلق بإصرار 
نواب على توجيه استجواب الى 
رئيس الوزراء، بعد لقاء صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
برؤساء التحرير، قال اخلرافي »ال 
يحتاج صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ليؤكد ما اكده خالل 
استقباله رؤساء التحرير، فسموه 
ابو السلطات الثالث، ومن واجبنا 

ان نقول لسموه سمعا وطاعة«.
  وأضاف ان االس����تجواب حق 
دس����توري ال اعتراض عليه، وال 
نقاÔ في ذلك، وهذا ال يعني امكانية 
استخدام هذا احلق من دون ان نأخذ 
في االعتبار مواضيع كثيرة، واهلل 

يهدي اجلميع.

  التزاã بالنطق السامي

  وق����ال النائ����ب دليهي س����عد 
الهاج����ري »بعد النطق الس����امي 
وتوجيهات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ندعو اجلميع 
لتوحي����د الكلم����ة والتعالي على 
الذوات لكي نخرج البلد من هذه 
االزمة و»ذلك امتثاال لقوله تعالى 
(واطيعوا اهلل ورسوله وال تنازعوا 

 واص����ل النواب اب����داء آرائهم 
حول األحداث األخيرة في مختلف 
االجتاهات سواء بالرفض ملا قامت 
ب����ه األجهزة األمني����ة من طريقة 
التعامل مع احلضور في ندوة »إال 
الدستور« او التبرير لها انطالقا 
من حرصه����ا وتطبيقها للقانون 

وااللتزام به.
  كما تطرق النواب ايضا الى عزم 
نواب كتلة »إال الدستور« استجواب 
سمو رئيس الوزراء الذي كان مقررا 
اليوم  إلى  تقدميه أمس وتأجيله 
ملزيد من الدراسة والبحث وسط 
نصائح من نواب آخرين بضرورة 
التريث وتهدئة األوضاع حرصا 

على مصلحة البلد.

  حرÕ سمو األمير

  وفي ه����ذا االط����ار اكد رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي ان ال 
احد يضاهي حرص صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد � حفظه 
اهلل � على الكويت، مشددا على ان 

بالدنا امانة في رقبته.
  واضاف اخلرافي في رده على 
اسئلة الصحافيني امس »ان علينا 
السمع والطاعة لكل كالم وتوجيه 
يصدر من صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح األحمد احلريص 
على استقرار وأمن وأمان الكويت«، 
وق����ال »علينا جميع����ا ان نعني 
سموه، الس����يما ان هناك قلة قد 
تسيء استغالل االوضاع الحداث 

فتنة«.
  وأكد ان متابعة صاحب السمو 
األمي����ر الش����يخ صب����اح األحمد 
وانش����غاله باالح����داث االخيرة، 
ليست سوى متابعة أب حريص 
على ابنائه، وحريص على اال يكون 
هناك سوء استغالل من قبل البعض 
ألي احداث، معرب����ا عن امله في 
ان يعي اجلمي����ع اهمية احلرص 
على استقرار الكويت، مهما كانت 
اخلالفات في وجهات النظر، وان 
نبقى اخ����وة متحابني وحريصني 
على بعضنا البعض، الننا اعتدنا 
على سماع الرأي، والرأي اآلخر«، 

وأسأل اهلل لنا جميعا الهداية.
التشكيك    وسئل اخلرافي عن 
الذي طال رسالته التي نقلها عن 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد اخيرا الى االعضاء فأجاب 
»اقول ملن يشكك في نقلي للرسالة 
االميرية ما عندك سالفة«، معتبرا 

العلي القدي����ر ان يحفظ الكويت 
وشعبها من كل مكروه وان يوحد 
كلمتنا خلف قيادة حكيمة يترأسها 
الش����يخ  الس����مو األمير  صاحب 
صباح األحم����د وعلى نواب االمة 
ان يحترموا النطق الس����امي وان 
ميتثلوا ل����ه وان يحصروا جميع 
اخلالفات في قنواتها الدستورية 
لتعم الفائدة وتستمر عجلة التنمية 

في الدوران ملصلحة اجلميع.
  من جهتها ثمنت النائبة د.روال 
الس����امي لصاحب  النطق  دشتي 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 

  ودعا الهاجري »جميع االطراف 
الى التعالي على الذوات وان نضع 
مصلح����ة الكوي����ت ام����ام اعيننا 
وان نس����عى الى طاعة ولي االمر 
ونسير مع هذا الربان الى واحات 
التنمية في ظل وطن آمن«، مبينا 
املتذبذبة  »ان االوضاع االقليمية 
واحمليطة بنا حتتم علينا ان نكون 
عونا لصاحب السمو حتى يخرجنا 
منه����ا آمنني وان نكون يدا واحدة 

للرقي بهذا البلد«.
  وتابع »ان اللجوء للشارع ونقل 
الصراعات السياسية الى الشارع 

خارج قبة عبداهلل السالم امر غير 
مقبول من اجلميع الن مجلس االمة 
هو بيت الشعب وعلى النواب ان 
يكونوا قدوة لغيرهم في تقبل الرأي 
اآلخر«، موضحا »ان من لديه رأي 
معارض ملا تقوم به احلكومة عليه 
ان يعمل على ابداء رأيه من خالل 
القنوات الدستورية التي منحها له 
الدستور ال ان يلجأ الى نقل مثل 
هذا اخلالف الى الش����ارع دون ان 
تكون هناك نقاط مشتركة للحوار 

فيما بني الطرفني«.
الهاجري: نسأل اهلل    وأضاف 

فتفشلوا وتذهب ريحكم).
  واضاف الهاجري في تصريح 
صحاف����ي »ان صاح����ب الس����مو 
األمير الشيخ صباح األحمد وضع 
النقاط عل����ى احلروف في النطق 
السامي واعلن للجميع انه حامي 
الدس����تور ولن يقب����ل ان ينتهك 
القانون فالكويت بلد القانون وبلد 
الدستور«، مبينا »اننا كنواب منثل 
الش����عب الكويتي علينا االمتثال 
الوامر صاحب السمو وعلينا ان 
نكون قدوة للشعب الكويتي الذي 

اختارنا لتمثيله«.

 (متين غوزال) 

 »السلفي«: نؤيد المساءلة
  

  أعلن التجمع الس����لفي في بيان له مساء أمس عن 
تأييده لتحريك املساءلة السياسية لرئيس الوزراء، 
فيما يخص أحداث ندوة »إال الدستور« التي عقدت في 

ديوان النائب د.جمعان احلربش. 
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أصدر املنبر الدميوقراطي بيانا في شأن احداث الصليبخات جاء 
فيه: في سابقة خطيرة في تاريخ احلياة السياسية الدميوقراطية في 
الكويت، جلأت سرايا االمن والقوات اخلاصة بوزارة الداخلية الى 
استخدام العنف املفرط وانهالت بالضرب القاسي بالهراوات بشكل 
عشوائي على املواطنني الذين جتمعوا حلضور الندوة التي نظمتها 
كتلة ونواب »اال الدس��تور« في ديوان النائب جمعان احلربش في 
الصليبخات، وقد طالت عملية الضرب عددا من اعضاء مجلس االمة 
وبعض الصحافيني، وما يدعو لالسف ويثير التساؤل ان التعدي 
بالضرب العنيف على املواطن��ني والنواب والصحافيني قد حدث 
بعد ان اعلن منظمو الندوة بايقافها وانهائها ودعوة احلضور الى 
االنصراف والتف��رق، مما يوحي ان االعتداء بالضرب كان مبيتا، 
بدليل استمراره رغم خروج بعض النواب لعمل حاجز بني القوات 

املعتدية واملواطنني وفك االشتباك، فكان نصيبهم الضرب.
ومما يدعو لالسف الشديد هو املغالطات واالدعاءات املتناقضة 
التي وردت في تصريحات مس��ؤولي وزارة الداخلية، مناقضات 

كشفتها الصور التي تبثها الصحافة والقنوات الفضائية.
وقد تذرعت تلك االدعاءات ان ما فعلوه ما هو اال تنفيذ الوامر 
صاحب الس��مو االمير، وهو ما ال يقبله عقل وال منطق، فال احد 
يصدق او يحب ان يصدق ان صاحب السمو االمير يأمر باستعمال 
العنف املفرط وضرب ابنائه الذين لم يكن ذنبهم اال حضور اجتماع 
س��لمي في قضية مهمة تتعلق بتضييق حق النواب في ممارسة 

صالحياتهم وواجباتهم في الرقابة وفقا للدستور.
ان حق االجتماع دون حاجة الذن او اخطار سابق مكفول بنص 

الدستور مادة 44.
وقد حكمت احملكمة الدستورية باسم صاحب السمو االمير بعدم 
دستورية املرسوم بقانون الصادر عام 1979 اثناء حل مجلس االمة 
والذي جاء لتقييد احلق الذي كفله الدستور. اجلدير بالذكر ان حتى 
ذلك املرس��وم بقانون املقيد للحق الدس��توري قد نص في مادته 
الثالثة أنه »ال يعتبر اجتماعا عاما ما جرى به العرف من اجتماعات 
في الدواوين اخلاصة داخل املنازل او امامها للكالم في موضوعات 

متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات«.
ومع ذلك، ألم يكن بإمكان قوات الشرطة واألمن تفريق املجتمعني 
بطريقة س��لمية، خاصة بعد ان اعل��ن منظمو الندوة انهاء الندوة 

ودعوة املجتمعني الى التفرق.
ان استخدام العنف والقمع ضد املواطنني هو اسلوب االنظمة 
االس��تبدادية والديكتاتورية، والكويت نظام حكمها دميوقراطي 
السيادة فيه لالمة مصدر السلطات جميعا، والناس فيها سواسية 
في الكرامة االنس��انية، وهم متساوون لدى القانون في احلقوق 
والواجبات العامة ال متييز بينهم بسبب اجلنس او االصل او اللغة 

او الدين )مادة 29(.
وال يعرض اي انسان للتعذيب او املعاملة احلاطة بالكرامة )مادة 

31( وهذا ما فعلته قوات الداخلية.
لقد مارس ابناء الكويت عبر تاريخها كل انواع التظاهر والتجمع 
واالحتجاج واشهرها جتمعات دواوين االثنني عام 1979 ولم تخرج 

عن االسلوب الصحي.
ان املنبر الدميوقراطي الكويتي يستنكر بشدة ما قامت به القوات 
اخلاصة وسرايا االمن التابعة لوزارة الداخلية ضاربة عرض احلائط 
بكرامة املواطنني وحقوقهم التي اكدها لهم الدستور في حرية التجمع 
وحرية التعبير، ومن املؤسف ان تأتي هذه التجاوزات العنيفة في 
ايام نحتفل فيها مع العالم احلر باالعالن العاملي حلقوق االنسان، 
ونحرص فيها على رسم صورة ناصعة للحريات في وطننا العزيز، 
ونس��تنكر على وجه اخلصوص تلميحات بعض ضباط الداخلية 
باس��تخدام اس��اليب اعنف كالرصاص املطاطي والرصاص احلي 

والعصي الكهربائية.
اننا ندعو املواطن��ني جميعا الى احلرص على وحدتنا الوطنية 
التي تسعى بعض الصحف ووسائل االعالم � مع االسف الشديد 
� الى ضربها وزرع الفتنة والتمزق بني ابناء الوطن، كما ندعو الى 
كش��ف من يقف وراء هذه احلم��الت االعالمية املغرضة، بدغدغة 
بعض العواطف الفئوية او القبلية او الطائفية، ونشر مفاهيم خاطئة 
بيننا حول اجتاهات احلركة الوطنية ومس��اعي القوى السياسية 
الواعية، وبذر الشكوك حول مسيرتنا الدميوقراطية واالساءة الى 

ممثلي الشعب في مجلس االمة.
باحلوار الوطني الدميوقراطي السليم نستطيع العمل معا من 
اجل احلفاظ على مكاس��بنا الدستورية والدميوقراطية، ومواجهة 
كل احمل��اوالت اخلبيثة التي تهدف الى املس��اس بأحكام ومبادئ 

دستورنا.

المنبر الديموقراطي:
االعتداء بالضرب كان مبيّتاً 

ناقش���ت اللجنة املالية مشروع القانون املقدم 
من احلكومة فيما يخص متويل اإلرهاب وغسيل 

األموال في اجتماعها يوم أمس.
وقال رئيس اللجنة املالية النائب د.يوس���ف 
الزلزلة بعد املداوالت حول مشروع القانون وباالتفاق 
مع اجلانب احلكومي بحضور وزير املالية مصطفى 
الشمالي شكلت جلنة من املستشارين في اللجنة 
املالية ومستش���اري احلكومة لتقدمي تعديل على 
مشروع القانون خالل األسبوع اجلاري على ان يتم 
الفصل بني قانون متويل اإلرهاب وقانون غسيل 

األموال كل على حدة.

وكشف الزلزلة ان هناك تناغما حكوميا نيابيا 
بتجرمي كل القضايا املتعلقة باإلرهاب وس���تقدم 
احلكوم���ة التعديل خالل األس���بوع احلالي حتى 
يتم إق���راره ف���ي اللجنة وإحالت���ه ملجلس األمة 
للتصويت عليه، مش���يرا الى ان اجلهات الدولية 
ذات االختصاص لديها مدد محددة لتقدمي الكويت 

القانون املطلوب.
ونفى الزلزلة وجود اعتراض نيابي على قانون 
اإلرهاب وما مت االتفاق عليه هو فصل قانون اإلرهاب 
عن غسيل األموال ألنه ليس بالضرورة من يرتكب 

جرمية غسيل األموال ان يقوم بتمويل اإلرهاب.

»التشريعية«: تأجيل قانون األحزاب ومحاكمة الوزراء شهراً»المالية«: الفصل بين قانون »اإلرهاب« وغسيل األموال
أرجأت النظر في اقتراح تشكيل لجنة قواعد السلوك النيابيتشكيل لجنة من المستشارين في »اللجنة« والجانب الحكومي لتعديل القانون

وافقت جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية البرملانية في اجتماعها 
امس على رفع احلصانة عن النائب 
دليهي الهاجري في القضية املرفوعة 
ضده من قبل وزير الصحة د.هالل 
الساير، وفيما وافقت على رفعها 
عن النائب محمد هايف في قضية 
جنح مرئي ومسموع رفضت رفعها 

عن النائب حسني القالف.
وقالت مق����ررة اللجنة النائبة 
د.معصومة املبارك ان اللجنة وافقت 
على رفعها ع����ن دليهي الهاجري 
مبوافقة اربعة اعضاء وعدم موافقة 
واحد، أما عن النائب محمد هايف 

فكان����ت بنتيجة ثالث����ة مقابل 2، 
ورفضت رفعها عن النائب حسني 
القالف في قضية مرئي ومسموع 
بعدم موافقة ثالثة اعضاء مقابل 
موافق����ة عضوين فقط. وأضافت 
املبارك ان اللجن����ة قررت تأجيل 
مناقشة عدد من االقتراحات بقوانني 
رغم أهميتها وذلك حلني االستماع 
ال����ى رأي احلكومة ورأي مجلس 
القضاء األعلى في عدد منها، مشيرة 
الى ان عددا من االقتراحات بقوانني 
يخ����ص تعديل قان����ون احملكمة 
الدستورية وبعضها يتعلق بوضع 
قانون جدي����د. ولفتت الى انه مت 

رفض اقتراح بقانون بتعديل قانون 
االحوال الشخصية بشأن اعتماد 
احلم����ض الن����ووي DNA إلثبات 
النسب، مشيرة الى انه مت تأجيل 
مقترح تشكيل االحزاب ملدة شهر 
حلني االستماع الى رأي احلكومة، 
وكذلك تعديل قانون محاكمة الوزراء 
كما مت تأجيل اقتراح تشكيل جلنة 
قواعد السلوك النيابي الذي يعد 
مقترحا هاما بسبب ما يحدث من 
ألفاظ مستهجنة وأوضحت انه مت 
رفض اقتراح بقانون بشأن مكافحة 
أفعال الفجور والدعارة، باعتبار ان 

قانون اجلزاء احلالي كاف.

تتمة المنشور ص 6

البراك: تأجيل االستجواب لوضع اللمسات األخيرة وإطالع النواب على المادة
الزلزلة: نختلف مع ما ذهب إليه النواب واألجدى تشكيل لجنة تحقيق ثم اتخاذ القرار

صحيفة استجواب رئيس الوزراء في ظرف يحمله مسلم البراك مسلم البراك يتحدث لوسائل اإلعالم وبجانبه علي الدقباسي

الوعالن: اس�تجواب المحمد استحقاق وما قامت به حكومته سابقة خطيرة لن تغتفر

الجسار: طاعة سمو األمير واجب وطني ونؤكد عدم اإلخالل بتنفيذ أوامره السامية

روال: نتعهد بااللتزام بتوجيهات س�مو األمير ونؤكد عزمنا على تحقيق التغيير اإليجابي

القالف: هل يحتاج النواب الذين أزموا وأهانوا إلى مذكرة تفسيرية تشرح كالم األمير؟!

الخنفور: نؤكد على التزامنا بما جاء في كالم س�مو األمير ونقول له السمع والطاعة 

النائب محمد املطير الزج باسمه 
بأنه حضر اجتماع التجمع االسالمي 
الس����لفي، مضيفا انه ال يعلم عن 
االجتماع ولم يدع حلضوره »ولم 
جتر العادة ان أحضر اجتماعات 
التجمع االسالمي السلفي«، مشددا 
على ضرورة ان تتحرى وس����ائل 

اإلعالم الدقة في نقلها لألخبار.
ورد املطير على ما أشيع من عدم 
الذي سيقدم  تأييده لالستجواب 
لس����مو رئيس مجل����س الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد بالقول ان 
موقفه من اي اس����تجواب حتدده 
قناعاته باحملاور واملناقشة حتت 
السالم، مشددا على  قبة عبداهلل 
ان استخدام أداة االستجواب حق 
دستوري للنائب ال ينازعه عليه 

أحد.

رفض العنف

وحول رأيها في األحداث األخيرة 
قالت النائبة د.معصومة املبارك: 
بالنس����بة للعنف مرفوض جملة 
وتفصيال، لكن ف����ي هذه املرحلة 
نحن أمام أمر مختلف، فنحن أمام 
توجيهات سامية من صاحب السمو 
قائد القوات املسلحة، وما نقول اال 
تصريحك يا صاحب الس����مو هو 

أبو التصاريح.
وأضافت املبارك: أما فيما يتعلق 
باالستجواب فسيظل أداة دستورية 
لكل نائب أيا كان رأينا بش����أنها 
الذي يكون داخ����ل قاعة عبداهلل 
الس����الم، وردا على سؤال بشأن 
موقفها من اجللسة السرية في حال 
طلبت احلكومة ذلك عند مناقشة 
االس����تجواب قالت املبارك: »لكل 
حادث حديث«. وش����ددت املبارك 
على ان احلكمة والتروي مطلوبان 
في هذه املرحلة من أجل مصلحة 

األمة وحتقيق االستقرار.

األربعاء املاض����ي بديوان النائب 
د.جمعان احلربش كانت متعمدة، 
مستنكرا هذا التصرف غير املسؤول 
الذي ارتكبته القوات اخلاصة في 
س����ابقة خطيرة تع����د األولى من 
الكويت، مؤكدا  نوعها في تاريخ 
ان استجواب رئيس الوزراء اصبح 
استحقاقا ملزما يعكس بالضرورة 

حجم هذا التجاوز اخلطير.
وقال النائب مبارك الوعالن ان ما 
حدث مساء األربعاء املاضي ليسجل 
وصمة عار في التاريخ السياسي 
للكويت، فالشعب الكويتي الذي 
أثبت والءه ف���ي أحلك الظروف 
للكويت والشرعية الدستورية إبان 
االحتالل الغادر للكويت ال يستحق 
اله���راوات والعنف املفرط لكبت 
احلريات، فما حدث انتكاسة حلالة 
الدميوقراطية واحلرية التي كانت 
تتباهى به���ا الكويت ويفخر بها 
الشعب الكويتي، مبينا ان األبواق 
احلكومية التي قامت بالهذيان هنا 
وهناك ال تع���رف حقيقة اجلرم 
الذي وقع على الشعب الكويتي 
وخطورة ما قام به جهاز القوات 

اخلاصة.
وأض���اف الوع���الن: عندم���ا 
رأيت أفراد القوات اخلاصة وهم 
يضربون املواطنني، تذكرت العم 
جاسم القطامي عندما رفض األوامر 
وهو مدير الشرطة، بقمع الشعب 
عام 1956 فأقدم على االستقالة، 
وقال »كان بودي االس���تمرار في 
عملي كمدير لشرطتكم املوقرة، 
بيد ان اختالفي مع س���موكم في 
مسائل تتعلق مبستقبل الشعب 
وحريت���ه وكرامته، ومع أنني ال 
أس���تطيع أن أحارب هذه األفكار 
التي أنا ش���خصيا مؤم���ن بها، 
ومستعد للتضحية من أجلها فأقدم 

الزمان.

االستقرار السياسي

من جهته، قال النائب د.يوسف 
الزلزلة انه من ضوء ندوة احلربش 
يعتقد بتجاوز ق����وات األمن وأنا 
أعتقد ان من يصبو الى االستقرار 

بثته القنوات الفضائية يبني انهم 
بريئون مما اتهموا به، مشيرا الى 
ان تفاؤلي ينبع من قرار صاحب 
الس����مو األمير بقوله ان املجلس 
سيستمر الى 4 أعوام وكل ما نراه 
من مواقف البعض يراها استفزازا 
وتوتيرا وأجندات فاألمر ال يعنيني 

مئات السنني ويريدون للكويت ان 
تصبح دولة بوليسية من خالل 
تكميم األف���واه والضرب بيد من 
حديد ملنع ن���واب األمة من ابداء 
آرائهم والدفاع عن الدستور الذي 
ارتضاه الش���عب الكويتي قيادة 
وشعبا قبل نحو نصف قرن من 

التدرج في  السياسي يجب عليه 
قضي����ة احملاس����بة وال يتجاوز 
بهذا الشكل واألجدى طلب جلنة 
حتقيق وبعده����ا نذهب للخطوة 

التي تليها.
وأكد د.الزلزلة انه يختلف مع 
ما ذه����ب اليه الن����واب ورأينا ما 

استقالتي من منصبي هذا إكراما 
الكويتي«، ومن ثم قّدم  للشعب 
استقالته الى الشيخ صباح السالم 
وبهذا نشير الى مؤمتر الداخلية 
والذي خرجت فيه بعض القيادات 
وكان ش���عارهم »اكذب.. اكذب.. 
حتى تصدق!«، ومع األسف كان 
حديثهم مضحكا بشكل الفت حيث 
انهم يعرض���ون صورا وتقارير 
بعكس ما يتحدثون وكأن الشعب 

الكويتي غبي أو ال يفهم.
الى  الوعالن  النائب  وأش���ار 
ان هذا التصرف غير املس���ؤول 
البالد في نفق مظلم،  س���يدخل 
حيث تسبب في اتساع الفجوة بني 
السلطتني التشريعية والتنفيذية، 
مؤكدا ان هن���اك أيادي تعمل في 
الكويت  اخلفاء إلجهاض جتربة 
الرائ���دة وذبح  الدميوقراطي���ة 
التي تعيش���ها  الدميوقراطي���ة 
الكوي���ت وتفريغ الدس���تور من 
محتواه للعودة بالكويت الى الوراء 

وفي نهاية املطاف لدينا رّبان يعرف 
كيف يقود سفينة الكويت وكلنا 
ثقة بصاحب الس����مو األمير وما 
يأمرنا به وينبغي علينا ان نسمعه 
ونطيعه بكل م����ا يأمرنا به رّبان 
السفينة وكبحارة علينا ان نطيع 

ونسمع.
وأض����اف د.الزلزل����ة من حق 
احلكومة استخدام األداة التي تراها 
مناسبة ومن حق الرئيس الصعود 
للمنصة ويقول ما يش����اء، مبينا 
رأيه الش����خصي بأن االستجواب 
سينتهي الى هذا احلد وستستمر 

احلياة السياسية.
وبنّي د.الزلزل����ة ان احلكومة 
تخطت االستجوابات السابقة وان 
هذا االستجواب ليس بالقوة مقارنة 
بتلك االس����تجوابات وستجتازه 

احلكومة.

اجتماع »السلفي«

الس����ياق، استغرب  وفي هذا 

خالد السلطان ود. يوسف الزلزلة وعبدالرحمن العنجري وأحمد السعدون ومصطفى الشمالي خالل االجتماع

جمعية العار�ضية التعاونية

تشگيل مجلس اإلدارة لعام 2010 / 2011
مت بحمد الله تعالى عقد اجلمعية العمومية جلمعية العارضية التعاونية اجتماعها يوم الثالثاء املوافق 
املنتهية  املالية  للسنة  اخلتامية  واحلسابات  واملالي  اإلداري  التقريرين  على  صادقت  حيث  2010/12/7م 
في 2010/7/31م واختيار مراقب احلسابات وقد مت انتخاب ثالثة أعضاء جدد بدال من األعضاء املنتهية 

عضويتهم وفاز كل من السادة التالية أسماؤهم:

اجلمعية  أع��ض��اء  جلميع  والتقدير  الشكر  بخالص  اإلدارة  مجلس  وأع��ض��اء  رئيس  يتقدم  املناسبة  وب��ه��ذه 
العمومية على ثقتهم ومؤازرتهم لهم ويتعهدون ببذل املزيد من اجلهد وحتمل األمانة ملا فيه مصلحة اجلمعية 
مخفر  في  ممثلة  الداخلية  ووزارة  والعمل  االجتماعية  الشئون  ل��وزارة  والتقدير  بالشكر  ونتقدم  واملساهمني 

مجلس اإلدارةالعارضية ملا بذلوه خالل اجتماع اجلمعية العمومية واالنتخابات.

لعضوية مجلس اإلدارة للعام 2011م
وعقد مجلس اإلدارة اجتماعه األول لتشكيل مجلس اإلدارة اجلديد يوم األحد املوافق 2010/12/12 

حيث أسفر عن توزيع املناصب بالتزكية كتالي:

ال�������س�������وي�������ط غ���������ي���������ث  س���������ع���������د  ع�����������ن�����������اد  ال����������س����������ي����������د/  )1623 صوتًا(حصل على املركز األول1- 

امل������ط������ي������ري م������ع������ت������ق  م������ل������ف������ي  ع������������������ادل  ال���������س���������ي���������د/  )1391 صوتًا(حصل على املركز الثاني2- 

ال�������روي�������ش�������د ذع�����������������ار  س���������م���������اح  راش�����������������د  ال��������س��������ي��������د/  )1296 صوتًا(حصل على املركز الثالث3- 

رئيس مجل�س اإلدارةال���������س���������ي���������د/ ع������������������ادل م������ل������ف������ي م������ع������ت������ق امل������ط������ي������ري

نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس جلنة املشترياتال������س������ي������د/ م����ح����م����د م����ط����ل����ق ح����ن����ي����ض����ل ال����دج����ي����ن����ي

أم�����������������ني ال����������س�������������������رال�����س�����ي�����د/ خ�����ال�����د م����ح����م����د ع����ب����ي����د ه����������زاع ال���ع���ج���م���ي

أم�����������������ني الصن��دوقال����������س����������ي����������د/ ع�����������ن�����������اد س���������ع���������د غ���������ي���������ث ال��������س��������وي��������ط

ممثل اجلمعية لدى االحتادال��������������س��������������ي��������������د/ ف����������ي����������ص����������ل م����������ح����������م����������د امل����������ن����������دي����������ل

ع��������������������������ض����������������������������������������������������وال�������س�������ي�������د/ أح��������م��������د م������س������ت������ور م�����ص�����ل�����ح امل�����ط�����ي�����ري

ع��������������������������ض����������������������������������������������������وال���������س���������ي���������د/ راش������������������د س���������م���������اح ذع������������������ار ال�������روي�������ش�������د

ع��������������������������ض����������������������������������������������������وال��������س��������ي��������د/ ن��������اص��������ر ب�������ش�������ر امل������س������ي������ل������م ال�������رش�������ي�������دي

ع��������������������������ض����������������������������������������������������وال�������س�������ي�������د/ ن��������اي��������ف س������ل������ط������ان م�����س�����ل�����ط امل�����ط�����ي�����ري


