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Al-Anbaa Thursday 6th January 2011 - No 12503يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اخلميس 2 من صفر 1432 ـ 6 يناير 2011 الـــعـدد:

(هاني الشمري - متين غوزال)عدد من نواب «إال الدستور» في جو احتفالي بعد اجللسة 

حديث بني القالف وجوهر بعد اجللسة
صورة زنكوغرافية للصفحة الثانية لكتاب استقالة 

النائب القالف

سمو الشيخ ناصر احملمد يحيي احملتفلني بعبوره حاجز عدم التعاون  صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله سمو الشيخ ناصر احملمد بعد أن حاز ثقة مجلس األمة 

سـّرايـة وعـّدت 
رئيس الوزراء عبر  «عدم التعاون» بفارق ٣ أصوات برفض ٢٥ وتأييد ٢٢ وامتناع نائب .. والخرافي يدعو الحكومة لمعالجة أسباب االستجواب 

قفز عدد النواب الرافضين للتعاون مع رئيس الوزراء من ١٣ إلى ٢٢ وانخفاض المؤيدين من ٣٥ إلى ٢٥ يبعث برسالة قوية.. على الحكومة قراءتها
المحمد: أتطلع لتعاون الرافضين وطي صفحة االسـتجواب لنكون يدًا واحدة في عهـد جديد وأتعهد باإلصالح والعالج «فوحدة الوطن واجب وفرض علينا» 

 مريم بندق - حسين الرمضان  -  بشرى الزين - موسى أبوطفرة -  ماضي الهاجري 
 سامح عبدالحفيظ  فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم

بفارق ٣ أصوات جتاوز رئيس الوزراء طلب عدم التعاون الذي 
رفضه ٢٥ وأيده ٢٢ وبامتناع نائب واحد.

وباالحتكام إلى نصوص الدســـتور فقد حاز سمو الشيخ ناصر 
احملمد ثقة مجلس األمة مجددا للمرة الثانية منذ توليه املنصب بعد 
مواجهته ٨ اســــتجوابات. ولكن وفقا للمواءمة السياسية فإن األرقامـ  
التي تنقل احلقائق بحيادية ومتثل الفيصل في القضايا محل اخلالف 
أو االختـــالف في وجهات النظرـ  ال تبعث على االرتياح بعد ان قفز 
عدد النواب الرافضني للتعاون من ١٣ـ  في استجواب النائب د.فيصل 
املسلم نوفمبر ٢٠٠٩ ـ إلى ٢٢ نائبا وانخفاض عدد النواب املؤيدين 
للتعاون من ٣٥ نائبا الى ٢٥ نائبا ورفض ٢٧ نائبا ســـرية اجللسة 
مقابل ٢٦ رفضوا أيضا سرية التصويت. احلكومة التي عانت األمرين 
لتأمني احلد األدنى املطلوب لعبور رئيس الوزراء أدركت ان الفرق 
بني املؤيدين واملعارضني للتعاون ليس فقط في العدد، بل في اتساع 

الهوة بينهما، وهذا ما ترجمه سمو الشيخ ناصر احملمد في تصريحه 
عقب اجللسة حيث «غازل» الرافضني للتعاون معه قائال: أتطلع إلى 
تعاونكـــم اإليجابي البناء ولن جتدوا منـــي إال الرغبة الصادقة في 
السير على النهج الدميوقراطي السليم وإصالح كل أمر يحتاج إلى 
إصالح أو عالج «وال مســـاس بكرامة املواطنني» وهو مبدأ ال يقبل 

املزايدة أو التشكيك باعتباره أحد املبادئ الدستورية.
وزاد قائال: «وحدة الوطن واجب وفرض علينا»، داعيا ألن يكون 
اجلميع درعا واقية الستقرار الوطن ضد األخطار واملصاعب. وعّبر 
رئيس الوزراء عن األمل في طي صفحة االســـتجواب واجتياز هذه 
املرحلة بكل ما فيها وما عليها لبدء عهد جديد تسوده روح التعاون 
لتنفيذ املسؤوليات واملهام واألهداف وحتقيق اإلجنازات، مختتما بقوله 
«لنكن جميعا يدا واحدة خلير الوطن واملواطنني». من جانبه، دعا 
الرئيس جاسم اخلرافي احلكومة إلى تقييم نتيجة هذا االستجواب 
ومعاجلة أسبابه، مبنيا أنه إذا لم تأخذ هذا بعني االعتبار فإنه سيكون 
هناك ضرر.  قال نائب رئيس الوزراء ووزير التنمية واإلسكان الشيخ 

أحمد الفهد بشأن قراءته ملوافقة ٢٢ نائبا على طلب «عدم التعاون» 
ان «هذا االستجواب من القضايا العامة التي نتوقع منها هذا النوع 
من املعارضة بعكس القضايا النوعية، معربا عن قناعته بأن طريق 

التنمية بدأ «يغار» من احلراك السياسي.
ورأى الوزير روضان الروضـــان انه يجب على اجلميع القبول 
بنتائج الدميوقراطية، مؤكدا ان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
ناصـــر احملمد حصل علـــى ثقة وتعاون مجلس األمـــة «وهذه هي 
الدميوقراطية وعلينا القبول بنتائجها». وتعليقا على النتيجة جاءت 
ردود فعل النواب منقسمة حسب اجتاه التصويت، ففيما طالب املؤيدون 
رئيس الوزراء بااللتفات الى التنمية وإغالق صفحة االستجواب ووضع 
قضايا الوطن في األولوية، شدد النواب املعارضون على ان ما حققوه 
يعد نصرا بالنظر الى تصويت ٢٢ نائبا مع كتاب عدم التعاون وامتناع 
نائب. مجددين التأكيد على ان تلك النتيجة تعد رسالة واضحة للحكومة 

التي يجب ان ترحل.

المعارضون لطلب عدم التعاون

الموافقون على عدم التعاون

امتناع: عبداهللا الرومي

١- جاسم اخلرافي
٢- حسني القالف

٣- د.يوسف الزلزلة
٤- د.معصومة املبارك

٥- علي الراشد
٦- حسني احلريتي

٧- مخلد العازمي
٨- د.محمد احلويلة

٩- خلف دميثير
١٠- خالد العدوة

١١- سعدون حماد
١٢- سعد زنيفر

١٣- د.روال دشتي
١٤- صالح عاشور

١٥- د.سلوى اجلسار
١٦- دليهي الهاجري

١٧- عدنان عبدالصمد
١٨- ناجي العبدالهادي

١٩- عدنان املطوع
٢٠- غامن امليع

٢١- فيصل الدويسان
٢٢- د.علي العمير
٢٣- محمد املطير

٢٤- عسكر العنزي
٢٥- سعد اخلنفور

١- أحمد السعدون
٢- مسلم البراك

٣- خالد الطاحوس
٤- علي الدقباسي

٥- الصيفي مبارك الصيفي
٦- مرزوق الغامن

٧- عبدالرحمن العنجري
٨- صالح املال

٩- د.أسيل العوضي
١٠- د.وليد الطبطبائي
١١- د.جمعان احلربش

١٢- د.فيصل املسلم
١٣- مبارك الوعالن
١٤- فالح الصواغ

١٥- عادل الصرعاوي
١٦- د.ضيف اهللا أبورمية

١٧- محمد هايف
١٨- حسني مزيد

١٩- سالم النمالن
٢٠- شعيب املويزري

٢١- د.حسن جوهر
٢٢- خالد السلطان

خليفة بن سلمان هنأ المحمد

تفاصيل كاملة لجلسة عدم التعاون  ص ١٠ - ١٤ 

الخرافي ينفي استقالة العدساني

«الداخلية» تحّذر المواطنين
من التجمع خارج الدواوين

«مباشر» تغلق مؤقتًا

المطير والعمير: ٣ منطلقات وراء 
رفض «عدم التعاون»

رئيس التحرير  شارك ضمن  وفد  إعالمي  كويتي  أهلي 
 زار األراضي  الفلسطينية المحتلة  بمبادرة خاصة

تلقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد أمس اتصاال هاتفيا من صاحب الســـمو 
امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
وزراء مملكة البحرين الشقيقة حيث هنأه فيه 
بثقة مجلس األمة ومعربا عن متنياته للكويت 

حكومة وشعبا مبزيد من التقدم واالزدهار.

نفى رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي نفيا 
قاطعا ما تردد عن استقالة رئيس ديوان احملاسبة 

عبدالعزيز العدساني.
ووصف اخلرافي ما تردد بأنه «غير صحيح». 
وزاد: «لقد قمت باالتصال شخصيا بالعدساني 

ألتبني صحة ذلك وأكد لي أنه غير صحيح».

أهابت وزارة الداخلية باملواطنني لعدم التجمع 
خارج الدواوين وفي الساحات اخلارجية والعامة، 
مشددة في بيان صحافي على انها لن تتوانى في 
القيام بواجبها حلفظ األمن والنظام في البالد، 
مهيبة باملواطنني لضرورة االلتزام بأحكام القانون 

املقررة في هذا الشأن وعدم مخالفتها.

عادل الشنان
قامت وزارة التجارة صباح أمس بالطلب من وزارة 
اإلعالم إغالق قناة «مباشر» استنادا الى مخالفات تتعلق 
بترخيص القناة، وقامت قناة «مباشر» بتلبية الطلب 
حيث أعلنت عـــن االحتجاب املؤقت حلني االنتهاء من 
إجراءات الترخيص وعودة البث مجددا. وفي تعليق 
له على ذلك، قال النائب مســـلم البراك محذرا وزيري 
التجارة واإلعالم: «ثقا باهللا اذا اتخذمتا القرار فسوف 

تتعرضان ألمر دستوري ستندمان عليه».

برر النائبان د.علي العمير ومحمد املطير موقفهما 
بدعم التعاون مع ســــمو رئيــــس الوزراء بأن ذلك 
وراءه منطلق شــــرعي بوجــــوب طاعة ولي األمر، 
ومنطلق دستوري حيث ان رئيس الوزراء يسأل 
عن السياسات العامة وقرارات مجلس الوزراء، ولم 
يثبت ان احملمد هو مــــن أمر بفض الندوة، وثالثا 

وأخيرا منطلق التشاور مع قواعدنا االنتخابية.

القالف استقال: ال أقبل أن أكون محامي الحكومة

جوهر: نظرنا لمصلحة الكويت.. والبراك: صوتك بـ ١٠

نفذ النائب ســـيد حســـني القالف تهديده وقدم استقالته املســـببة، مؤكدا أن الطعنات كثرت في جسد 
هذا الوطن الغالي، ليس من األعداء، إمنا من بعض أبنائه، فأصبح الوطن في وضع ال يحســـد عليه، وزاد 
القالف: مبا أن حلقـــات التأزمي لم تتوقف وبالتالي ظهورنا مبظهر احملامي عن احلكومة أمر ال أقبله علي 
نفسي وعليه أتقدم باالســـتقالة، وعلق رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي على االستقالة بقوله: النائب 

خسارة كبيرة، معربا عن أمله أن يعيد القالف النظر في تلك االستقالة.

حظي موقف النائب د.حســــن جوهر بالتصويت مع «عدم التعاون» بإشادة كبيرة من نواب كتلة «إال 
الدســــتور». وقال د.جوهر عقب اجللسة: مارسنا حقنا حتت قبة البرملان ولم ننظر الى األشخاص وإمنا 
ملصلحة الكويت، والوضع ال يحتمل التأجيج. وعلق النائب مسلم البراك على موقف جوهر بأنه «أعطى 

القائمة الصبغة الوطنية حضرا وقبائل، سنة وشيعة»، مشيرا الى ان صوته بـ ١٠.

الرومي: امتناعي 
 يعني «عدم الثقة»

دليهي يطالب الملّوحين
باالستقالة بـ «التنفيذ»

الخرينج: تصنيفي حكوميًا 
دخول في النوايا

بني النائب عبداهللا الرومي أن 
موقفه األخير في التصويت على 
«عدم التعاون» باالمتناع لم يخرج 
عن توجه كتلة العمل الوطني بل 
جاء منسجما مع هذا القرار وأضاف: 

قراري يعني «عدم الثقة».

طالب النائب دليهي الهاجري النواب 
الذين لوحوا باستقاالتهم بأن يقدموها 

اآلن «إذا كانوا صادقني ورجاال».

أعرب النائب مبارك اخلرينج  عن 
أسفه لتصنيفه من قبل بعض النواب بأنه 

حكومي، وقال هذا دخول في النوايا.

لقطة جماعية للوفد اإلعالمي في ساحة قبة الصخرة

العيد الخامس والثالثون لـ «األنباء» في عيون المحبين 

سـالم العبدالعزيز: منبر فاعـل للدفاع عن الوطن 
الفهد عايد «األنباء» بباقة ورد وبطاقة تهنئة  لرئيس التحرير
علـي الجراح: صـرح إعالمي متميـز يخدم قضايـا الكويت

وزير الخارجية اللبناني في أول حوار 
له مع صحيفة كويتية وخليجية 

و إسرائيل عدو حتى االنسحاب من األراضي 
العربيـة واالعتـراف بالدولة الفلسـطينية

ص ٤٨

الشيخ طالل اخلالد

د.علي الشامي

الشيخ علي اجلراح الشيخ أحمد الفهد الشيخ سالم العبدالعزيز

طالل الخالد : دور بناء ومصداقية في نقل الخبر  ص١٦ - ١٨

د. علي الشـامي لـ «األنباء»: 
متفائل بالمسـاعي السورية 
اإليرانـية   - السـعوديـة   -

يوسـف خالد المرزوق: أنعـم اهللا علينا بزيارة 
أولى القبلتين وثالث الحرمين وتشـرفنا بالصالة 
فيـه بأجـواء إيمانية تحـت الصخـرة المباركة
منّفر  بشـكل  يشّوه  اإلسـرائيلي  االحتالل 
مدينـة خليـل الرحمـن.. ومقامـه تحيط 
بـه مسـتوطنات يهـوديـة  ص٢٧ - ٢٩

حرس املجلس يخلون قاعة عبداهللا السالم من اجلمهور بعد حتويل اجللسة إلى سرية

التفاصيل ص٤


