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 قدم نائب رئيس مجل���س األمة عبداهلل الرومي  10 
اقتراحا برغبة جاء في���ه: إن في الكويت رجاال لهم 
صحف ناصعة وبرهنوا على انهم خير أهل لألمانة 
التي حملوها فأدوها على أحس���ن وجه ومن هؤالء 
الرجال املغفور له، ب���إذن اهلل تعالى، حمود ناصر 
اجلب���ري فهو من الرعيل األول م���ن رجال التعليم 
الذين حملوا أمانتها وكان له فضل عظيم في نش���ر 

تلك الرس���الة السامية، فضال عن عضويته ملجلس 
األمة في عدة فصول تشريعية اثرى خاللها احلياة 
البرملانية الكويتية. وملا كانت الكويت ال تنسى رجالها 
املخلصني وتخليدا لذكراه العطرة وعرفانا باجلميل. 
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة بإطالق اسم املغفور 
ل���ه تعالى حمود ناصر اجلبري على إحدى مدارس 

خيطان تخليدا لذكراه. 

 نفى رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي نفيا قاطعا 
األنباء التي تواردت عن قيام رئيس ديوان احملاسبة 
عبدالعزيز العدساني بتقدمي استقالته. ووصف اخلرافي 
في تصريح لوسائل االعالم امس هذه االنباء � على خلفية 
اسئلة تلقاها من الصحافيني � بأنها غير صحيحة. وقال 
لقد قمت باالتصال شخصيا بعبدالعزيز العدساني ألتبني 
صحة هذه االنباء فاكد لي عدم صحة هذه االستقالة. 

 الخرافي ينفي استقالة العدساني الرومي يقترÍ إطالق اسم حمود الجبري على إحدì مدارÓ خيطان

 ٢٥ نائباð رفضوا عدã التعاون مع رئيس الوÒراÁ و٢٢ Ãيدو الطلب وامتناÚ نائب واحد  

 تعاون .. وثقة 

 الرئيس جاسم اخلرافي مهنئا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد على ثقة مجلس األمة ويبدو بينهما النائب عسكر العنزي

Óعلي الراشد متحدثا للصحافيني د.حسن جوهر متحدثا للصحافيني وبجانبه مسلم البراك وخالد الطاحو 

 حسني الرمضان وسامح عبداحلفيظ
  خرجت جلسة مجلس االمة امس واملخصصة ملناقشة طلب عدم التعاون 
مع سمو رئيس الوزراÁ الشيخ ناصر احملمد باعادة منح الثقة له بعد ان جاÁت 

نتيجة التصويت ب� 22 مع عدم التعاون و2٥ ضدå وامتناع 1.
  وحولت اجللسة الى سرية بعد طلب احلكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراÁ روضان الروضان وفق املادة ٩٤ من الدستور وجاÁ التصويت: ٣6 

نائبا مؤيدا¡ و26 معارضا وامتناع 1.
  وحتدË مؤيدين لعدم التعاون كل من النائب د.وليد الطبطبائي والنائب شعيب 

املويزري وحتدË معارضني له النائب حسني القالف والنائب علي الراشد.
  وشهدت اجللس�ة قبيل انعقادها تزاحما شديدا من قبل املواطنني وسط 

تشديدات امنية مما دعا بعض النواب الى التواجد عند بوابات مجلس االمة.
  وفور انتهاÁ اجللسة سارع النواب الى تهنئة سمو الشيخ ناصر احملمد مبنحه 
الثق�ة والتي جاÁت للمرة الثانية بعد االس�تجواب الذي قدمه في دور االنعقاد 

السابق النائب د.فيصل املسلم.
  وبعد خروجه من قاعة عبداهللا السالم لوÍ سمو رئيس الوزراÁ الشيخ ناصر 

احملمد بيدå للجمهور قائال: فلتحيا الدميوقراطية.
  وعلق النائب مس�لم البراß في تصريح له ان النائب د.حسن جوهر والذي 
صوت م�ع »عدم التعاون« قد اعط�ى بصوته الصبغة الوطنية م�ن حضر وقبائل 

وشيعة وسنة.
  واشار النائبان محمد املطير ود.علي العمير الى ان تصويتهما مع منح الثقة لسمو 

. òعلى طاعة ولي االمر فهو واجب شرعي واحترام سام Áبنا Áجا Áرئيس الوزرا
  واوضح النائب حس�ن جوهر ان احلق الدستوري مورÓ حتت قبة عبداهللا 

السالم والوضع ال يحتمل التأجيج.
  ووص�ف النائب د.جمعان احلربش الرقم 22 وهو رق�م »عدم التعاون« بأنه 
برسالة واضحة وقوية للحكومة. واعتبر النائب د.فيصل املسلم االستجواب ابلغ 
انتصار للوحدة الوطنية¡ واشار النائب د.وليد الطبطبائي الى وقوف النائب حسن 

 .ÿ جوهر مع »عدم التعاون« بأنه سار على خطى االمام احلسن

وتخلى القاعة وترفع اجللسة ملدة 
ربع ساعة.

  استئناÝ الجلسة

  اس���تأنف الرئي���س اخلرافي 
اجللسة الساعة 12٫15 وأصبحت 

علنية.
  اخلرافي: عق���د مجلس األمة 

 افتتح رئي���س مجلس األمة 
جاسم اخلرافي اجللسة اخلاصة 
املقررة ملناقشة كتاب عدم امكان 
التعاون مع سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
الس���اعة التاس���عة صباحا وتال 
العام اس���ماء احلاضرين  األمني 
واملعتذري���ن والغائبني من دون 

إذن أو إخطار.
  اخلرافي: تتلى األسماء.

  الصرعاوي من دون ميكروفون: 
»في نصاب األخ الرئيس؟!«.
  اخلرافي: »إي في نصاب«.

  اخلرافي: في جلسة 2010/12/28 
تقدم 10 من الن���واب بطلب عدم 
امكان التعاون مع س���مو رئيس 

الوزراء، ووفق املادة 145 تأكد من 
وجود النواب العشرة.

  الروض���ان: بناء عل���ى املادة 
94 من الدستور احلكومة تطلب 

اجللسة سرية.
  الطبطبائي: ليش سرية، ايش 

خايفة منه احلكومة.
  اخلرافي: صباح اخلير يا وليد 

جلس���ة س���رية بناء على طلب 
اثنان مؤيدان  احلكومة وحتدث 
للسرية واثنان معارضان ووافق 
املجلس على حتويل اجللسة إلى 
س���رية ونوقش طلب كتاب عدم 
امكان التعاون مع س���مو رئيس 
مجلس الوزراء وحتدث اثنان من 
املؤيدين واثن���ان من املعارضني 

الطلب  التصوي���ت على  وجرى 
وكانت نتيجة التصويت كاآلتي:

  احلضور 48، موافقة على الطلب 
22، عدم موافقة 25، امتناع 1.

  وبذلك ووفقا للمواد 102، 101 
الالئحة  الدس���تور، 144 من  من 
الداخلي���ة يؤكد املجل���س ثقته 
وتعاونه مع سمو رئيس مجلس 

الوزراء وباسمي وباسمكم جميعا 
نهنئ سموه بهذه الثقة ونتمنى 
أن يتع���اون اجلمي���ع ملصلحة 

الكويت.
  وبعد رفع اجللس���ة وإعالن 
نتيج���ة التصويت عل���ى كتاب 
عدم التع���اون توجه النواب الى 
الشال  قاعة االحتفاالت مرتدين 

ذا اللون البرتقالي وبدأ احلديث 
النائب مسلم البراك قائال ان هذا 
اليوم وبعد اجللس���ة التاريخية 
التي اس���ميناها جلسة استعادة 
الكرام���ة، كرامة االمة »هذا اليوم 
ما كسبنا صوتا واحدا بل كسبنا 

حسن جوهر ب� 10 أصوات«.
  وأض���اف ان احلكوم���ة بعد 

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من الزميل

حممد في�صل ماهر

لـــوفـــــاة املغفـــور لــه باإذن اهلل تعاىل

خـــالـــه

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

 »تمك« عن المحمد:
   الرجل المناسب في المكان المناسب

  بارك أمني عام جتمع املهارات الكويتية )متك( كامل الهندال لس���مو الش���يخ ناصر 
احملم���د جتديد ثقة املجلس فيه، ما يؤكد ان صاحب الس���مو األمير ومجلس األمة قد 
وضعا الرجل املناس���ب في املكان املناسب. وأضاف الهندال ان قبول احملمد للمساءلة 
السياس���ية أكثر من مرة واعتالءه املنصة انتصار وترسيخ للدميوقراطية الكويتية 
ودليل على إميانه بها مهما كانت النوايا املقابلة له ونتيجة التصويت األخيرة وجتديد 
الثقة لس���موه وحكومته امنا يدل على ان احلكومة أصبحت أقوى ما يدفعها للس���ير 
قدما نحو إجناز خطتها التنموية واالرتقاء بالبالد في جميع املجاالت، مشيدا بالنواب 
الذين لبوا نداء الس���مع والطاعة لصاحب الس���مو األمير ووضعوا املصلحة العامة 
نصب أعينهم ونبارك للشعب الكويتي هذه الثقة بحكومة احملمد مما يضاعف عليها 

املسؤولية جتاه البالد والشعب.
  وناشد الهندال نواب مجلس األمة طي هذه الصفحة والدفع نحو االستقرار السياسي 
وم���د يد التعاون للس���لطة التنفيذية والعودة الى أصل العمل التش���ريعي والرقابة 
الدس���تورية حتى تعم الفائدة للوطن واملواطن، خصوصا في هذه املرحلة احلساسة 

والتي ينتظر فيها املواطن للعديد من االجنازات احلكومية والبرملانية. 

 أبورمية يحّذر وزير اإلعالم
   من إغالق قناة »مباشر« الفضائية

  حذرالنائب د.ضيف اهلل أبورمية وزي���ري االعالم والتجارة من محاولة اغالق او 
وقف او سحب ترخيص قناة مباشر الفضائية.

  وقال ابورمية ان قناة »مباشر« تنقل احلقيقة وهي قناة مرخصة وقانونية ولكن 
من الواضح ان احلكومة ال تريد س���ماع صوت غير صوتها وتتألم من االعالم الناشر 
للحقيقة. واضاف ابورمية ان هذا االجراء من قبل وزارتي االعالم والتجارة هو تعسف 
في اس���تخدام السلطة واختراق واضح ملبادئ الدستور من خالل منع حرية التعبير 

وسماع الرأي اآلخر، ولتعلم احلكومة اننا لن نسمح بتكميم االفواه.
  واختتم ابورمية تصريحه قائال: هناك بعض القنوات تثير الفتنة وتعمل ليل نهار 
على تفتي���ت املجتمع الكويتي وضرب وحدته واحلكومة الكويتية صامتة وتتحجج 
بأن القوانني املوجودة ال تسمح لها باتخاذ اجراءات ضدها ونراها اآلن تستطيع قمع 
القنوات التي تختلف معها في الرأي فهل نعتبر هذا اقرارا من احلكومة بدعمها لقنوات 
الفتنة ومتزيق الوحدة الوطنية في سابقة تاريخية خطيرة؟! لذا على وزيري االعالم 
والتجارة التوضيح والعودة عن قراراتهما جتاه قناة »مباشر« او حتمل مسؤوليتهما 

السياسية جتاه هذه القرارات الالدستورية. 

 بني نائب رئيس مجلس االمة عبداهلل الرومي انه مبوقفه 
األخي��ر في التصوي��ت على عدم التع��اون باالمتناع لم 
يخرج ع��ن توجه كتلة العمل الوطني بل جاء منس��جما 

مع هذا القرار.

  وقال الرومي في بيان اص��دره امس ان قراره يعني 
ع��دم الثقة فاالمتن��اع ال يعني تقريرا للثق��ة امنا يعني 
قناعتي اخلاصة، مشيرا الى انه اوصل رسالة واضحة الى 
احلكومة بان ما حدË في مخالفات دس��تورية وقانونية 

ال ميكن القبول به.
  واضاف انه عل��ى احلكومة ان تقرأ نتيجة التصويت 
قراءة سياس��ية دقيقة حتى تتفادى مزيدا من التوتر بني 

السلطتني. 

 عبداهللا الرومي: لم أخرÌ عن توجه كتلة العمل الوطني وانسجمت مع قرارها
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سمو الشيخ ناصر احملمد محييا احلضور واإلعالميني بعد انتهاء اجللسة وبجانبه الرئيس جاسم اخلرافي

النواب املؤيدون لعدم التعاون بعد رفع اجللسة يحيون اجلمهورصالح عاشور يخرج من القاعة بعد إعالن النتيجة

الشيخ جابر املبارك ود.موضي احلمود والشيخ أحمد الفهد يحيي النواب عدنان املطوع وناجي العبدالهادي وفيصل الدويسان

د.معصومة املبارك حتيي النواب

المحمد: تحيا الديموقراطية 

حس���ن جوهر على خطى اإلمام 
احلسن، في التوفيق بني املجتمع 
الكويتي، رفض جوهر االصطفاف 

النفعي.
وطالب الطبطبائي سمو رئيس 
املادة 22  الوزراء بقراءة  مجلس 
جيدا وان يقدم اس���تقالته بغير 

رجعة.

الحكومة غير مرغوب فيها

من جانب���ه، قال النائب فالح 
الص���واغ ان عدد غي���ر مؤيدي 
التعاون مع رئيس مجلس الوزراء 
دليل واضح على ان هذه احلكومة 
غير مرغوب فيها، مؤكدا انه لو 
مغلق���ة حنفيتها لكانت لم تصل 

للرقم 25.

واش���ار الصواغ الى ان تأييد 
جوهر دليل واضح ورسالة ملن 
يقول إن الشيعة ليسوا من ابناء 
القبائل، مؤكدا بأن السنة والشيعة 

هم اخوان ولن يفرقهم احد.
وطال���ب الص���واغ احلكومة 
بضرورة قراءة املذكرة التفسيرية 
وتوجهات ال� 22 نائبا وان تتقدم 
باستقالتها فورا لاللتفات للنهوض 

بالبلد، متسائال اين نواب احلكومة 
اليوم بعد خروجهم من القاعة وعدم 

مواجهتهم االعالم الكويتي؟!

محاسبة

بدوره، طال���ب النائب مبارك 
الوع���الن الناخب���ني بض���رورة 
محاس���بة من باعكم وباع كرامة 
الوطن، مؤكدا أن هذا االستجواب 

عطاياه���ا وهباته���ا من مناصب 
وفواتير ل���م حتصل إال على 25 
صوتا ولو كان رئيس احلكومة 
»طالبا« لكان قد جنح، مضيفا ان 
حسن جوهر أعطى هذه القائمة 
التي صوتت ضد الرئيس الصبغة 
الوطنية من حضر وقبائل وسنة 

وشيعة.
وأوضح البراك ان هذه ارادة 
االم���ة وهذه البداي���ة، وما قلناه 
في ندواتنا وجتمعاتنا نؤكد به 
أن حكومة ناصر احملمد ساقطة 
وسنحتفل على سقوطها من خالل 

الشارع.
النائب د.جمعان  بدوره، قال 
احلرب���ش ان اص���وات 22 نائبا 
وصوت���ا ممتنعا رس���الة قوية 
للحكومة، وجوهر اثبت انه جوهر، 
في حني ان هن���اك نوابا آخرين 
الناس، ولن تنتهي  باعوا كرامة 
هذه االزم���ة اال بنهاية احلكومة، 
ولن نقب���ل بالتعامل مع رئيس 
الش���عب، مؤكدا ان  أهان  وزراء 
النتيجة انتص���ار للوحدة  هذه 

الوطنية.

ندافع عن الكرامة

النائ ب خال���د الطاحوس قال 
الكرامة ومارسنا  اننا ندافع عن 
دورنا بع���دم التعاون مع رئيس 
احلكومة الذي أهان كرامات الناس، 
موضحا ان يوم 5 يناير انتصار 
النائب حسن  ان  للكرامة، مبينا 
جوهر سطر أروع أنواع التالحم، 
مؤكدا استمراره والنواب باجتاه 
أبعد مما يتخي���ل البعض ولكن 

وفق الدستور.
وقال الطاحوس ان ارادة األمة 
عصية عليك يا ناصر احملمد انت 
وحكومتك، نحن سنذهب إلى أن 
تس���قط حكومة ناص���ر احملمد، 
وبيت النائ���ب جمعان احلربش 

بيت حر.

مبروك للكويت

بدوره، أك���د النائب د.فيصل 

املس���لم ان نواب األمة انتصروا 
لكرامة االمة ولبيت االمة، و»مبروك 
للكويت وألهل الكويت ولدستور 

الكويت«.
وقال املسلم ان النائب د.حسن 
جوهر منع االصطفاف الطائفي، 
مضيفا ان النائب القالف عرض 
بعض االشياء القدمية التي تثير 
الفتن���ة، ورديت علي���ه ببعض 
االسماء مثل عيسى دشتي وعباس 

الشعبي، وآالف آخرين..
وبني املس���لم ان البلد يس���ع 
اجلميع، ونحن نحاس���ب رئيس 
ال���وزراء، وأبلغ االنتصارات هي 
الوح���دة الوطنية ونواب من كل 
الدوائ���ر ومن كل املناطق، مؤكدا 
ان حكومة ناصر احملمد سقطت 
سياسيا واستمرارها كلفتها عالية 
على البلد، »يا شيخ ناصر أخذت 
25 صوت���ا، وانت ناجح بالغش، 
ي���ا ناصر احملمد  ناجح بالغش 
احترم نفس���ك وقدم اس���تقالتك 
وأضاف املسلم »يا ناصر احملمد 

ارحل ارحل ارحل«.
تشويه الحقائق

من جانبه، ق���ال النائب علي 
الدقباس���ي ان 22 نائب���ا منعوا 
التعاون مع رئيس الوزراء وهم 
ميثل���ون األمة بع���د أن حاولت 
اآللة اإلعالمية اجلبارة تش���ويه 

احلقائق.
الدقباسي »لقد زين  واضاف 
القائم���ة والرقم  حس���ن جوهر 
وحصل رئيس الوزراء على الرقم 

25 لكن بضغوط«.
وبني الدقباسي ان هذه احلكومة 
ستذهب بالكويت إلى ما هو أسوأ، 
فف���ي عهدها عطلت اجللس���ات، 
في عهدها ظهر اإلعالم الفاس���د، 
وخلقت األفالم املفبركة« وصاح 
الدقباسي قائال: »عاشت الكويت 

وعاش األمير«.
ب���دوره، قال النائ���ب د.وليد 
الطبطبائ���ي ان ه���ذه اجللس���ة 
تاريخية إذ إن عبيد الوسمي نال 
النائب  نتيجة مبادئه م���ا ناله، 

طعمه غير وملحه هو النائب حسن 
جوهر الذي س���طر اروع املالحم 
الوطني���ة في أن جمي���ع الفئات 

بالكويت هي فئة واحدة.
الوع���الن ان نصف  واضاف 
مجلس األمة ال يريد التعاون مع 
سمو رئيس مجلس الوزراء وهذه 
رسالة واضحة وعليه أن يرحل.

احتقان شعبي

من جانبه، قال النائب الصيفي 
مب���ارك الصيف���ي ان االحتقان 
الشعبي سببه هذه احلكومة التي 
رعت بعض وسائل اإلعالم الفاسد 
والذي فرق بني مكونات الشعب 

الكويتي.
وأشار الصيفي الى ان تصويت 
جوهر قد اجلى حقيقة أن جميع 
الش���يعة مع التعاون وقد سطر 
اروع امثل���ة التعاون بذلك، الفتا 
الى ان الشد واجلذب في التناحر 
السياسي سيشهد تطورا سريعا 
في حالة عدم ايقاف اساءة احلكومة 

للشعب الكويتي.
وأكد سالم النمالن ان وقوف 
الش���عب اليوم ج���اء بعد كثرة 
انتهاكات احلكومة لكرامة املواطنني، 
مؤكدا ان من يحاول تفريغ الدستور 

سنقف له باملرصاد.

انتصار

من جانبه، اكد النائب د.ضيف 
اهلل أبورمية ان جلسة االمس هي 
انتصار لكرامة الشعب الكويتي من 
االنتهاكات التي انتهكتها احلكومة، 
مؤكدا أن هذه احلكومة قد سقطت 
شعبيا وسياسيا وعليها ان ترحل 

وتستقيل.
وأش���ار أبورمية الى ان هذه 
احلكومة ال متل���ك اي ذرة حياء 
اياها بالرحيل،  سياسي، مطالبا 
ومؤكدا في الوق���ت ذاته أنه لن 
يتع���اون معه���ا في املس���تقبل 
وس���نعتبرها مجرد كراسي في 

الصف األول فقط.
من جانبه، اهدى النائب محمد 

هاي���ف »هزة احلكوم���ة« كهدية 
للخبير الدستوري عبيد الوسمي 
والكاتب الصحافي محمد السندان 
اللذين اصابهما ما اصابهما عند 
ديوانية جمعان احلربش، مطالبا 
احلكومة بالرحي���ل خاصة بعد 

قرارها بإغالق قناة »مباشر«.
بعد ذلك ادلى عدد من النواب 
بتصريحات صحافية لوس���ائل 

اإلعالم جاءت كالتالي:

صفحة الماضي

من جانبه، طالب النائب عدنان 
املطوع بض���رورة اغالق صفحة 
املاضي وااللتفات الى تنمية البلد 
برئاسة رئيس حكومتها الشيخ 
ناصر احملمد الذي جددت له الثقة 
»امس« بواقع 25 صوتا ضد 22 

وبامتناع نائب.
واضاف املط���وع ان هذه هي 
الدميوقراطية وعلينا تقبل نتائجها 
وما قاله سمو الرئيس يدل على 
ان الدميوقراطي���ة لن متس وان 
مجلس األمة مس���تمر الستقرار 
الكويت وتطويرها، متمنيا تعاون 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
مع بعضها البعض للدفع بتقدم 
الدميوقراطية  ان  البلد، مؤك���دا 
ستبقى راسخة في الكويت ولن 

تنطوي صفحتها.

استقالة

من جانبه، طالب النائب دليهي 
الهاجري من ن���واب األمة الذين 
لوحوا بتقدمي اس���تقاالتهم بان 
يقدموه���ا اآلن إذا كانوا صادقني 

ورجاال.
وقال في تصريح للصحافيني 
في مجلس األمة ان من كان يقول 
ان الدواوين لن تستقبلنا فنقول 
له عيب على ش���اربه وهو الذي 
لن تستقبله الدواوين، وإذا كان 
الفنجان يس���اق للرجال فليقدم 
استقالته اآلن اذا كان رجال فعال 
هو وأمثاله، مبينا انه يعني بكالمه 
هذا نائب���ا أعلن عن عزمه تقدمي 

المس�لم: الوحدة الوطنية أبلغ انتصار والحكومة س�قطت سياس�يًا

الوعالن: على الناخبين ضرورة محاس�بة من باعهم هم والكرامة والوطن

المطوع: إغالق صفحة الماضي وااللتفات إلى التنمية بعد تجديد الثقة

الدقباسي: حسن جوهر زّين القائمة واآللة اإلعالمية حاولت تشويه الحقائق
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 جانب من جلسة أمس

 تصفيق نيابي � حكومي بعد إعالن نتيجة التصويت د.حسن جوهر وصالح املال وسعد اخلنفور وعبدالرحمن العنجري

اس���تقالته، رافضا االفصاح عن 
اسمه.

  وأض���اف صوتنا للش���رعية 
والشريعة وللوطن وللمستقبل 
وللتنمية، أعطينا احلكومة فرصة 
ذهبية علها أن حتسن استغاللها 

وتفكر جيدا فيها.
  أكد النائب دليهي سعد الهاجري 
»على اننا في جلسة تقدمي كتاب 
عدم التعاون صوتنا للش���رعية 
وللش���ريعة وللبل���د وللتنمية 
وللمستقبل الذي ننظر اليه بأمل 
أن يكون زاهرا ألبناء هذا الوطن«، 
مبينا »فاليوم أعطينا احلكومة 
فرص���ة ذهبية علها أن حتس���ن 
استغاللها لصالح التنمية البشرية 
والعمرانية التي نطمح اليها، كما 
أدعو للتوافق فيما بني احلكومة 
واملجلس إلجناز القوانني التنموية 

وزيادة املكتسبات الشرعية«.
  وق���ال دليه���ي ف���ي تصريح 
صحافي »على احلكومة ان حتسن 
التي منحناها  الفرصة  استغالل 
إياه���ا وان تعم���ل عل���ى تنفيذ 
املش���اريع التنموية التي تنعش 
البلد اجتماعيا واقتصاديا«، الفتا 
الى »ان الكويت تستحق منا ان 
نعمل من أجلها وان نضع مصلحة 
البلد نصب أعيننا غير خاضعني 
لضغوطات خارجية حتاول تعطيل 

التنمية«.
  وأضاف »لقد أكدنا مرارا على 
اننا سنحاس���ب احلكومة خالل 
برنامجها السنوي وسنحاسبها 
على تعطيل املشاريع إن حصل 
ال ان نعم���ل عل���ى عرقلتها في 
كل مرحلة م���ن املراحل ونتهمها 
اليوم  الى »اننا  بالقصور« الفتا 
فوتنا على احلكومة ذريعة تعطيل 
التنمية باالس���تجوابات ووقفنا 
الرس���الة  معها وعليها ان تفهم 
جيدا فهذه فرصة ذهبية للحكومة 
في ان تع���دل نهجها وان تلتفت 
جيدا الى مشاريع التنمية ومتنح 
املواطنني املزيد من احلريات التي 

كفلها الدستور الكويتي«.
  وأش���ار الهاجري الى »ان اي 
احتقان سياسي يحدث في البلد 
فيما بني الكتل النيابية واحلكومة 
يج���ب ان يعالج من خالل األطر 
الدس���تورية وان نقتدي بكلمات 
صاحب السمو األمير الذي حثنا 
على محاسبة احلكومة في حال 
تقصيرها ووجهنا في خطاباته الى 
التعامل من خالل الدستور«، قائال 

الداخلية باجلهاز األمني وإشرافه 
على القوات اخلاصة، ومع ذلك فقد 
بني سمو الرئيس ان األوامر التي 
صدرت كانت من صاحب السمو 
الداخلية  األمير وتلقاها وزي���ر 
ونقلها رئيس مجلس األمة ونقلها 
وكيل الوزارة الى منظمي الندوة، 
ورغم استعداد املستجوبني لهذا 
االستجواب واستخدامهم لكل ما 
توافر لديهم من وس���ائل إال اننا 
لم جند مسؤولية يتحملها سمو 
ال���ى تلك األحداث  الرئيس أدت 

املؤسفة.
  ولذلك ومن:

  1- منطلق ش���رعي بوجوب 
طاعة ولي األمر صاحب السمو، 
حفظه اهلل ورعاه، واحتراما ملقامه 
السامي وإعالنه انه هو املسؤول 
ومن أعط���ى التعليمات وهو من 
تابعها وهي أوامر متت من خالل 
الدستور والقانون وتلقاها منظمو 

الندوة بالقبول واملوافقة.
  2- ومن منطلق دس���توري 
حيث ان رئيس الوزراء يساءل عن 
السياسات العامة وقرارات مجلس 
الوزراء، وانه خالل االستجواب لم 
يثبت دليل على ان رئيس الوزراء 
هو من أصدر أوامر فض الندوة.

  3- ومن منطلق التشاور مع 
قواعدنا االنتخابي���ة وجماعتنا 
السياسية ومن منطلق احلرص 
على مصلحة الوطن والنأي به عن 

الفنت والشحن السياسي.
  فإننا رفضنا كتاب عدم التعاون 
الوزراء  مع سمو رئيس مجلس 
الش���يخ ناصر احملم���د آملني ان 
تش���هد املرحلة املقبلة مزيدا من 
االس���تقرار والتنمية مبا يحقق 

طموح املواطنني وآمالهم.

  طبيعي ومتوقع

  أكد النائب عدنان عبدالصمد ان 
ما حدث أمس من رفض لكتاب عدم 
التعاون مع سمو رئيس الوزراء 
هو شيء طبيعي وكان املتوقع 21 
ضد التعاون و25 مع التعاون، لكن 
صاروا 22 ضد التعاون أي صوت 
واحد فقط أضيف. وقال عبدالصمد 
في تصريح للصحافيني أمس: كل 
شيء كان طبيعيا في اجللسة أثناء 
مناقشة عدم التعاون، متمنيا من 
اجلميع ان يقبل بهذه النتيجة إذا 
كنا نعتق���د بوجود دميوقراطية 

ودستور والئحة.
  وتابع: علينا ان نقبل النتيجة 

األمثل لفض الندوة وكذلك لم تكن 
الندوة بريئة م���ن بعض العناد 
وقبح األلفاÙ والتطاول على رجال 
األمن واملساس بالشرعية والذات 
األميرية، وقد بني صاحب السمو 
الكويتي قاطبة  األمير للمجتمع 
انه هو من تابع رجال األمن بشكل 
مباشر، ومع ذلك فقد مت توجيه 
استجواب لسمو رئيس الوزراء 
على خلفية تل���ك األحداث، وفي 
جلسة االس���تجواب التي عقدت 
س���رية لم تظهر لن���ا وثيقة أو 
دليل أو شهادة تدل على ان سمو 
الرئيس أعط���ى أي تعليمات أو 
توجيه���ات للقوات اخلاصة ولم 
يأمرهم بالضرب أو أي إجراء آخر، 
وقد ذهب املستجوبون الى حتميله 
املسؤولية بصفته رئيس السلطة 
التنفيذية وانهم يريدون الذهاب 
باملساءلة السياسية ألعلى سقف 
يصلون اليه، وال شك ان في ذلك 
مخالفة دستورية واضحة وذلك 
ان رئيس الوزراء ال يس���اءل عن 
أعمال تنفيذية يشرف عليها وزراء 
مختصون مثل اختصاص وزير 

»فعلينا اليوم ان منتثل لكلمات 
صاحب السمو األمير وان نضع 
نصيحته لنا نبراسا نسير عليه 
وتكون عالقاتنا مع احلكومة وفق 

أطرها الدستورية«.
  ودعا »احلكومة لقراءة نتائج 
االس���تجواب كما دعاها حلسن 
التنموية  التنفي���ذ للمش���اريع 
الش���عبية  امللف���ات  وتعجي���ل 
احلبيس���ة باألدراج احلكومية«، 
داعيا »املجلس الى االلتفات لقوانني 
التقدم والنهضة والريادة الوطنية 
فقد تش���نج العمل السياسي مبا 

فيه الكفاية«.
العمير  النائبان د.علي    وقال 
ومحمد املطير: بسم اهلل الرحمن 
الرحيم، والصالة والس���الم على 
نبي الهدى الذي بعثه اهلل رحمة 
للعاملني، الذي بلغ الرسالة وأدى 
األمانة ونصح األمة وجاهد في اهلل 
حق جهاده حتى ترك األمة على 
احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال 

يزيغ عنها إال هالك.
  ق���ال تعالى )الذي���ن قال لهم 
الن���اس إن الناس قد جمعوا لكم 

 يا حسن عالي عالي فريق التصوير
 هاني الشمري

áمتني غوزا  
  فرياá حماد
  سعود سالم
  محمد ماهر 

 حدثت جلبة وصياÍ داخل القاعة بعد اعالن 
النتيجة وقاá البراß: ال يس�تحق هذå التحية 
 åإال حس�ن جوهر وسنستمر إلى أن تسقط هذ
احلكومة وظل الهتاف مس�تمرا الى ان أنشد 

اجلمهور حلسن جوهر قائلني:
  يا حسن عالي عالي.. يا حسن عالي عالي 

فاخشوهم فزادهم إميانا وقالوا 
حسبنا اهلل ونعم الوكيل فانقلبوا 
بنعمة من اهلل وفضل لم ميسسهم 
سوء واتبعوا رضوان اهلل واهلل 

ذو فضل عظيم(.

  إخواننا/ أخواتنا السالم عليكم 
ورحمة اهلل وبركاته

  ال يخفى عظم الفنت وحراجة 
املوقف وخطورة املنعطف الذي مير 
به بلدنا الكويت، حتى اننا أصبحنا 

على مشارف نفق مظلم تتالطم 
فيه النزعات واالستقواء بكل ما 
هو متاح لفرض الرأي وانتزاعه 
عنوة، وقد تصاعدت هذه املفاهيم 
اخلطرة مع انطالق حملة استجواب 

سمو رئيس مجلس الوزراء على 
خلفي���ة األحداث املؤس���فة التي 
شهدتها الندوات االخيرة خاصة 
ندوة الصليبخات، وما قامت به 
القوات اخلاصة ليس هو األسلوب 

 أدلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد عقب اجللس���ة بتصريح صحافي جاء نصه 

كالتالي:
  »احلمدهلل عل���ى جناحنا جميعا في التمس���ك 
باملمارس���ة الدميوقراطي���ة املتميزة التي س���ادت 
مناقش���اتنا ومداخالتنا في هذا االستجواب، وفي 
هذه املناسبة يجدر بنا التأكيد على ان وحدة الوطن 
ونسيجه االجتماعي واجب فرض علينا جميعا، كما 
ان أمن الوطن وسالمة مواطنيه أمانة في أعناقنا، 
واالعتزاز بكرامة الفرد مواطنا أو مقيما من دعائم 
نظامن���ا، واحترام هيبة الدولة واس���تقرار الوطن 
هدف للجميع نتكاتف مع���ا لنكون درعا واقية له 

ضد األخطار واملصاعب.
  وجتسيدا لهذه القيم جميعها فقد جاء قرار مجلس 
األم���ة املوقر إعالء لكلمة احل���ق، حيث أكد االخوة 
االعضاء انهم قضاة عدل ملتزمون بقسمهم العظيم 

وبأحكام الدستور.
  اننا انطالقا من إدراكنا التام ملسؤولياتنا بتحقيق 
مصالح الشعب التي يجب أن تكون الغاية األساسية 
والهدف املنش���ود لنا جميعا، فإننا نأمل ان نطوي 
هذه الصفحة وجنتاز هذه املرحلة بكل ما فيها وما 
عليها ونبدأ عهدا جديدا تس���ود فيه روح التعاون 
بني الس���لطتني وتتغلب فيه املصلحة العامة على 

سواها من املصالح.

كتل مختلفة، فمن الطبيعي أن ترتفع أرقام الداعمني 
ل� »عدم التعاون«.

  وقال: على القارئ السياسي أن يدرك هذه املسألة، 
وعلينا قراءة هذا احلدث الذي يوجد مثيل له في دول 

العالم، حيث تتقارب أرقام املؤيدين واملعارضني.
  وعن تنفيذ خطة التنمية، ذكر الوزير الفهد ان 
طريق التنمية بدأ يغار من احلراك السياسي الذي 

يأخذ جوا أكبر مما يناله حراك التنمية.
  من ناحيته، قال وزير النفط واالعالم الش���يخ 
احمد العبداهلل في رده ع لى س���ؤال بشأن النتيجة 
التي انتهى اليها التصويت على طلب عدم التعاون 
مع س���مو رئيس مجلس ال���وزراء، »هذه النتيجة 

كانت متوقعة«.
  وعما اذا كان يتوقع أن تكون هناك استجوابات 
أخرى قادمة في الطريق، قال العبداهلل: اهلل أعلم، 
ولكن هذه هي الدميوقراطية التي ارتضيناها، والكل 

يجب أن يقبل بالنتيجة.
  ب���دوره، ق���ال وزي���ر الدولة لش���ؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان: ان علينا القبول بنتائج 
الدميوقراطية، وسمو رئيس مجلس الوزراء حصل 
على ثقة وتعاون املجلس، وهذه هي الدميوقراطية 

وعلينا القبول بها.
  وأضاف الروضان: ان على مجلس األمة أن يتعاون 
مع احلكومة لتنفيذ املشاريع والقوانني التنموية. 

 ندرك مسؤولياتنا لتحقيق مصالح الشعب ونأمل طي صفحة االستجواب

 رئيس الوزراÁ: سأبقى مع مصلحة الكويت وأهلها وكرامة المواطنين أحد األهداف الغالية
 الفهد: نتمنى عدم خروÌ نتائج االستجواب عن إطارها الدستوري والقانوني

 العبداهللا: الكل يجب أن يقبل نتيج�ة الديموقراطية التي ارتضيناها
 الروضان: عل�ى المجلس التعاون م�ع الحكومة لتنفيذ المش�اريع التنموية

  إن أمامنا الكثير من املسؤوليات واملهام واألهداف 
الت���ي نتطلع اليها ونبذل قص���ارى اجلهد من اجل 
حتقيقها خالل املرحلة املقبلة وبتأكيد التعاون بني 
مجلس���كم املوقر واحلكومة سنستطيع بإذن اهلل 

الوصول الى االجنازات املنشودة.
  وأق���ول للذين وقفوا معي كنت وس���أظل دائما 
مقدرا موقفكم املبدئي مع احلق واالنتصار للدستور 
والالئحة، وللذين كان لهم رأي آخر انني سأبقى دائما 
مع مصلحة الكويت وأهلها ومتطلعا الى تعاونكم 
االيجاب���ي البناء ولن جتدوا من���ي بإذنه تعالى إال 
الرغبة الصادقة في السير على النهج الدميوقراطي 
السليم واصالح كل أمر يحتاج الى اصالح أو عالج، 

مع التأكيد على ان كرامة املواطنني هي أحد االهداف 
الغالية التي نسعى للمحافظة عليها، وال نقبل املساس 
بها، وهو مبدأ ال يقبل املزايدة أو التشكيك باعتباره 
أحد املبادئ الدستورية النابعة من القيم الراسخة 

التي جبل عليها أبناء هذا الوطن الكرمي.
  فلنك���ن جميعا يدا واحدة مل���ا فيه خير الوطن 
واملواطنني في ظل القيادة احلكيمة حلضرة صاحب 
السمو أمير البالد املفدى وسمو ولي عهده األمني.

  )وق���ل اعملوا فس���يرى اهلل عملكم ورس���وله 
واملؤمنون( ڈ.

  واهلل املوفق لنا جميعا«.
  من جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء للشؤون 

االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ أحمد الفهد عن أمله 
في عدم خروج نتائج االستجواب األخير عن اطارها 
الدستوري والقانوني، مشيرا الى ان سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد حظي اليوم 
)أم���س( بثقة أعضاء مجلس االمة في اس���تمراره 

رئيسا للحكومة.
  وأضاف في تصريح الى الصحافيني عقب جلسة 
املجلس ان هذا االستجواب من القضايا العامة التي 
نتوقع فيها معارضة تختلف عن تلك املتعلقة بالقضايا 
النوعية، وهذا يفسر حصول »طلب التعاون« على 
تأييد 22 نائبا، وقال: عندما يكون هناك حتالف بني 

 الحربش: 22 صوتًا وواحد ممتنع رس�الة واضحة وقوية إلى الحكومة

 الطاحوÓ: مارس�نا دورنا ب�� »عدم التعاون« دفاع�ًا عن الكرامة

 أبورمية: الحكومة سقطت شعبيًا وسياسيًا وعليها  أن ترحل وتقدم استقالتها المطير والعمير: طاعة ولي األمر واجب شرعي واحترام للمقام السامي

 جوهر: مارسنا حقنا تحت قبة البرلمان والوضع ال يحتمل التأجيج دليه�ي: على م�ن لّوحوا باس�تقاالتهم التقدم بها بع�د النتيجة

 النم�الن: الحكومة انتهك�ت الكرامات وس�نقف ضد تفريغ الدس�تور عبدالصمد: رفض كتاب عدم »التعاون« شيÁ طبيعي وكان متوقعًا

 البراß: جوهر أعطى بصوته الصبغة الوطنية من حضر  وقبائل وسنة وشيعة المويزري: نتيجة جلس�ة »عدم التعاون« ليست جيدة لسمو الرئيس
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د.أسيل العوضي ود.روال دشتي في اجللسةناجي العبدالهادي وفيصل الدويسان أثناء اجللسة

حسني القالف مخاطباً د.حسن جوهر بعد رفع اجللسة

قّدم النائب حسني القالف استقالته من مجلس األمة الى رئيس 
املجلس وجاء في كتاب االستقالة: »لقد كثرت الطعنات في جسد هذا 
الوطن الغالي ولألس���ف الشديد لم تأت هذه الطعنات من عدو امنا 
جاءت من بعض ابنائه، فأصبح الوطن في وضع ال يحسد عليه من 
عدم االستقرار والتوتر والصراع وبروز النزعات الطائفية والقبلية 
ورفع شعارات حق يراد بها باطل وأصبحنا كنواب في وضع حرج 
ال نس���تطيع ان منارس دورنا التشريعي والرقابي حتى ال يستغل 
ذل���ك التأزمييون وال ميكن اال ان نكون دروع���ا للوطن نتلقى هذه 
الطعنات، وحيث ال أرى ان لشرع اهلل سبحانه موقعا وال للدستور 
حرمة وال لس���مو األمير كلمة مطاع���ة وال للقانون هيبة وأصبحنا 
في نظر البعض انبطاحيني حكوميني انتفاعيني أعتذر هلل سبحانه 
ولس���مو األمير وأه���ل الوطن وأبناء الدائ���رة وكل احملبني ان كنت 
قّصرت ف���ي أداء وظيفتي جتاههم وان���ي أرى ان األمور لن تنتهي 
او تتوقف بانتهاء اس���تجواب سمو الرئيس وان حلقات التأزمي لن 
تتوق���ف وبالتالي ظهورنا مبظهر احملامي عن احلكومة أمر ال أقبله 

على نفسي وعليه أتقدم الى س���يادكم باستقالتي سائال املولى عز 
وجل ان يحفظ الكويت أميرا وشعبا ويرفع البالء عن بلدنا الغالي 

ويهدي اجلميع واحلمد هلل رب العاملني«.

المواد المتعلقة باالستقالة في الدستور والالئحة

الدس���تور: )مادة 84( إذا خال محل احد اعضاء مجلس األمة قبل 
نهاية مدته، ألي سبب من األسباب انتخب بدله في خالل شهرين من 
تاري���خ اعالن املجلس هذا اخللو وتكون مدة العضو اجلديد لنهاية 
مدة سلفه. وإذا وقع اخللو في خالل الستة أشهر السابقة على انتهاء 

الفصل التشريعي للمجلس فال يجرى انتخاب عضو بديل.
مادة )96( مجلس األمة هو املختص بقبول االستقالة من عضويته. 
الالئحة الداخلية: )مادة 17( مجلس األمة هو املختص بقبول االستقالة 
من عضويته، وتقدم االستقالة كتابة الى رئيس املجلس ويجب ان 
تعرض على املجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقدميها، 
وللعضو ان يعدل عن استقالته قبل صدور قرار املجلس بقبولها.

القالف يستقيل: لن أستمر محاميًا للحكومة

مسلم البراك محاطا بالنواب د.جمعان احلربش ود.وليد الطبطبائي ود.فيصل املسلم خالل املؤمتر الصحافي الذي عقدوه بعد نهاية اجللسة

الشيخ أحمد الفهد متحدثا للصحافيني ويبدو سعود بوحمد وخالد الهاجري

علي الدقباسي ومسلم البراك وفالح الصواغ ومحمد هايف أثناء اجللسة شعيب املويزري وغامن امليع وسعد زنيفر ومبارك الوعالن وسالم النمالن في اجللسة

س���واء من صوت مع التعاون أو 
ض���ده، مطالبا من ه���دد ولوح 
بالتصعيد مستقبال بإعادة النظر 
من جديد ألن البلد ال يحتمل، معربا 
عن أمله ان يتم طي هذه الصفحة 
ونبدأ صفحة جديدة من التعاون 

واإلجناز إن شاء اهلل.
وخاطب عبدالصمد مجموعة ال� 
22 التي صوتت مع عدم التعاون 
قائال: نأمل منهم ان ميدوا أيديهم 
الى التعاون ونحن معهم في كل 
خطوة م���ن أجل اإلصالح، ولكن 
ليس بالضرورة عن طريق طرح 
عدم التعاون مع رئيس الوزراء.

وأضاف قائال: نأمل ان تتكاتف 
أيدي املجلس واحلكومة واالنتباه 
الى بلدنا ومصاحل���ه ومصالح 

املواطنني.
وعن طبيع���ة املفاجآت التي 
وعد النائب علي الراشد بكشفها 
في جلس���ة التصويت على عدم 
التعاون، قال عبدالصمد: بصفتي 
قريب من األخ علي فإنني كنت أعلم 
طبيعة املعلومات التي سيطرحها، 
ورفض عبدالصمد الكش���ف عن 
فحوى كلمة النائب الراش���د في 
اجللسة السرية التي حتدث فيها 

ضد كتاب عدم التعاون.
املفاج���آت في  أب���رز  وحول 
جلسة أمس خاصة امتناع النائب 
عبداهلل الرومي عن التصويت، قال 

قائال: انها ال تعرف قراءة الشارع 
الكويت���ي جي���دا، وال تعي متاما 
طبيعة اجلرمية التي ارتكبتها بحق 
الشعب، وتصمت عن الظلم الفادح 
ال���ذي يتعرض له املواطنون في 
عدة أمور وقضايا وأزمات يعاني 
منها كل مواطن كويتي بسبب فشل 

احلكومة في إدارة البلد.
وقال املوزيري: اننا لن نسكت 
على هذا الظلم ولن نصمت على 
الفساد الذي استشرى في جسد 
الدولة، ويجب ان تعرف احلكومة 
ان هناك حقوقا وحريات للمواطنني 

يجب ان تصان.
من جانبه، قال النائب مبارك 
اخلرينج ال أعرف أسباب زج موقفي 
من استجواب سمو رئيس مجلس 
الوزراء على لس���ان األخ النائب 
األسبق ممثل احلركة الدستورية 
»حدس« مبارك الدويلة بأن 2 من 
النواب الرشايدة مع سمو رئيس 

مجلس الوزراء و2 ضده.
وبني: ال أعرف على ماذا استند 
األخ مبارك الدويلة في التكهنات 
والتقس���يمات وتفصيله ملواقف 
نواب الرشايدة مع أو ضد وان ما 
قاله الدويلة في احدى الفضائيات 
ال يعب���ر إال عن ش���يء في نفس 
يعقوب وال أعرف ملاذا وضعني 
في خانة مع أو ضد وهل الدويلة 

يعرف ما يكمن في النوايا؟!

وقانون، الفتا الى انه وبقية النواب 
سيواصلون متابعة ما حدث من 
ظلم واعتداء على املواطنني وإهانة 
لكرامتهم، فه���ذا ال يحدث إال في 

الدول غير الدميوقراطية.
وتابع املويزري: اننا واحلمد 
هلل ننعم بدميوقراطية راس���خة 
منذ عشرات السنني وننعم بعالقة 
طيبة بني احلاكم والش���عب، إال 
ان احلكومة احلالية ال ترغب في 

النهج الدميوقراطي.
وانتقد املوزي���ري احلكومة 

عبدالصمد: لم تكن هناك مفاجآت، 
فكان من املتوقع امتناع الرومي 
عن التصويت ونشرت الصحف 

ذلك.
وأش���اد عبدالصم���د مبوقف 
الرومي قائال: انني أش���يد باألخ 
عبداهلل، فإنه على الرغم من كل 
الضغوطات التي مورست عليه، إال 

انه اتخذ موقفا حكيما منه.
وتعليقا على انضمام النائب 
د.حسن جوهر الى عدم التعاون 
وتبديل املواقف مع النائب الرومي 

الذي امتنع عن التصويت، وأثر 
الطريق  هذا املوقف على قط���ع 
أمام كل من يحاول ان يبني على 
مواقف النواب انقسامات طائفية 
أو فئوي���ة، ق���ال عبدالصمد: إن 
التصويت واملواقف يجب أال ترتبط 
بقضايا طائفية أو فئوية، بل هي 

قناعات.
وردا على سؤال حول هل: مثل 
تصوي���ت النائب جوهر مع عدم 
التعاون مفاجأة له؟ قال عبدالصمد: 
إن جوه���ر لم يحدد موقفه أصال 

قبل اجللس���ة حتى تكون هناك 
مفاجأة.

النائب د.حسن جوهر  ونفى 
ما تردد من أنباء عن إقامته ندوة 
في ديوانه اليوم أو غدا أو حتى 

في املستقبل.
وق���ال جوهر ف���ي تصريح 
صحافي: اننا مارسنا حقنا حتت 
قبة البرملان، موضحا ان الوضع ال 
يتحمل تأجيج الشارع أكثر وأكثر 

والرسالة وصلت للحكومة.
وأضاف جوهر: اننا »دافعنا عن 

كرامة الناس والدستور واحلريات 
ومكانه الطبيعي في قاعة عبداهلل 

السالم«.

نتيجة ليست جيدة

النائب  أكد  وفي هذا االجتاه، 
شعيب املويزري ان نتيجة جلسة 
أمس ليست جيدة لسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
رغ���م رفض 25 نائبا لكتاب عدم 

التعاون.
وقال املويزري وهو أحد النواب 

العش���رة الذين تقدم���وا بكتاب 
عدم التعاون: إن هذه هي نتيجة 
الدميوقراطية، ولكن على احلكومة 
ان تقرأ جي���دا األرقام، الفتا الى 
ان 22 نائبا أعلنوا عدم التعاون 
مع رئيس الوزراء وهو رقم كبير 
وخطير له مدلول سياسي وشعبي 
في غير صالح رئيس احلكومة.

وأضاف قائ���ال: إن احلكومة 
ارتكبت خطأ فادحا بقمعها للحريات 
واالعتداء على املواطنني وممثلي 
الشعب رغم اننا في دولة دستور 

رح���ب تيار املس���ار األهلي 
)متاهي( بالنتيجة التي أسفرت 
عنها جلسة التصويت على طلب 
عدم التعاون مع س���مو رئيس 
مجلس الوزراء، مشيدا بالطرح 
الدميوقراطي الراقي الذي شهدته 

اجللسة.
وقال التيار في بيان صحافي 
لرئيسه م.عبداملانع الصوان ان 
مجلس األمة جسد الدميوقراطية 
قوال وفعال أم���س بقبوله رأي 
األغلبية الذي حسمه التصويت 

داخل قاعة عبداهلل السالم.
واعتبر التيار ان وصول عدد 

مؤيدي طلب عدم التعاون إلى قاب قوسني أوأدنى 
من نصف عدد أعضاء املجلس هو رسالة شعبية 
على احلكومة أن تعيها جيدا وتعتبر منها إلصالح 
سياساتها وتقوميها بعيدا عن حسابات املصالح 
الضيقة وتوجيه مواقف بعض النواب مبا يتماشى 

ومصاحلها فقط.
وأض���اف ان نتيجة التصويت وإن جاءت في 
صالح احلكومة عدديا إال انها تشكل في مضمونها 
نقطة مهمة البد للحكومة من التوقف عندها وإعادة 
حساباتها بعيدا عن ميزان الربح واخلسارة الذي 
يحكمه مزاج الش���عب في الش���ارع وليس عدد 

األصوات النيابية التي حصلت 
عليها احلكومة.

وتابع البيان ان نواب كتلة 
اليوم  الدستور« مدعوون  »إال 
إلى بلورة نهج جديد للوقوف 
بوج���ه املمارس���ات احلكومية 
الس���ليمة وإرساء أسس  غير 
دميوقراطية حقيقية وواقعية 
وليس مجرد شعارات تنطلق 
بالبالد إل���ى آفاق التنمية التي 
تتغنى بها احلكومة في كل مكان 

وزمان ومناسبة.
مش���يرا الى أن التيار واكب 
خالل األيام املاضية التحركات 
السياس���ية التي طبعت املشهد السياسي، والتي 
تداخل فيها الدين والقانون والسياسة في صورة 
ضبابية شوهت املضمون احلقيقي لألزمة السياسية 
احلاصلة وذلك سعيا من أطرافها إلى تبرير املواقف 

املتخذة أمام املواطنني.
وأش���ار إلى ان التيار رصد بكل أس���ف حالة 
التعبئ���ة القبلية الكبيرة الت���ي مت اللجوء إليها 
وساهمت في مزيد من األجواء املشحونة بسبب 
االنحراف عن املمارسة الدميوقراطية احلقة واللجوء 
إلى والءات متعددة س���واء قبلية أو طائفية على 

حساب املصلحة الوطنية الكبرى.

»تماهي«: على الحكومة إعادة حساباتها 
بعيدًا عن ميزان الربح والخسارة

تجمع شباب السيف 
يهنئ المحمد بتجديد الثقة

أصدر جتمع شباب السيف بيانا هنأ فيه سمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد على الثقة التي 
اوالها اياه مجلس االمة وجاء في البيان »اننا نهنئ 
الكويت وشعبها بتجديد مجلس االمة الثقة بسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وهو 
تأكيد وانتصار لالرادة السامية لسمو امير البالد 

حفظه اهلل«.
واض��اف البي��ان: ان نتيج��ة التصويت في 
جلسة عدم التعاون توضح جليا ان مجلس االمة 
تصدى لالجندات اخلارجي��ة املتربصة بالكويت 
ودميوقراطيته��ا ووض��ع مصلح��ة البالد فوق 
كل املصال��ح واالجندات، وعل��ى االخرين تقبل 
الدميوقراطية واالنصياع لرغبة االغلبية والرغبة 
الشعبية التي متثلت في تصريحات شيوخ القبائل 
وبيانات اصحاب الدواوين الكويتية والشخصيات 

االجتماعية.
كم��ا اكد البيان أننا كش��عب لن نقبل بغير آل 
الصباح الكرام وسنظل مخلصني لهم كما كان آباؤنا 
واجدادنا منذ اليوم االول للتأسيس مناشدا نواب 
االمة أن يضعوا املصلحة العليا للكويت امام اعينهم 
واالبتعاد عن االجندات الش��خصية واالستمرار 
في التنمية واالصالح، فالكويت ال تتحمل الفتنة 
والتأزمي. كما طالب ابناء الشعب بالتصدي ملثل هذه 
احملاوالت التي تسعى لعرقلة العمل الدميوقراطي 
الكويتي وافشال حركة التنمية في البالد خصوصا 
بعد التصريحات التي ادلى بها بعض النواب املؤزمني 

بعد نتائج جلسة جتديد الثقة.

»الداخلية« تحذر من تجاوز القانون:
 لن نتوانى في واجبنا لحفظ األمن

أصدرت وزارة الداخلية بيانا صحافيا بشأن االجتماعات 
العامة جاء كالتالي: بادئ ذي بدء، فإن وزارة الداخلية تعيد 
على ما س���بق وأن أكدت عليه مرارا وتكرارا من حرصها 
وتقديرها للموروث االجتماعي الذي جبل عليه أهل الكويت 
من اللقاءات في الديوانيات والتش���اور في االمور العامة 
واخلاصة عمال بنصوص الدس���تور الت���ي كفلت لالفراد 
حرياتهم في االجتماعات اخلاصة في تلك الدواوين ضمن 
االطر القانونية وااللتزام بالنظام واآلداب العامة، وقد أكدت 
الوزارة � في أكثر من موضع � على التزامها بالسماح بقيام 
االجتماعات في الدواوين، وذلك في اطار الديوانية وعدم 
التجمع خارجها في الساحات اخلارجية أو في الساحات 
العامة والذي من شأنه أن يؤدي الى االخالل باألمن والنظام 

واآلداب العامة مما يوثر على أمن وسالمة البالد.
ومل���ا كان املرس���وم بقانون رقم 65 لس���نة 1979 في 
شأن االجتماعات العامة والتجمعات قد تناول بالتنظيم 
املسائل املتعلقة باالجتماعات العامة واملواكب واملظاهرات 
والتجمعات عل���ى النحو الوارد تفصي���ال بهذا القانون، 
حيث تضمن الشروط واالجراءات الالزمة إلقامتها، وكذلك 
الضوابط التي تكفل استقرار األمن والنظام، كما تضمن 
أيضا االجراءات التي يتعني على وزارة الداخلية اتباعها 
في هذا الش���أن. واذ قضت احملكمة الدس���تورية املوقرة 
بعدم دس���تورية االحكام املتعلق���ة باالجتماع العام، فقد 
أشارت في حكمها الى ان ذلك االبطال ال يستطيل ملا تعلق 
بأحكام هذا املرسوم بقانون اخلاصة باملواكب واملظاهرات 
والتجمعات.. والتي ستطبقها وزارة الداخلية. وملا كانت 

املادة 2 من قانون رقم 23 لس���نة 1968 بش���أن نظام قوة 
الشرطة تنص ع لى أن )الشرطة قوة نظامية مسلحة تابعة 
لوزارة الداخلية تقوم على حفظ األمن والنظام داخل البالد 
وحماية االرواح واالعراض واالموال، وتنفيذ ما تفرضه 
القوان���ني واللوائح(. وملا كانت املادة 34 من القانون رقم 
31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون اجلزاء رقم 16 
لس���نة 1960 تنص على أن »كل من اشترك في جتمهر في 
مكان عام مؤلف من خمس���ة أشخاص على االقل الغرض 
منه ارتكاب اجلرائم أو اإلخالل باألمن العام وبقي متجمهرا 
بعد صدور أمر رجال السلطة العامة باالنصراف يعاقب 
باحلبس مدة ال جتاوز سنة واحدة وبغرامة ال جتاوز مائة 

دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني......«.
وملا كانت املادة )57/ثانيا( من القانون رقم 17 لس���نة 
1960 بإصدار قانون االجراءات واحملاكمات اجلزائية تنص 
على أن »لرجال الشرطة حق القبض في احلالتني اآلتيتني: 
ثانيا: وجود جتمهر أو مشادة أو مشاحنة وقع فيها سباب 
أو تهديد أو تعد يكون جرمية، أو ينذر بالتطور الى اعتداء 

يكون جرمية ال ميكن منعها اال بالقبض«.
وختاما.. فإن وزارة الداخلية وهي تهيب بكافة االخوة 
املواطنني بضرورة االلتزام باالحكام القانونية املقررة وعدم 
مخالفة هذه االحكام، السيما االحكام سالفة الذكر.. فإنها 
لتؤكد أنها لن تتوانى عن القيام بواجبها في حفظ األمن 
والنظ���ام العام بالبالد.. وهي على ثقة كاملة بأن االخوة 
املواطنني حريصون كل احلرص على أمن وس���المة هذا 

الوطن الغالي علينا جميعا.

م.عبداملانع الصوان

هايف: هزة الحكومة هدية للخبير الدستوري عبيد الوسمي والصحافي محمد سندان
الطبطبائي: جوهر رفض االصطفاف الطائفي وسار على خطى اإلمام الحسن

الصيفي: االحتقان الشعبي سببه الحكومة بعد رعايتها لإلعالم الفاسد
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 د.بدر الشريعان وغامن امليع وسعد زنيفر خالل اجللسة

 جانب من جلسة أمس مرزوق الغامن وصالح املال خالل اجللسة

 سمو رئيس الوزراء في حديث ودي مع د.محمد البصيري بحضور النواب والوزراء

  وأوض���ح ان مواقفي هي من 
تتحدث عن نفسها وليس األقاويل 
والشعارات وعندما طرحت قضية 
املديونيات الصعبة وفي عام 1992 
وكذلك استجواب وزير اإلسكان 
األسبق عادل الصبيح اللتان كان 
يؤيدهما الدويلة بشدة وحماس 
في ذلك الوقت كنت ضدهما ولم 
أواف���ق احلكومة في هذا التوجه 
وهذه املواق���ف التزال خالدة في 
ذاكرة الكويتيني، وكذلك عندما متت 
إعادة التصويت على رئاسة مجلس 
األمة بني الزميلني أحمد السعدون 
وجاسم اخلرافي طلبت احلكومة 
الدستورية  الى احملكمة  إحالتها 
وطلبنا م���ع زمالء نواب إحالتها 
للجنة التشريعية واحلكومة لم 
توافق وج���اءت النتيجة لصالح 
احلكومة، حي���ث أيدها 36 نائبا 
في حني كن���ا نحن 24 نعارضها 
وكذلك كنت ممتنعا عن طرح الثقة 
بوزير املالية األس���بق د.يوسف 

اإلبراهيم.
  وأكد اخلرينج ان هذه القضايا 
حسمت في قاعة عبداهلل السالم 
باألفعال ولم نكن نؤيد احلكومة 
وال ميك���ن ان نكون معها في أي 
قضية ش���عبية ترتبط مبصالح 
الن���اس وتهدد أمنه���م وراحتهم 
وتستهدف حقوقهم واملواقف تخلد 

والشعارات تذهب مع الريح.

اإلرادة وح���ر القرار ملا فيه خير 
لهذا البلد املعطاء، مبديا الش���كر 
والعرفان للزمالء النواب السابقني 
واحلاليني لالطمئنان على صحة 
والدتي وكذلك النائبان السابقان 
ناصر الدويلة وفهد اخلنة الذين 
قدروا حجم الظروف التي ممرت 
بها برفقة والدتي وجميع املواطنني 

الكرام.

  احتراã الديموقراطية

  قالت النائبة د.روال دشتي: ان 
جلسة االستجواب انتهت وعلينا 
جميعا احترام الدميوقراطية وتقّبل 
النواب  النتيجة، داعية زمالءها 
الى اعادة النظر في نهج التحدي 
والتهديد والتسفيه املتبع للرقابة 

البرملانية.
  وتابعت د.دشتي في تصريح 
للصحافيني عقب جلس���ة أمس 
قائلة: كما أطالب احلكومة بأخذ 
املبادرات والعمل الدÄوب ملواجهة 
التحديات الجناز سياسات اخلطة، 

وحتقيق متطلبات املواطن.
  وأضاف���ت د.دش���تي قائلة: 
ونعاهد اجلمي���ع بأننا لن نقبل 
بإيقاف قطار التنمية الذي انطلق 
بإقرار أول خطة تنموية في البالد 

منذ العام 1986. 

  وأشار الى ان األحداث األخيرة 
رمبا يتناساها األخ مبارك الدويلة 
عندم���ا اجتمعنا في األندلس في 
اآلونة األخيرة في ديوان النائب 
األخ مس���لم البراك وعدنا بطرح 
الثقة بوزير اإلعالم وأوفينا بالوعد 
التي  أمام احلش���ود واجلماهير 
رفضت املمارسات احلكومية في 
عدم تطبيق القوانني التي تصون 
وحتفظ كراماته���م، وكذلك كنت 
من الرافضني لرفع احلصانة عن 
النائب واألخ فيصل املس���لم في 

الصيف املاضي وكنت أتعاطى مع 
األح���داث بقناعة الضمير واملبدأ 
وليس بأيديولوجيات وأجندات 
خاص���ة وحزبي���ة، وانني أيدت 
االس���تجواب عندم���ا مت تقدميه 
الى سمو رئيس مجلس الوزراء 
ولم أقبل ب���أن يتعرض النواب 
واملواطن���ني لالعت���داء بالضرب 
واستنكرت هذا األسلوب الذي ال 
نعرفه في دولة املؤسسات واني في 
ديوان النائب األخ أحمد السعدون 
نقل على لساني األخ النائب شعيب 

املويزري مشكورا بأنني مع اي 
قرار يتخذ باإلجماع من مجموعة 
»إال الدس���تور« وانضمام���ي لها 

بقناعة وإرادة حرة.
  وقال اخلرينج: ال أعرف بأي 
حق »يفصل« األخ مبارك الدويلة 
مواقف النواب الرشايدة مع أو ضد 
ومن هو حكومي ومن هو معارض 
وكنت أمتنى ان اجد اتصاال هاتفيا 
من حضرتك لالطمئنان على صحة 
والدتي بدال من التكهن وتضعني 
في وس���ائل اإلعالم بأماكن على 

مزاجك وكأنك تقول »بوطبيع ما 
يخلي طبعه« في دس السم بالعسل 
وانني اشكر املذيع الذي قال لك 
إنني برفقة والدتي للعالج وعدت 
وك���ررت احلديث مرة اخرى بأن 
نواب الرش���ايدة 2 حكوميني و2 
ضد سمو رئيس مجلس الوزراء 
وانني أش���كرك واقول لك جزاك 
اهلل خيرا ألن���ك دعوت لوالدتي 
بعد ان ردد عليك املذيع بأنني مع 
والدتي وتصر على ان الرشايدة 2 
حكوميني و2 ضد الرئيس وهذه 

الطريقة ال يفهم منها إال االستقصاد 
واالصطياد في املاء العكر.

ات���رك ظروف  انني    وأضاف 
والدت���ي الصحية الت���ي التزال 
في العناية املركزة هلل سبحانه 
وتعالى وأال يكون الدويلة أو غيره 
في الظروف واملواقف التي أتعرض 
لها، وانني على يقني كما تعلمنا 
من ديننا احلنيف من أن االبن البار 
مكانته كبيرة عند اهلل وعسى اهلل 
ان يجمع املسلمني على هذا الواجب 
والفريضة اإلسالمية وانني أتذكر 

قصة رجل جاء إلى الرسول ژ 
وترك والدت���ه تبكي وقال له عد 
مرة اخرى ومثلما أبكيتها أضحكها 
وانني في هذا اجلانب أيهما أولى 
األم أم االستجواب؟ خصوصا ان 
والدتي في العناي���ة املركزة وال 
أملك إال الدعاء لها وأترك اإلجابة 

لدى الضمائر احلية.
  واختت���م اخلرين���ج بقوله: 
لألسف تطغى األمور السياسية 
على اجلوانب اإلنس���انية وانني 
أتش���رف بأن أكون نائبا مستقل 

 استقالتان جماعيتان في مجلسي 6٣ و6٧ 
  ومنفردتان  للقالف 2002 و2011

 ثماني سنوات فاصلة بني استقالة النائب حسني القالف في 25 ديسمبر 
2002 و5 يناير 2011 ليكون بذلك النائب الوحيد في مجالس ما بعد التحرير 

الذي يقدم استقالته وملرتني.
  أما في تاريخ مجلس األمة فقد ش���هد دور االنعق���اد الثاني من الفصل 
التش���ريعي االول أزمة حول تفس���ير املادة 131 من الدستور، ومت تصعيد 
املوقف لدرجة ان 26 عضوا انس���حبوا من جلسة أداء احلكومة للقسم أمام 

مجلس األمة.
  وعادت األجواء بني احلكومة ومجلس األمة الى التوتر مجددا احتجاجا 

على اقرار بعض املشاريع املنافية للدميوقراطية.
  فتنحى عبدالعزيز الصقر عن رئاسة مجلس األمة، وتوالت األزمات وأدت 
الى اس���تقالة ثمانية أعضاء من املجلس احتجاجا على اقرار تلك القوانني 
وهم: د.احمد محمد اخلطيب، جاسم عبدالعزيز القطامي، سامي احمد املنيس، 
سليمان خالد املطوع، عبدالرزاق اخلالد الزيد، راشد صالح التوحيد، علي 
عبدالرحمن العمر ويعقوب يوسف احلميضي، وقدموا بيانا لرئيس املجلس 
حول األس���باب التي جعلتهم يستقيلون، ومن ضمن ما تناوله البيان انهم 
أشاروا الى انهم مضطرون الى اعادة األمانة الى الشعب مصدر السلطات.

  ومن األسباب التي أدت الى استقالتهم وقدمت في بيانهم:
  1 � ان هناك محاوالت جاهدة لتقليص الدميوقراطية وتقويض الدعامات 
التي تقوم على أساسها، وكانت بداية تلك احملاوالت فرض قانون التجمعات 

الذي حرم املواطنني من وسيلة التعبير عن آرائهم ومواقفهم.
  2 � انه بعد األزمة الوزارية وبع���د ان ضمنت احلكومة أكثرية املجلس 
الى جانبها ملسنا ان هناك هوى جامحا أخذ يسيطر على احلكومة وأكثرية 

أعضاء املجلس الستغالل هذه الفرصة باندفاع واصرار عجيبني لفرض مزيد 
من القوانني القسرية بهدف تضييق اخلناق على حريات املواطنني.

  3 � أصبح من املستحيل مع وجود القوانني احلالية املقيدة للصحافة والنشر 
ممارسة الصحافة وظيفتها في تنمية الرأي العام وتنويره بإخالص.

  4 � أصبحت الوظائف العامة وسيلة بيد أعضاء احلكومة توزع لكسب 
املؤيدين وحتقيق املكاسب الشخصية.

  وأش���ار البيان الى ان���ه بات واضحا ان الغرض احلقيقي وراء س���لوك 
احلكوم���ة ومؤيديها وما مت من اج���راءات وتصرفات، هو محاولة اجهاض 
التجرب���ة الدميوقراطية وتزييف ارادة الش���عب والقضاء على كل عنصر 

وطني يرفض االنصياع ألوامر احلكومة.
  وفي الفصل التش���ريعي الثاني قّدم سبعة نواب استقاالتهم فور اعالن 
النتائ���ج االنتخابية التي جرت في 25 يناي���ر 1967 احتجاجا على التدخل 
احلكومي في االنتخابات إلس���قاط بعض الرموز الوطنية وهم: عبدالعزيز 
الصقر، محمد اخلرافي، خالد املسعود، محمد العدساني، علي العمر )يستقيل 

للمرة الثانية(، عبدالرزاق اخلالد وراشد الفرحان.
  وفي 25 ديس���مبر 2002 قّدم النائب حس���ني القالف استقالته التي جاء 
ف���ي نصها ما يلي: ان واجب النواب احملافظة على الوطن والبر بقس���مهم 
ولكن التخاذل واحملس���وبية والالمباالة واحلكمة السياسية الضيقة كانت 
هي احلاكم���ة، فأين من كان يعتقد بوجوب تطبيق القوانني أمام قانون لم 
ينفذ كقان���ون االختالط والذي جعله البعض احدى اولوياته في برنامجه 
االنتخابي وكذلك القانون اخلاص بتجنيس 2000 من البدون؟ أين حسابات 
البعض عندما اس���تخدم النفوذ والس���لطة في عملي���ة ازهاق نفس بريئة 

)......(، أين هؤالء الذين يدعون الدفاع عن املواطنني والتجاوزات واس���عة 
في تعيني املقربني في الوظائف االش���رافية بوزارة الش���ؤون االجتماعية 
والعم���ل ووزارة الكهرب���اء واملاء، وليت املوقف اكتف���ى على وقوف ثالثة 
اعضاء مثمنني التجاوزات ومدعني ان هذه األمور موجودة في معظم وزارات 
الدولة، اال ان املجلس رفض ان يكون لديوان احملاسبة دور في مراجعة ما 
جاء في االس���تجواب ألنه جهة رقابية محايدة يستعني بها املجلس ليحقق 
بهذا النوع من املخالفات، ومحاوال التهرب من قضية تثبيت هذه املخالفات 
ومن ثم فضيحة أعضاء املجلس واتضاح موقفهم السلبي من االستجواب 
)اس���تجوابه للوزير العيار( علما ان احد بنود االستجواب كان التعيينات 

وان كان االستجواب مليئا باملخالفات األخرى.
  األخ الرئيس: انني أعتقد واهلل جل شأنه شاهد على ما أقول ان البقاء في 
هذا املجلس هو اشتراك صريح مني في الغش على الناس والتلون وتغليب 
مصلحتي الشخصية على القانون والوجدان والوطن، واني أدرك متاما ما 
س���يثيره هذا الكالم من غضب من قبل البع���ض اي يعني تطاوال واتهاما 
س���ينالني منهم لكنني أرجح هذا على أال أكون شاهد زور حلقبة من زمن 
هذا البلد وهو أحوج ما يكون ألصحاب الكلمة الصادقة واملوقف الشجاع، 
وان كان أملي في احلكومة واصالحها فقد قتل األمل في هذا املجلس، وعليه 
أتقدم باستقالتي هذه متمنيا من كل قلبي ان يكون لنواب األمة كل توفيق 
وللمتلونني الهداية ش���اكرا لكل من أوالني الثقة من ابناء الدائرة وكل من 

دعمنا من خارجها سائال املولى عز وجل التوفيق للجميع.
  ويشهد عام 2011 االستقالة الثانية للنائب حسني القالف والثانية أيضا 

في مجالس األمة بعد حترير الكويت. 

 ثامن استجواب وكتابان 
بعدم التعاون

  
  انتهى االستجواب الثامن لسمو 
رئيس مجلس الوزراء والثاني الذي 
مت خالله تقدمي كتاب عدم التعاون ب� 
25 � 22، وامتناع واحد، بينما خلصت 
نتيجة االستجواب السادس والذي 
متحور حول مصروفات ديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء وش���يكات 
الن���واب بحجب 13 نائبا الثقة عن 
سموه وامتناع نائب مقابل جتديد 

االغلبية النيابية الثقة بسموه.
  وانته���ى االس���تجواب األول 
لس���موه عن الدوائ���ر االنتخابية 
ف���ي 2006/5/17 ال���ى حل املجلس 
فور تقدمي االستجواب، اما الثاني 
فعن ادخ���ال الفالي الى البالد فقد 
انتهى باستقالة احلكومة، ومت حل 
مجلس االمة واس���تقالة احلكومة 
كنتيجة لالس���تجوابات املتالحقة 
الثال���ث والرابع واخلامس وكانت 
حول مصروفات ديوان سمو رئيس 
الوزراء وضياع هيبة الدولة والتردد 
في اتخاذ الق���رار وموضوع ازالة 

املساجد.
  اما االستجواب السابع فقد انتهى 
بانسحاب مقدم االستجواب خالد 
الطاحوس في جلس���ة 2010/6/8 
السرية وبالتالي مت رفع االستجواب 

من جدول األعمال. 
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