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10 نواب قدموا طلبًا لعدم التعاون مع رئيس الوÒراء
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ 

سامح عبدالحفيظ ـ فليح العاÒمي
أعلن رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي عن 
تقدã عشÜÜرة نواب بطلب عدã امÜÜكان التعاون 
مع سÜÜمو رئيس مجلس الوزراء اثر مناقشÜÜة 
االستجواب املقدã الى سموå بصفته في جلسة 

املجلس السرية امس.
وقال الرئيس اخلرافي في بيان بعد ان حول 
اجللسÜÜة الى علنية «عقد مجلس االمة جلسÜÜة 
سÜÜرية بناء على طلب احلكومة وÐلك ملناقشÜÜة 
طلب االستجواب املقدã من النواب مسلم البراك 
وجمعان احلربش وصالح املال الى سمو الشيخ 
ناصÜÜر احملمد الصباح رئيÜÜس مجلس الوزراء 

بصفته».
واضاف «ثم حتدË اثنان من االعضاء املؤيدين 
ومثلهما من االعضاء املعارضني بالتناوب حول 
طلب عقد اجللسة سرية ثم صوت املجلس على 

الطلب وقرر املوافقة عليه».
وÐكÜÜر ان املجلس «انتقل بعد Ðلك ملناقشÜÜة 
االسÜÜتجواب آنف الذكر وقد حتÜÜدË اثنان من 
املؤيدين واثنان من املعارضني وبعد املناقشÜÜة 
وحسÜÜب اجراءات الالئحة تقدã بعض االعضاء 
(١٠ نواب) بطلب عدã امكان التعاون مع سÜÜمو 
رئيÜÜس مجلÜÜس الÜÜوزراء وقÜÜد مت التأكد من 

تواجدهم في اجللسة».

وقال اخلرافي انه طبقÜÜا لنص املادتني (١٠١) 
و(١٠٢) من الدسÜÜتور فإنه ال يجÜÜوز للمجلس 
ان يصدر قرارå في الطلب قبل سÜÜبعة اياã من 
تقدميه وعليه يتم ارجاء التصويت الى جلسÜÜة 

اخلامس من يناير املقبل».
وتنص املÜÜادة (١٠١) من الدسÜÜتور على «كل 
وزير مسÜÜؤول لÜÜدى مجلس االمÜÜة عن اعمال 
وزارته واÐا قرر املجلس عدã الثقة بأحد الوزراء 
اعتبر معتزال للوزارة من تاريخ قرار عدã الثقة 
 Úاستقالته فورا وال يجوز طرح موضو ãويقد
الثقة بالوزير اال بناء على رغبته او طلب موقع 
من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه 
اليÜÜه وال يجوز للمجلÜÜس ان يصدر قرارå في 
الطلب قبل سبعة اياã من تقدميه ويكون سحب 
الثقÜÜة من الوزير بأغلبية االعضاء الذين يتألف 
منهÜÜم املجلس فيمÜÜا عدا الوزراء وال يشÜÜترك 

الوزراء في التصويت على الثقة».
وتنص املÜÜادة (١٠٢) من الدسÜÜتور على «ال 
يتولÜÜى رئيÜÜس مجلس الÜÜوزراء أي وزارة وال 
يطرح في مجلس االمÜÜة موضوÚ الثقة به ومع 
ÐلÜÜك اÐا رأى مجلس االمة عÜÜدã امكان التعاون 
مع رئيس مجلس الوزراء رفع االمر الى رئيس 
الدولة ولالميÜÜر في هذå احلالة ان يعفي رئيس 
مجلس الوزراء ويعني وزارة جديدة أو أن يحل 

مجلس االمة».

خالá جلسة ماراثونية استمرÊ حوالي ١٠ ساعاÊ انقسم فيها األعضاء بين مؤيد ومعارÖ والتصويت على الطلب في جلسة ٥ يناير

عبدالرحمن العنجري خالل حديثهعدنان املطوÚ متحدثا

دليهي الهاجري وسعد اخلنفور خالل اجللسة

أحمد السعدون ومسلم البراك ود.فيصل املسلم وخالد الطاحوس ود.ضيف اهلل أبورمية يتشاورون بعد رفع اجللسة أول مرة

الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي وأمني السر علي الراشد على املنصة ويبدو االمني العاã عالã الكندري واألمني العاã املساعد احمد الهاجري

د.جمعان احلربش ود.وليد الطبطبائي ومبارك الوعالن يعترضون على وجود القوات اخلاصة في محيط املجلس

سيد حسني القالف ود.حسن جوهر وفيصل الدويسان اثناء اجللسة

مزيـد: كنـت صادقـًا وتقاعـس الحكومـة أوجـب هـذا الموقف
البـراك: على رئيـس الـوÒراء أن يعـرÝ الرسـالة جيـدًا ويرحل

يستأذن الرئيس ويأذن له الرئيس 
وحضرت����ك أخ����ذت رأي املجلس 
واألغلبي����ة موج����ودة ورأت قفل 
باب النقاش ووزارة الداخلية لها 
احلق في حفظ األمن ونرفض زج 
اسم القوات اخلاصة فهم يأخذون 
أوامرهم من قادتهم فإذا لم يطبقوا 
األوامر فهم محاسبون، فهم يطبقون 
األوامر. حضرتك عرضت القضية 
وصوتت األغلبية رافضة، لو انتوا 
عندكم صوت عال����ي احنا عندنا 

صوت عالي.
مسلم من دون امليكروفون: اش 

عليك انت نحن نكلم احلكومة.
مسلم البراك من دون ميكروفون: 

خلهم يسحبون قواتهم.
اخلرافي: تؤمنون بالدميوقراطية 

هذه هي.
الب����راك: دميوقراطي����ة قوات 

اخلاصة.
العدالة  شعيب املويزري: من 
اعطائ����ي وقتا مث����ل األخ العزيز 
عاشور، نحن نتعامل وفقا للمادة 
118 وهذه مخالفة دستورية احلكومة 
ال بالفعل وال بالنوايا تظهر حسن 

النية.
اخلرافي: حبيبي هؤالء خارج 

محيط املجلس.
البراك بصوت عالي تعالى معاي 

أواريك.
املويزري: هذه حركات، احلكومة 
تنتقل في وسائل اإلعالم العاملية 
وهذه سبة في جبن الكويت، وسائل 
اإلعالم تنقل احلدث فهل يجوز ان 
مجلس األمة يحاط بقوات خاصة 
هذه إساءة إذا احلكومة ما يهمها 
الكويت، نطالب احلكومة  سمعة 

اجللسة فما راح أتيح الفرصة لذلك 
التصدي����ق على املصادقة: صادق 
املجلس على املضابط والكش����ف 

عن الرسائل الواردة.
البراك من دون ميكروفون: ما 

يجوز ذلك اعطنا فرصة نتكلم.
املويزري: باسم الدميوقراطية 
هذا ما يجوز حرام اللي قاعد يصير 
هل يجوز مجل����س االمة يحرس 

بالقوات اخلاصة.
النواب يصرخون: هذا استمرار 
لنهج احلكومة االرهابي وما موقف 

احلكومة.
البراك: هذا غي����ر جائز وغير 
دس����توري هذا استمرار لالرهاب 

احلكومي.
املويزري: سيدي الرئيس ماذا 

موقفنا؟
الب����راك والصواغ واملس����لم 
واحلربش والطبطبائي واملويزري 
يصرخون: قوات خاصة حترس 
املجلس ه����ل تقبل ياالخ الرئيس 
تعقد اجللسة حتت حراسة القوات 
اخلاصة، هذه اساءة البد من ابعاد 

القوات.
الب����راك: ه����ل ه����ي  مس����لم 

وصاية؟!
املس����لم: يا بصي����ري ابعدوا 

قواتكم.
الرئيس اخلرافي  واس����تأنف 
اجللسة بعد ان كان قد رفعها ربع 
ساعة بعد ان اشتد صراخ النواب 
املعارضن النعقاد اجللسة حتت 
حراسة القوات اخلاصة املتواجدة 

خارج اسوار املجلس.
الرئيس اخلرافي: اود ان اؤكد 
لكم ان صالحيات الرئيس تأكدت 
ان مواقع رجال األمن ليس����ت من 

املجلس.
الرئيس اخلرافي: يا جماعة.

الطبطبائي: ما راح نقبل.
اخلرافي: املوافق على استمرار 

هذا النقاش يرفع ايده.
البراك: حل املشكلة ان احلكومة 

تسحب قواتها.
اخلرافي: ه����ل يوافق املجلس 

على قفل باب النقاش.
البراك: هل تصوت على مخالفة 

الدستور.
املس����لم: ه����ذا التصويت غير 

دستوري
اخلرافي: 34 من 61 موافقة على 
النقاش وس����ط صراخ  قفل باب 
النواب رافضن اجراء  واسع من 

التصويت.
البراك: أأم����ر القوات اخلاصة 
باالنسحاب، هل نناقش االستجواب 

في حماية القوات اخلاصة.
اخلرافي: مو معقول عشرة يبون 

يديرون املجلس.
عاشور: هذا األسلوب في النقاش 
التشريعية  يس����يء للمؤسس����ة 

وعندها صرخ النواب املسلم.
عاش����ور: ه����ل نتكل����م نقطة 

نظام.
انتم  عاشور: وسعوا صدركم 
علية القوم، هناك احتكام لالئحة 
والدس����تور في أي قضية ورأي 

األغلبية هو اللي ميشي.
الب����راك: تصوت على املخالفة 
انت طينتها أكثر انت موجها كالمه 

للرئيس.
الرئيس: انت بعد طينتها.

عاشور: هناك رأي ورأي آخر 
وكل واحد يأخذ دوره في النقاش، 
وال يجوز ألحد ان يتكلم إال بعد ان 

شكري النجار هذا ال يليق ونرفض 
التجريح وذكر اسمه.

اخلرافي: »سيد اهلل يخليك اللي 
فيني كافيني«.

حسن القالف: اذا رفعت اجللسة 
نتيجة الهرج واملرج عندها يضيع 
حقنا فأرجو تطبيق املادة 8٩ حتى 

ال يضيع حقنا.
البراك: نحن مارسنا  مس����لم 

تأمر قواتها باالنسحاب مسكرين 
البوابات والشوارع.

وليد الطبطبائي: انا آخر واحد 
دخلت املجلس والقوات على مقربة 
من املجلس فإما انت طالب ذلك ام 
هم امروا بذلك وليس لتنظيم املرور 
وهذا مخالف للمادة 118 للدستور، 
علي����ك مس����ؤولية تاريخية واال 
تقبل بوجود قوات خاصة خارج 

ضمن صالحيات الرئيس وامنا هي 
لتسهيل املرور.

وزي����رة التربي����ة: بالنس����بة 
للرسالة التي ذكرت هي الرسالة 
اتت باطالقه����ا للجنة ترك االمور 

مفتوحة وعدم حتديد القضية.
اخلرافي: سأعطي الكلمة لرئيس 

اللجنة.
حسن القالف: ايراد اسم الضابط 

دورنا وقدمنا استجوابا لرئيس 
احلكومة قاموا باجراءاتهم ومنعونا 
من احلديث فهل جائز عقد جلساتنا 
حتت حراب القوات اخلاصة واملادة 
الدستورية تتكلم عن قرب املجلس 
التطويق  او محيط املجلس، هذا 
ما املقصود منه، هل يعقل ممارسة 
القوات  االستجواب حتت حماية 
اخلاصة، يفترض على احلكومة ان 

النائب صالÜÜح املال في  القÜÜى 
نهايÜÜة مرافعته في االسÜÜتجواب 
قصيدة للزميل الشÜÜاعر نشÜÜمي 

الظفيري «ضاحي» جاء فيها:

ضاعت احلسبة علينا
في املشاكل وابتلينا

القهر.. ملا سكتنا.. السجن ملا 
حچينا

ديرة الدستور صارت
شمس في الغيمة.. توارت

واألماني شلون دارت
في الهوا.. وتدور فينا؟

وين حرية بلدنا؟! فخرنا هي 
وسندنا

اللي وعدنا.. بفكر  وين ذاك 
االصالح.. وينه؟

صعب.. لو تكتم نفسنا!
صعب.. لو كلنا انحبسنا!
صعب.. لو ترسل حرسنا!

ما تغير شي فينا
ما هو من طبعج ي� ديرة

خاطرج ضيق حظيرة
وضنج اللي نستجيره

ليش متبدل علينا؟
منهو ينقذنا وتفرج

ه�الل�ي���ل  ف����ي  نل���ق���ى 
مخ�رج؟

حالنا يا ناس محرج.. ملا من 
عالي هوينا

ضاعت الحسبة علينا

افتتح رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي اجللسة العادية العلنية 
في متام التاسعة من صباح امس 
وتال األمن العام أسماء احلضور 
واملعتذرين والغائبن من دون اذن 

او اخطار.
وليد الطبطبائي: املادة 118 من 
الدستور تنص على حفظ النظام 
من اي قوات شرطة ان تكون على 
مقرب����ة من مجلس االمة، ووجود 
قوات الشرطة ضغط على النواب 
وعلى املواطنن ونطلب منك موقفا 
أيها االخ الرئيس وهل انت تقف 
وراء ذلك فس����نلتزم واذا لم تكن 
وراء ذلك فالبد من اتخاذ موقف من 
القوات التي تعيق دخول املواطنن، 
ونرفض وجود قوات شكري النجار 

في محيط مجلس االمة.
اخلرافي: وج����ود األمن خارج 
نطاق املجل����س ليس اختصاص 
الرئيس واختصاصي احملافظة على 
االمن داخل املجلس وليس لدي ما 

اضيفه على ما قلته امس.
فيصل املسلم: املادة 118 واضحة 
وتقول: ال يجوز الي قوة مسلحة 
اخرى االس����تقرار على مقربة من 
ابوابه اال بطلب من رئيس املجلس 
واليوم هي تأتي بناء على طلب من 
احلكومة وال يجوز انعقاد املجلس 

حتت حراسة قوات األمن.
املسلم: هذه مادة دستورية وعلى 

احلكومة ان تسحب قواتها.
البند  اخلرافي: استرح، يتلى 
األول من جدول االعمال وسط جلبة 
وصراخ من النواب احتجاجا على 
وجود القوات اخلاصة، هذا مخالف 

للدستور.
البقية ص7اخلرافي: اذا كان القصد تخريب 

طالب النائب خالد العدوة وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء بفت���ح الباب أمام احلاصلن على 
الشهادات اجلامعية مبختلف التخصصات للتسجيل 
بدورة ضباط إطفاء اختصاص، السيما ان آخر دورة 

أجنزت كانت منذ أكثر من 3 سنوات.
وقال العدوة: لقد قمنا بالتقدم للحكومة باقتراحات 
لذلك الغرض في بداية الفصل التشريعي احلالي 

ولم تلق تلك االقتراح���ات أي اهتمام، متمنيا ان 
يسارع املسؤولون بفتح الباب أمام منتسبي اإلدارة 
العامة لإلطفاء من املدنين احلاصلن على الشهادات 
اجلامعية لاللتحاق بتلك الدورة واالس���تفادة من 
التخصصات املختلفة وتعويض النقص إن وجد 
وإحالل دماء جديدة لتعويض املتقاعدين من رجال 

اإلطفاء.

العدوة يطالب بفتح المجال أمام الجامعيين للتسجيل في دورة ضباØ إطفاء
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د.فيصل املسلم معقبا سيد حسني القالف متحدثا

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد محييا احلضور في املجلس وبجانبه نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية واالسكان الشيخ احمد الفهد مع الشيخ صباح ناصر احملمد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مصافحا د.معصومة املبارك ويبدو النائب االول الشيخ جابر املبارك يدخل القاعة

اجتهد احد املواطنني في التعبير عن وحدة الصف واجلبهة الداخلية كما يبدو في الصورة 

الحربش: أتوقع أن يصل عدد مؤيدي طلب عدم التعاون إلى 25 نائبًا
أبورمية: االستجواب كان ناجحًا وأنصح الحكومة باالستقالة قبل 5 يناير

بإجراء مناسب.
الرئي����س اخلرافي: املادة التي 
قرأمتوه����ا تقول على مقربة وهم 

مو على مقربة.
اخلرافي: هل يريد املجلس تقدمي 

احلصانة املرفوعة.
موافقة

طلبات رفع احلصانة
تال األم����ن الع����ام طلب رفع 
احلصان����ة عن النائ����ب د.فيصل 
املسلم في القضية املرفوعة ضده 
جنايات مباح����ث وتقرير اللجنة 
جاء بعدم املوافقة على طلب رفع 

احلصانة.
اخلرافي: هذه حصانة جديدة 
اللي حصل عليها  غير احلصانة 

اخلبصة.
الطبطبائي من دون ميكروفون: 

ال أبي أتكلم األخ الرئيس.
اخلرافي: حلظة.

البراك: الرئيس معصب اليوم 
من تأثير القوات اخلاصة.

اخلرافي: لدي مس����جلون، هل 
يواف����ق على اعط����اء 4 متحدثن 
ل����كل نائب 5 دقائ����ق؟ 45 من 63 

موافقة
واثن����ان  موافق����ن  اثن����ان 

معارضن.
ع����ادل الصرع����اوي: أؤكد ان 

احلصانة تختلف عن السابقة.
عدنان املطوع معارضا لتقرير 
اللجنة: املادة 22 ال تنظر اللجنة 
في حيثيات القضية مع احترامي 
العنجري  للعضو عبدالرحم����ن 
ولكن لو فرضنا ان يدلي النائب 
بشهادته فهل هذا كاٍف بل يجب ان 
يعرض أمام القضاء كما هو واللجنة 
تنظر فقط في كيدية من عدم كيدية 

وارفض األخذ بهذا التقرير.
عبدالرحمن العنجري: )مؤيدا 
لتقرير اللجن����ة(: القصة كما هي 

وأقسم باهلل العظيم ان أقول احلق 
وأقف مع مجموعة من الصحافين 
وكنا ندردش فقط والشاكي يقول 
ان هناك سبا وقذفا وأقسم باهلل 
لم يح����دث وباعتقادي كيدية من 

»أمها«.
حسن القالف: )معارضا لتقرير 
اللجنة( أسأل رئيس اللجنة ملاذا 
اعتمدمت على الشاهد فقط اآلن هناك 
شهادتان متعارضتان واألخ عدنان 
على اس����تعداد أن يحلف. ونحن 
نريد اإلنص����اف والتعامل بتجرد 
فدور اللجن����ة يبحث في الكيدية 
وعدمه����ا، أين الكيدية هنا؟ هناك 
رجل يطالب بحقه يجب ان يذهب 

الى القضاء العادل.
حس����ن احلريت����ي )مق����رر 
اللجنة(: ناقشنا الكيدية وبحثنا 
فيها واطلعنا عل����ى أدلة الثبوت 
والنفي وحضور النائب املقدم في 
حقه رفع احلصانة بناء على طلب 
العنجري ليس  اللجنة وحضور 

املسلم.
وانتقل املجلس الى كش���ف 
االحاالت والعرائض والشكاوى، 

ووافق على جميع االحاالت.
اخلرافي: وزيرة التربية تطلب 
حتديد املوضوع الذي تريد اللجنة 

مناقشته.

قضايا التربية

احلرب���ش )رئي���س اللجنة 
التعليمي���ة(: وردتنا عدة كتب 
من أكثر من جهة كرابطة أعضاء 
هيئ���ة التدريس واحتاد الطلبة 
في جامعة الكويت وفي أميركا 
وهولندا وح���ددوا قضايا مثل 

بناء على طلب اللجنة بل بإرادته 
ولم نأخذ برأيه وأنهينا التصويت، 
واالمر متروك للمجلس والتصويت 

سينتهي.
عدنان املط����وع: لو كنت أعلم 
أن اللجنة س����يحضر فيها شهود 
حلضرت، واللجنة فعلت وكأنها 

محكمة.
القالف: األخ حسن احلريتي 
احترمه، ولكن أنت قاض، فيجب 
أن تق����ول يج����ب أن تذهبوا الى 
القض����اء مبا أن هناك ش����هادتن 
متعارضتن، وكونك قلت كيدية 

فإذن أنت حكمت.
حسن احلريتي )املقرر(: في 

للصحف انتقدونا صباح مساء 
وقس���ما باهلل يا بو يوسف ما 
قلت احلق، والدليل انه لم يطلبك 
ش���اهد أقول للمجلس ما عندي 
مشكلة ان ترفع احلصانة، لكن 

أن يسجل لنا دون علمنا.
عدنان املطوع: احلادث حصل 
وأنا واقف وأخذ الش���ريط وفي 
نفس الوقت استنكرت ما حدث 

من زميلي.
وجرى التصويت نداء باالسم 
وكانت النتيجة: موافقة 34، غير 
موافق���ة 27، امتناع 1، احلضور 
62. وبالتال���ي رف���ض املجلس 
رفع احلصانة عن النائب فيصل 

هذا املوضوع تقديرنا ليس ملزما 
لكم، وأمامكم شهادتان.

فيصل املسلم: مع االسف انه 
الطرح بهذه  العلن ص���ار  على 
أمام  الصورة، فالش���اهد يزعم 
املباحث شيئا وأمام النيابة يزعم 

شيئا آخر.
كان الصحاف���ي موج���ودا 
واستش���هد باثنن م���ن جريدة 
الصباح واحلرية قس���ما بذات 
اهلل مو موجود ويقول ان املسلم 
رمى الشريط والصحافي يقول 
الش���ريط، وقلت له ليش  أخذ 
تسجل وطاحت هويته ونزلت 
وخذت هويته واعتذرت له وأقول 

قان���ون اجلامع���ات احلكومية، 
وقان���ون اس���تقاللية الهيئ���ة، 
وإطالة اليوم الدراسي، وأمتنى 
معاونة من الوزيرة ، وهذه فرصة 

للتعاون مع الوزيرة.
وزيرة التربية: على استعداد 
للتعاون، لكن كنت أريد حتديد 
املوضوع، واملوضوعات يجب أن 
ترفق لي حتى أكّون رأيا حولها 
والرسائل التي وصلتني موافقة 
على مناقش���تها وفيما عدا ذلك 

أرجو اإلرفاق وإرسالها لي.
اخلرافي: القصد من التحديد 

هو مناقشة مواضيع محددة.
احلرب���ش: قانون اجلامعات 
الي���وم  احلكومي���ة، وإطال���ة 
الدراس���ي وإذا رفضت الوزيرة 
على التفويض سأكتبها في كتب 

رسمية.
الوزي���رة: ما عندي مانع في 
مناقشة القضايا، لكن يجب أن 
تكون واضحة ويجب ايضا ان 

يكون واضحا ماذا نحن مقبلون 
على مناقشته.

احلرب���ش: الكت���اب اخلاص 
بجمعية املعلمن يتعلق بإطالة 

اليوم الدراسي.
خالد السلطان: نحن لم نطلب 
من الوزيرة املوافقة، نحن طلبنا 

حضورها وبحث املواضيع.
ع���ادل الصرعاوي: موضوع 
الرسالة الواردة مهم، وال متلك 
اللجنة اس���تدعاء أي جهات اال 
اللجنة  مبوافقة املجلس، ولكن 
ترس���ل الى املجل���س أنها تريد 
مناقش���ة موضوع البعثات مع 
الذي  الوزي���رة واملجلس ه���و 
يحدد ذل���ك، وال يجب ان نفتح 
املجال للجان ان نفوضها مطلقا، 
ولكن القانون موجود في اللجنة 
ومن حقكم استدعاء كل اجلهات 

احلكومية املتعلقة بذلك.
عدن���ان عبدالصمد: أتفق ان 
هذا الطلب مخالف لالئحة متاما 
وأرفض أن يذهب املوضوع للجنة 
املختصة مباشرة، ويجب ان توجه 
اخلطابات الى رئيس املجلس، ال 
ان توجه الى رئيس اللجنة ألن 

ذلك مخالف لالئحة.
الرئيس اخلرافي: الرس���ائل 
التي تأتي من أي جهة يجب أن 
تأتي الى الرئيس وغير مقبول أن 
تأتي الى رئيس اللجنة، واحلادث 
ان اللجنة تس���لمت رسائل من 

جهات خارجية، وهذا مخالف.
وأقت���رح ان نؤجل البت في 
هذه الرسالة ونضعها على جدول 
اجللس���ة املقبلة إلعطاء فرصة 
للتنس���يق بينكم وبن وزيرة 

التربية.
احلربش: كان عندنا تخوف 
من ان الوزي���رة تقول من الذي 
طلب هذه القضايا هي ليس���ت 
أزمة، وتواف���ق على تأجيل هذا 

البقية ص8

تتمة المنشور ص6

د.معصومة املبارك في حديث جانبي د.سلوى اجلسار اثناء اجللسة

العنجري،  د.فيصل املسلمعبدالرحمن 

مخلد العازمي، د.يوسف الزلزلة

حسن مزيد
أحمد السعدون

وليد الطبطبائي
سالم النمالن

علي الدقباسي

عبدالرحمن العنجري
فالح الصواغ
فيصل املسلم

مبارك الوعالن
شعيب املويزري

مقدمو طلب عدم التعاون

المتحدثان تأييـدًا لالستجواب

المتحدثان معارضة لالستجواب

المعتذرون
الوزير محمد العفاسي، والنائب مبارك اخلرينج
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صالح املال مخاطبا احلضور

فالح الصواغ وخالد الطاحوس ومسلم البراك خالل التجمع

د. فيصل املسلم ود. جمعان احلربش أثناء التجمع 

الشيخ جابر اخلالد ومصطفى الشمالي اثناء اجللسة مرزوق الغامن وصالح املال قبل بدء االستجواب

جانب من اجللسة ويبدو النائب سيد حسني القالف متحدثا

جانب من التجمع اجلماهيري لنواب املعارضة بساحة الصفاة أمس 

محمد املطير يستفسر من االمانة العامة عن اجلدول

روضان الروضان يطلب حتويل اجللسة الى سرية

الطلب.
موافقة على سحب الرسالة.

البند التالي: االستجواب.
الع���ام نص  األم���ن  وت���ال 

الطلب.
النواب مسلم  اخلرافي: قدم 
البراك، جمعان احلربش، وصالح 
املال استجوابا لرئيس الوزراء ومت 
إبالغه واملادة 135 من الالئحة ال 
جتوز مناقشته اال بعد 8 أيام أقل 

من وقت تقدميه.
اخلرافي: هل يوافق على تثبيت 

نص الصحيفة في املضبطة؟
موافقة.

اخلرافي: سمو رئيس الوزراء 
هل لك طلب متديد.

الرئيس: شكرا ومستعدون 
للمناقشة اآلن.

الرئي���س: احلكوم���ة تطلب 
مناقشة االستجواب في جلسة 

سرية.
القاعة بال  اخلرافي: تخل���ى 

استعراض.
اجلمهور: هذه احلكومة يجب 
أن ترح���ل، احلكوم���ة تضرب 

شعبها.

إخالء القاعة

بعد أن أخلى الرئيس جاسم 
اخلرافي القاعة ملناقش���ة طلب 
احلكومة بعقد جلسة االستجواب 

معارضا لسرية اجللسة وقال: 
نعم، أنا معارض.. وخلوا الناس 
تش���وف إذا كانت عند احلكومة 
حج���ة.. وكفاية ه���در لكرامة 
الناس واستغالل اإلعالم الرسمي 

وتسييسه لصالح احلكومة.

س���رية، حتدث النائب���ان وليد 
الطبطبائي وعلي الدقباسي ضد 
سرية اجللسة، ثم حتدث النائبان 
حسن القالف ومعصومة املبارك 

لتأييد سرية اجللسة.
وحت���دث النائب الطبطبائي 

سبك.
في هذه األثناء ارتفع صوت 
الهاجري بالصراخ معترضا على 
الذي  النائب الطبطبائي  حديث 
أقحم قضية الوزير الساير ضد 
النائ���ب الهاجري في اجللس���ة 

معارضا السرية وحاول إحداث 
انشقاق داخل صفوف احلكومة 
باستدراج وزير الصحة د.هالل 
الس���اير للتصوي���ت مع علنية 
اجللس���ة وضد رغبة حكومته، 
وقال الطبطبائي مخاطبا الساير: 

من دون داع، وكاد السجال بن 
الطبطبائي والهاجري ان يتطور 
لقرب مقعدي النائبن من بعضهما 
البعض لوال تدخل النواب لفض 

االشتباك بينهما.
وحتدث النائب علي الدقباسي 

عليك يا معالي الوزير ان تتخذ 
موقفا وطنيا جتاه احلكومة التي 
تخلت عن���ك بعد اعتداء النائب 
دليهي الهاجري عليك بالس���ب 
والقذف، وصوتت احلكومة ضد 
النائب الذي  رفع احلصانة عن 

القوات  إقح���ام  وتاب���ع: إن 
العس���كرية ف���ي املواجهات مع 
الشعب خطأ جس���يم وانتهاك 
للدستور، وتساءل: شنو يقول 
عنا اإلعالم اخلارج���ي والدول 

األخرى؟!
بعد أن بدأت جلسة مناقشة 
االستجواب، صعد سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملم���د املنص���ة، وصعد بعده 
الن���واب الثالثة: مس���لم البراك 
وصالح املال وجمعان احلربش 
املنصة الثانية في اجلانب اآلخر، 
ومت ترتيب املتحدثن، ليبدأ املال 
الب���راك، ويرد  ثم احلربش ثم 

عليهم سمو الرئيس.
وكان اول املتحدث���ن م���ن 
النائب  الن���واب املس���تجوبن 
صالح امل���ال وحتدث عن انتهاك 
احلكومة للدس���تور وأشار الى 
قانون التجمعات الذي أصدرت 
احملكمة الدستورية حكما تاريخيا 
بإلغ���اء التعديالت التي أدخلت 
عليه لتقيي���د حرية التجمعات 

لتعارض ذلك مع الدستور.
وأوض���ح امل���ال ان احلكومة 
طّبقت مواد في قانون التجمعات 
ألغتها احملكمة الدس���تورية من 
خ���الل االعت���داء بالضرب على 
أمام منزل  املواطنن والن���واب 

النائب جمعان احلربش.
وبعد ان انته���ى النائب املال 

الراشد: الحكومة فندت االستجواب وأبلت بالًء حسنًا
أسيل: موقف رئيس الحكومة في االستجواب كان ضعيفًا

البقية ص9

تتمة المنشور ص7

بعد الجلسة.. مسيرة وتجمع للمعارضة في ساحة الصفاة

شهدت س���احة الصفاة امس مسيرة شعبية تالها جتمع حاشد، 
وقد انطلقت املس���يرة من مجلس األمة وقادتها االحتادات الطالبية 

وبعض القوى السياسية.
وقد طالب املتجمهرون بضرورة احملافظة على الدستور واملكتسبات 

الشعبية.
وانضم عدد من النواب الى املتجمهرين حيث حتدثوا عن تداعيات 
جلسة االس���تجواب وتفاصيل ما جرى خالل مناقشته في اجللسة 
السرية  محملن احلكومة مسؤولية ما آلت إليه اوضاع البالد وحالة 

التأزمي والتوتر السياسي بن السلطتن التشريعية والتنفيذية.
 وقد دعا النواب صالح املال ومس���لم الب���راك والصيفي الصيفي
ود.فيصل املسلم وخالد الطاحوس وفالح الصواغ ومبارك الوعالن 
ود.جمعان احلربش احلكومة إلى قراءة نتائج اجللسة معتبرين أنه 

عليها االسراع باالستقالة والرحيل.
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د.فيصل املسلم في مشاورات مع علي الدقباسي الشيخ د.محمد الصباح واحمد الهارون في القاعة

آليات القوات اخلاصة بجانب اخليمة االمنية

سيارة عسكرية بجانب املجلس

دورية خلفر السواحل كانت متواجدة قبالة املجلس

سيارة اسعاف توقفت بجانب احلواجز

طائرة هيليكوبتر تراقب االجواء فوق املجلساللواء محمود الدوسري مع رجال االمن

الشيخ د.احمد ناصر احملمد والشيخ خالد البدر والشيخ صباح ناصر احملمد خالل اجللسة

د.فيصل املسلم ود.جمعان احلربش ود.وليد الطبطبائي وفالح الصواغ ومبارك الوعالن وحسني مزيد خالل اجللسة

صالح عاشور متحدثا

من حديثه حتدث النائب جمعان 
احلربش وتناول كل ما يتعلق 
باألحداث التي وقعت أمام منزله، 
مس���تدال بالصور التي نشرتها 
الصح���ف الكويتي���ة اليومية، 
وعرض أشرطة ڤيديو صّورتها 
قناة »الراي« وقناة »اجلزيرة«.

النائب  ان  وعلمت »األنباء« 
مس���لم البراك رّكز ف���ي كلمته 
على احلديث عن اعتداء القوات 
اخلاصة بالضرب على املواطنن 
والنواب، وعرض لقطات ڤيديو 

تؤكد صحة كالمه.
البراك  ان  وأضافت املصادر 
تولى الرد على أدلة سمو رئيس 
مجلس الوزراء وبيان التناقض 
الڤيديو  بن كالمه وبن لقطات 

التي قدمتها وزارة الداخلية.
وحت���دث النائ���ب جمع���ان 
احلرب���ش كثاني املس���تجوبن 
وعّدد عددا من املواد التي انتهكتها 
احلكومة من خالل األحداث التي 
حدثت في ندوة الصليبخات وأكد 
عل���ى ان احلكومة انتهكت مواد 
الدستور وتطّرق الى االتصاالت 
التي حدث���ت بينه وبن قياديي 
القوات اخلاصة واألمن في ذلك 
اليوم س���اعة بساعة حتى ازالة 
الكراسي واس���تجابتهم حينما 
عرفوا ان هناك رغبة أميرية في 

عدم التجمهر.

يرح���ل، نواب األم���ة انتصروا 
لكرامتهم، ويوم األربعاء 1/5 هو 
يوم التصويت على الطلب من 10 

نواب بعدم التعاون.
والذي جعله يرحل هو كرامة 
األمة، واليوم مت االنتصار لهم، 
وتوقعوا خ���الل اليومن زيادة 
عدد النواب، ولن نقبل أن تأتي 

حكومة تهدر كرامة الشعب.
د.أسيل العوضي: استمعنا 
الى مرافعة املس���تجوبن وال� 3 
أدوا أداء راقيا ورأيهم كان مدعما 

وسرد احلربش بعض املواد 
القانوني���ة التي تدين احلكومة 
وتص���ف األفعال التي قامت بها 
القوات اخلاصة خالل الندوة بأنها 

جرائم ارتكبت.
وخالل كلمة النائب مس���لم 
البراك قامت النائبة د.س���لوى 
اجلسار مبقاطعته وقال البراك 
ردا عليها »يا دكتورة ال تسيسن 
السياس���ة وخلين���ي أكمل، وال 
تعتقدي���ن انك به���ذا التصرف 

ستقطعن أفكاري«.

كالتالي:
ف���الح الصواغ: لن نس���مح 
لرئيس احلكومة بإهانة النواب 
واملواطنن، واحلكومة فاش���لة 
وعليه���ا ان ترح���ل اليوم قبل 

باكر.
الي���وم يوم  حس���ن مزيد: 
مشهود للشعب الكويتي انتصارا 
للدستور وللكرامة ولو لم نقف 
هذا املوق���ف اإليجابي ملصلحة 
املواط���ن لكان عارا علينا، نحن 
التوفيق  إذا قلنا فعلنا، متمنيا 

واس���تؤنفت اجللسة علنية 
الساعة السابعة والنصف.

وق���ال اخلرافي: عقد مجلس 
األمة جلسة سرية بناء على طلب 
احلكومة ملناقش���ة االستجواب 
وحتدث اثن���ان مؤيدين واثنان 
معارضن للجلسة السرية وقرر 
املوافقة على الس���رية، وانتقل 

املجلس ملناقشة االستجواب.
اثن���ان مؤي���دان  وحت���دث 
ومعارضان وتقدم بعض األعضاء 
بطلب عدم إم���كان التعاون مع 

والعز للشعب الكويتي.
مبارك الوعالن: اليوم بدأ قطار 
التغيير وم���ن لم يحترم كرامة 

الشعب الكويتي فليرحل.
مس���لم البراك: عندما قدمنا 
استجواب الكرامة 12/28 انتصر 
نواب األمة لكرامة الشعب، وكنا 
ننتظر أن نس���مع مبررا واحدا، 
وعرضنا على احملمد كل شيء، 
ضرب الصحافين والطبطبائي 
والعنجري واليوم هو انتصار 
املوق���ف، ناصر احملمد يجب أن 

رئيس ال���وزراء ومت التأكد من 
تواجدهم وال يجوز للمجلس ان 
يصدر قراره إال بعد 7 أيام وينظر 

في 2011/1/5 وترفع اجللسة.
وجلستنا غدا ستكون الساعة 

11 صباحا.

ردود فعل بعد الجلسة

وبعد رفع اجللسة وعند خروج 
النواب من القاعة حوالي الساعة 
أدلى عدد منهم  الثامنة مس���اء 
بتصريحات سريعة للصحافين 

باحلجة والبراهن والنصوص 
الدستورية والصوت والصورة، 
وجاء رد رئيس الوزراء ضعيفا 
واملفاجأة األكبر انه لم يكن هناك 
شيء يستدعي السرية، وكل ما 
طرح من سمو الرئيس مت التعبير 
عنه من احلكومة واملستجوبون 
أبلوا بالء حسنا وقدموا مرافعات 

قوية ومقنعة.
خالد الطاحوس: حدث أمران 
كالهما مهم أولهما أن اجللسة مت 
التصويت عليها بالسرية ورئيس 
الوزراء لم يوفق ومت توريطه، 
وسنصوت على عدم التعاون في 

جلسة األسبوع املقبل.
علي الدقباسي: املستجوبون 
قدموا مرافع���ة راقية وقانونية 
ونخشى أن مير االستجواب من 
الكويت  النتيجة املرجوة،  دون 
تستحق حكومة أفضل، وأكد أن 

هناك سياسات استفزازية.
أحمد السعدون: كنا في جلسة 
تاريخية ألن موضوع االستجواب 
املقاييس،  ب���كل  غي���ر ع���ادي 
اس���تجواب اليوم جعل اجلميع 
ينتصر لقضية أساس���ية وهي 
الدستور واحلريات العامة، وإذا 
النواب قاموا به���ذا الدور فإنها 
مسؤولياتهم حملها لهم الدستور 
واجلانب املهم هو الفزعة الشعبية 
غير العادية، ولم يسبق ان يصل 
التفاعل الش���عبي كما حدث في 

السعدون: الناس لن يسكتوا إذا ما كان هناك قرار حل غير دستوري للمجلس
عاشور: الجلسة سارت بشكل جيد واألمور مطمئنة لمصلحة سمو الرئيس

البقية ص10
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عباس الشعبي مودعا النواب بعد حتويل اجللسة إلى سرية

د.سلوى اجلسار وسيد حسني القالف أثناء دخولهما املجلس

صالح عاشور يحاول تهدئة النواب احملتجني على وجود القوات اخلاصة حول املجلس د.موضي احلمود ترد على طلب اللجنة التعليميةالنائب األول الشيخ جابر املبارك يصافح د.معصومة املبارك ويبدو املستشار راشد احلماد

املستشار راشد احلماد والشيخ احمد العبداهلل ود.فاضل صفر ود.هالل الساير ود.بدر الشريعان والشيخ د.محمد الصباح خالل اجللسة

د.محمد البصيري وحسني احلريتي أثناء دخول اجللسة

االس���تجواب احلال���ي، حكومة 
ناصر احملمد جتاوزت الدستور 
والقانون، وعندما أمر سمو األمير 
التزمنا على الرغم من أن القانون 
لم يلزم أحدا )التجمعات(، املادة 
الثالثة منه حتى قبل ان يحكم 
ببطالن���ه حتى في أيام دواوين 
االثنن لم جت���رؤ احلكومة ان 

تتجاوز القانون.
ما حدث في الصليبخات هو 
تعد ص���ارخ على القانون وكنا 
نتوقع مناقشته في جلسة علنية 
حتى يقولوا للناس ملاذا اتخذت 
احلكوم���ة قراراته���ا، احلكومة 
عاجزة، واملس���تجوبون أبدعوا 
في تقدميه���م، وكذلك املؤيدون 
واملتحدثون، وما قيل في اجللسة 
الس���رية أمتنى من احلكومة أن 
تعلنه، هذا االستجواب وقع فيه 
التعاون،  10 نواب كتاب ع���دم 
وأمتن���ى أن تتّوج هذه النتيجة 
في ي���وم 1/5 بالتصويت أو أن 
ترحل هذه احلكومة وتفك الناس، 
ولن نتركها تستمر، فهي دمرت 
البلد ويجب أن ترحل حتى تأتي 
حكومة لتنفيذ التنمية والقوانن 
التي صدرت، واحملزن هو ان تعقد 
جلسة مجلس األمة حتت حراب 
القوات اخلاصة، وهي س���ابقة 

تاريخية.
ما حدث الي���وم إجراء باطل 
ومحاولة تخويف وهو اختبار، 

النواب ومشيرا الى ان قبة عبداهلل 
السالم هي املالذ اآلمن وان النزول 
للشارع ميثل اخلطر بعينه خاصة 
في ظل حالة حماس الشعب بناء 
على العب���ارات الرنانة لبعض 
الن���واب وهو ما ين���ذر بنتائج 

سلبية.
وحول األوضاع قال ان شاء 
اهلل مطمئنة خاصة ان املستجوبن 
وجماعة »إال الدستور« لم يأتوا 
بجديد كما انهم ال يوجد عندهم 
شيء سوى اخلطابيات ومحاولة 

سوءاتها واجلرمية التي ارتكبت 
في ديوان احلربش عندما تعرض 
نواب ومواطنون ألبشع الضربات 
م���ن الذين بيتوا النية لتخريب 
التجمع لكنها لم تستطع إقناع 
أدواته���ا من الن���واب وخرجت 
جت���ّر أذيال اخليب���ة، احلكومة 
استخدمت الهراوات واملالحقات 
السياسية ورفع القضايا فعليها 

أن ترحل.
ال مجال الستمرار هذه احلكومة 
ويجب أال يحرجوا أنفسهم في 

»بالبوكس«.
وسئل القالف عن املتحدثن 
وعما دار في اجللسة فقال هذه 
جلسة سرية وأنا موبتاع تويتر 

حتى أسرب.
م���ن جانبها أك���دت النائبة 
د.س���لوى اجلس���ار ان صعود 
رئي���س احلكومة من األس���رة 
احلاكمة املنصة في دولة من دول 
العالم النامي الثالث يعتبر قمة 
إنه درس  الدميوقراطية بل  في 

حقيقي يدلل على مدى الرقي.

والناس لن تسكت. 
أبورمية: هذا االستجواب ناجح 
قبل أن يبدأ واستجواب الكرامة، 
وانتصر النواب لكرامة الشعب، 
وفي 1/5 سيكون انتصارا حقيقيا 
والعدد املوجود 22 نائبا و3 أو 4 
نواب في طريقهم، أقدم نصيحة 
للحكومة ان تستقيل وترحل قبل 
هذا التاريخ وتترك البلد بسالم 

ونطوي هذه الصفحة.
د.وليد الطبطبائي: حاولت 
احلكومة من خالل السرية إخفاء 

دغدغة املشاعر وكنا نتمنى ان 
يقدم املستجوبون شيئا جديدا او 
ان يأتوا بحقيقة واحدة من خالل 

وعودهم وتصريحاتهم.
وحول ما اشيع عن ان الفيلم 
الڤيديو الذي عرضته احلكومة 
كان مدبلج���ا قال القالف ابدا لم 
يك���ن كذلك بل انه كان صحيحا 
مائة باملائة وأقنع النواب خاصة 
انه اظه���ر ان احد األش���خاص 
من اجلمه���ور كان يعتدي على 
بع���ض رجال األم���ن ويضربه 

جلسة 1/5، لقد بان الصبح لكل 
ذي عين���ن، وعلى احلكومة أن 
ترحل، والبقاء سيكون لكرامة 
األمة، ومن يحاول تفريغ الدستور 
من محتواه فسيجد َمن يتصدى 

له.
حدث���ت مش���ادات كالمي���ة 

عادية.
وقال النائب حسن القالف ان 
ما حدث اليوم هو الدميوقراطية 
احلقيقي���ة الصحيح���ة منتقدا 
اللجوء للشارع من قبل بعض 

واضافت مبينة: انه على الرغم 
من ذلك فإن النواب املستجوبن 
»املؤزمن« لألسف جاءوا بنفس 
النواي���ا والنَف���س وهو التأزمي 
واالجندات اخلاصة فقط، مشيرة 
إلى ان احلكوم���ة جاءت مرتبة 
ف���ي الرد، وفند س���مو الرئيس 

االستجواب بردود مقنعة.
واوضحت اجلسار ان الهدف 
الذي يس���عى إليه املستجوبن 
ومن يدعمه���م واضح وصريح 
وهو اسقاط حكومة الشيخ ناصر 
احملمد وان هذا بعيدا كلية عما 

ينادون به وينشدونه.
إل���ى ان جماعة »إال  ولفتت 
الدس���تور« يعيش���ون حال���ة 
من االف���الس السياس���ي قائلة 
»ان االجن���دات انتهت واالقنعة 

سقطت«.
وأك���دت انه اتضح من خالل 
ع���رض الفيديو ان بعض نواب 
األمة اثاروا رجال األمن وكانوا 
يحثون اجلماهير على اجللوس 
وع���دم االمتثال الوام���ر رجال 

األمن.
وتابعت اجلس���ار مبينة ان 
املس���تجوبن وضع���وا لقطات 
تدنيه���م خاصة بع���د أن تبن 
ق���وات األمن كانت  أن  للجميع 
متواج���دة حلفظ النظام وأن ما 
يحاولون التشدق به فيما يخص 
استجوابهم عن قانون التجمعات 

هو كالم مردود عليهم.

من أجواء االستجواب
»سيد اللي فيني كافيني«

بعد أن احتدم النقاش حول وجود قوات األمن في 
محيط مجلس األمة طلب النائب حسن القالف احلديث 
طالبا نقطة نظام معارضا ذكر اس����م احد الضباط في 
النقاش فقاطعه الرئيس بقوله »سيد اللي فيني كافيني 

اهلل يخليك« في اشارة لعدم اثارة املوضوع.

اهلل يستر
اثناء حدوث املشادات الكالمية حول وجود القوات 
اخلاصة والتجاذبات النيابية داخل القاعة قال اخلرافي 

»اذا هذا اولها.. اهلل يستر«.

مسلم شحلوك منساع يمي
بعد ان عادت اجللسة لالنعقاد عاد النواب للمطالبة 
بضرورة صدور امر بانس����حاب القوات اخلاصة من 
محيط املجلس ومنهم النائب مس����لم البراك الذي بدأ 
احلديث بصوت عال فخاطبه الرئيس بقوله »مس����لم 

شحلوك منساع ميي«.

كيدية من أمها
أثناء حديث النائب عبدالرحمن العنجري على بند 
رفع احلصانة عن النائب د.فيصل املسلم حول قضية 
رفعت ضده من احد الزمالء الصحافين رفض العنجري 

رفع احلصانة وقال ان القضية »كيدية من أمها«.

الرفيق علي الدقباسي
بعد ان وصل الدور في احلديث للنائب خالد الطاحوس 
على بند رفع احلصانة عن النائب د.فيصل املسلم اعطاه 
الرئيس اخلرافي الدور للكالم فقال »أتنازل بدوري في 

احلديث للرفيق علي الدقباسي«.

طينتها أكثر أنت
خالل احتدام النقاش على قضية وجود قوات األمن 
حول املجلس اقترح الرئيس قفل باب النقاش وصوت 
املجلس على ذلك باملوافقة فقال النائب البراك »االخ الرئيس 

شلون تصوت على املوضوع طينتها اكثر انت«!

أنت اللي طينتها
رد الرئيس اخلرافي على النائب مسلم البراك بعد 
ان انتقد طريقة تصويته على قفل باب النقاش وقال 

له »انت اللي طينتها«.

الخبصة
خالل النقاشات اجلانبية التي حصلت في القاعة حول 
قضية وجود القوات اخلاصة كان الدور باحلديث الحد 

النواب فرد الرئيس »شلون تتكلم باخلبصة هذي«.

بعّديها
خالل نقاش املجلس لرسالة رئيس اللجنة التعليمية 
اعطى الرئيس الدور لنقطة نظام للنائب خالد السلطان 
فاعترض النائب عادل الصرعاوي قائال: »انا مسجل دور 
أول واح����د« فرد عليه الرئيس »ما عليه نعطيه نقطة 

نظام« فرد الصرعاوي ضاحكا »بعّديها هاملرة«.

ما يجي منك الغلط
بعد ان اعطى الرئيس احلديث للنائب السلطان في 
احلديث على بند رسالة اللجنة التعليمية متخطيا دور 
الصرعاوي قال بعض الن����واب ممازحن للصرعاوي 
»غلط عليك« فرد الصرعاوي مخاطبا الرئيس اخلرافي 

»ما يجي منك الغلط«.

ما يصير عشرة يديرون المجلس
خالل النقاشات اجلانبية للنواب واعتراضات عدد 
منهم على وجود القوات اخلاصة بجانب أسوار املجلس 
ومطالبتهم بضرورة انسحابها واصرار الرئيس على 
التوقف عن ادارة اجللس����ة قال مخاطبا احلضور »ما 
يصير عشرة يديرون املجلس« مو صحيح هذا األمر.

تواجد أمني
منذ الصباح الباكر والتواجد األمني يلف مجلس األمة 
ولوحظ تشدد في اإلجراءات وعدم السماح بالتجمعات 

في األماكن القريبة من مبنى املجلس.

وشاحات برتقالية
لوحظ ارتداء عدد كبير م����ن املواطنن واجلمهور 
احلاضر جلسة امس وشاحات باللون البرتقالي كتبت 
عليها عدة عبارات من بينها »إال الدستور« وأخرى »إال 

كرامتنا« و»التعاون تهاون«.

الونش وصورة البراك والوسمي
من بن السيارات الواقفة في ممنوع الوقوف بالقرب 
من مجلس األمة سيارة راجن روفر عليها صور كل من 
النائب مسلم البراك ود.عبيد الوسمي وهي السيارة التي 
أتى لها رجال الداخلية ورفعوها على ونش الداخلية 

حلجزها وفتحوا الطريق لسيارات املارة.

الطبطبائي والساير ودليهي
طلب الطبطبائي من الوزير الساير ان يأخذ موقفا 
جتاه احلكومة التي تصوت مع نائب قام بسبك وقذفك 
ورد عليه النائب دليهي ب� »ال تلمزلي« فرد الطبطبائي 

أقصدك أنت.

تسريبات نيابية
أثناء مناقشة االستجواب ظهرت بعض التسريبات 
النيابية للزمالء الصحافين ومنها املفاجأة بأن النائب 
حسن مزيد طلب من النواب التوقيع على كتاب عدم 

التعاون.

محاوالت
أثناء اجللسة توجه مسلم البراك وخالد الطاحوس 
والصيفي مبارك الصيفي وفيصل املس����لم وجمعان 
احلربش ناحية الع����دوة واحلويلة إلقناعهما بإدراج 

اسميهما في عدم التعاون.

ما سّيست السياسة
حتدثت د.سلوى اجلسار خالل جلسة االستجواب 

بصوت عال أثناء مرافعة البراك، والبراك يرد »أنا ما 
سّيست السياسة يا دكتورة«.

تحركات أبورمية
حتركات النائب د.ضيف اهلل أبورمية داخل اجللسة 

كانت نشطة مبحاولة إقناع سعدون حماد.

مزيد وعدم التعاون
قال النائب حسن مزيد: وضعت اسمي األول في كتاب 

»عدم التعاون« وكما وعدتكم لقد حددت رأيي.

عدم دستورية االستجواب
قال س����مو الرئيس أثناء صعوده املنصة يش����ير 
إلى أن بعض النواب مؤزمون ويركز كثيرًا على عدم 

دستورية االستجواب.

مستشارينك شغلهم مو عدل
ذكر امل����ال ف����ي تعقي��ب����ه: يا س����مو الرئيس 
مستشارينك موقاعدين يس��وون شغل��هم عدل.. 
إذا كان االستجواب غير دست��وري فلماذا ال يحال 

ل� »الدست��ورية«؟

القانون والمسطرة
اضاف املال في ختام تعقيبه: يا سمو الرئيس القانون 
مس����طرة واحدة فال يجوز أن يطب����ق على العزل في 

الصليبخات وينجو منه أبناء عمومتك.

شريط فيديو
خرج أثناء اجللسة صالح عاشور مخاطبا الصحافين: 
ان األمور مطمئنة ملصلحة سمو الرئيس ولم يتم تقدمي 
عدم تعاون حتى اآلن واحلكومة س����تعرض ش����ريط 

ڤيديو بعد قليل.

الساعة الخامسة
رفع رئيس مجلس األمة اجللس����ة مؤقتا الس����اعة 
اخلامسة مس����اء وذلك بعد انتهاء النواب املستجوبن 

من التعقيب على رد رئيس مجلس الوزراء وبعد عودة 
اجللسة للسرية قام رئيس مجلس الوزراء بالرد على 
تعقيب النواب املستجوبن ومنح ساعة وفقا لالئحة 

الداخلية.

لقاءات وندوات
ذكر النائب فيصل الدويسان خالل االستراحة: 
حتى اآلن لم ي���قدم املس����������تجوبون أي جديد 
وكل ما قدم هو نس���خة من ال���ذي قيل باللقاءات 

والندوات.

منو قاعد يسّرب؟
أتت ورقة للخرافي أثناء انعقاد اجللس����ة مكتوب 

فيها »اجللسة سرية منو قاعد يسرب«؟!

مخالف للدستور
وزير العدل رد على املال في شأن قانون التجمعات 
والسعدون يطلب نقطة نظام يحتج على كالم الوزير 

ألنه مخالف للدستور.

تهدئة
ع����رض رئيس مجل����س الوزراء بع����د تفنيد 
استجواب النواب »بروجكتر« فيه خطاب صاحب 
الس����مو لدور االنعقاد املاضي والذي يطلب من 

النواب التهدئة.

أحداث الصليبخات
ع����رض النائب مس����لم البراك ڤيدي����و فيه أحداث 
الصليبخات كاملة فطلب الوزير البصيري نقطة نظام 
وقال: إن د.عبيد الوسمي لم يتم سحبه بل جّر من أمام 
املنزل وإن القوات لم تضرب د.عبيد الوس����مي بل هو 

كان »يرافس« 

ضد عدم التعاون
قال النائب عدنان عبدالصمد: أنا ضد عدم التعاون 
مع سمو رئيس مجلس الوزراء ومن الصعب جدا أن 

يحصل املستجوبون على العدد املطلوب
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خالد الطاحوس ومسلم البراك يحتجان على إجراء الرئاسة

الفتة عن املادة 31 من الدستور

شعيب املويزري رافعا شعار النصر للجمهور

الفتات عبر بها املتجمهرون عن مطالبهم

املجلس يصوت على قفل باب النقاش حول وجود قوات األمن حول املجلس

اللواء محمود الدوسري متوسطا املتجمهرين

اللواء محمود الدوسري يحاول تهدئة املتجمهرين

جانب من احلضور حول أسوار املجلس

بسام عيد ومحمد التنيب وأسامة األمير وفاضل كرم بذلوا جهدا حلفظ النظام حول املجلس محتجون يعبرون عن مواقفهم جانب من املتجمهرين بعد حتويل اجللسة إلى سرية

حرس املجلس يخرجون اجلمهور بعد حتويل اجللسة إلى سرية

مسيرة حاشدة بني قصر العدل ومجلس األمةمتضامنة تعبر عن رأيها

استخدام مكبرات الصوت للتعبير عن رأي املتجمهرين

جانب من آليات وأفراد القوات اخلاصة

د.وليد الطبطبائي وفالح الصواغ ود.جمعان احلربش ود.فيصل املسلم وخالد الطاحوس ومسلم البراك يعترضون على وجود القوات اخلاصة في محيط مجلس األمة د.أسيل العوضي متحدثة للصحافيني عند دخولها املجلس

فريق التصوير
هاني الشمري

متني غوزال
فريال حماد
محمد ماهر

سعود سالم
كرم ذياب


