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يا ألطاف اهلل خووش حچي
الجامعة العربية تدعو للتحقيق في انتهاكات غوانتانامو.

ـ عندما قرأت هذا الخبر تذكرت فورا مسلسل »صح النوم«.
نائب جمهوري يطالب وزير الخزانة األميركي باالستقالة الفورية.

ـ وحدة من الثنتين يا هالنائب دارس في مدرسة حكومية كويتية يا متأثر 
أبواللطفواحدبمجلسنا.

استجوابات سبق اإلصرار والترصد هل من الممكن أن يحدث هذا السيناريو؟خاربة.. خاربة
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حتولت االستجوابات من »اداة دستورية« خلقت 
الجالء احلقائق واعادة االموال العامة الى خزائنها 
الى »جرائم كبرى« ترتكب بحق استقرار الوطن 
وثرواته مع سبق اصرار وترصد شديدين من قبل 
الفاعلني او القابضني ال فرق، وانتهت تلك االدوات 
اخليرة ألن تصبح ادوات ارهاب وقمع آلراء احلكماء 
والعقالء من النواب وبعيدة كل البعد عن نصوص 

وروح الدستور وما قصده ورغب فيه اآلباء الشرعيون له.
> > >

فأغلبي���ة االس���تجوابات املقدمة هذه االيام هي اس���تجوابات غير 
دستورية كونها تتحدث عن قضايا متت في وزارات سابقة، وقد اتى 
نص حكم احملكمة الدستورية واضحا وصريحا في هذه القضية، كما 
انها بعيدة كل البعد عن ال� 16 ضابطا التي وضعتها احملكمة الدستورية 
املوقرة في حكمها الصادر في اكتوبر 2006، وما فائدة تلك االحكام اذا 

لم نعمل او نستشهد بها؟!
> > >

واالنكى واالمر انها في الواقع استجوابات »مدفوعة الثمن« كاملة 
الدسم رفعت الجل فتح سوق نخاسة وتكسب وخلق ثروات لبعض 
النواب اآلخرين من حساب الشعب الكويتي املغلوب على امره في نهج 
مدمر يبعد البلد عن مساره التنموي الصحيح وفي وقت تتبخر فيه 
مليارات الدنانير من مدخرات املواطنني عبر انهيارات متتالية لسوق 
االوراق املالية بس���بب االزمات السياس���ية املتالحقة التي »طفشت« 

االموال وطردت رجال االعمال مع.. سبق اصرار وترصد!
> > >

وقد كان الشيخ جابر املبارك كبيرا وفارسا في خصومته عندما خرج 
من جلسة رفع احلصانة عن النائب الذي يستجوبه كون الوزير املعني 
قد »طبق القانون« ابان االنتخابات املاضية، وكأن رسالة االستجواب 
هي الدعوة للفوضى وللتحول الى دولة شريعة الغاب، ال بلد احترام 

القوانني والتشريعات.
> > >

ولم اجد في استجواب وزير الدفاع اال »شخصنة مطلقة« ومحاور 
غير دستورية كونها متت ابان عمل حكومات سابقة، فالعالج في اخلارج 
في وزارة الدفاع الذي يتباكى البعض عليه يصرف � للعلم � من االموال 
العامة نفسها التي تصرف على العالج في اخلارج في وزارة الصحة 

والذي يعلم اجلميع من كان فارسها واملستفيد االول منها!
> > >

كما ان حادث »االديرع« املؤسف مضت عليه سنوات عدة ويحدث 
مثله في جميع جيوش العالم مادام هناك تعامل يومي مع مواد شديدة 
اخلطورة واالنفجار، وُيظهر تضمينه االس���تجواب الضعف الشديد 

للمحاور االخرى.
> > >

آخر محطة: 1 � بودنا ان يس���ن وزير الدفاع سنة دميوقراطية حسنة 
بأال يطيل احلديث واال يزيد جوابه عن دقيقة او دقيقتني يش���ير من 
خاللهما لعدم دستورية هذا احملور او ذاك وأي اجراءات متت، فمن معه 

معه ومن دفع للوقوف ضده سيقف ضده سواء أطال او اختزل.
2 � تقّص���د وزراء الس���يادة يدل على كبر حجم املبالغ املتس���لمة 

ويستدعي تفعيل »جلان القيم« وقوانني »من اين لك هذا؟«.

لم يكن استجواب األخ 
ضيف اهلل بورمية للنائب 
الدف���اع  االول ووزي���ر 
الش���يخ جاب���ر املبارك 

مفاجأة بالنسبة لي.
فلألخ بورمية سوابق 
في هذا املج���ال، ومنها 

استجوابه لوزير املالية االخ بدر احلميضي 
الذي قدمه قبل استجواب االخ وليد الطبطبائي 

واالخ علي العمير لوزير االوقاف.
وسياسة من سبق لبق سياسة يؤمن بها 
بوخال���د كما يبدو، ولهذا وخوفا من أي حل 
ملجلس االمة قدم اس���تجوابه ليكون مادته 

االنتخابية للفترة املقبلة.
وعموم���ا وقب���ل احلك���م النهائ���ي على 
االستجواب أقول ان بواعث هذا االستجواب 
ال عالقة لها بقاعة عبداهلل الس���الم، بل مبا 

حدث في فترة احلل السابقة.
ومن الصدف ان ُأحال ش���خصيا للنيابة 
في ملف واحد مع االخ بورمية، ألن تلفزيون 

الوطن بث ندوتي وندوته في وقت واحد.
وعلى العموم فقضيتي ليست بيت القصيد، 
فأنا متعود بحكم عملي على احملاكم، ولكن 
قضيته تتعلق بإهان���ة النائب االول خالل 

احدى ندواته.
وحيث ان االجراءات التي قامت بها وزارة 
الداخلية ضده وضد اخوة آخرين أمثال االخ 
خالد الطاحوس كانت قاسية، فلقد قرر االخ 

بوخالد »االنتقام«.
البلد بحاجة ملخرج وطني ألننا فعال في 
مأزق عام، واالمل في االصالح بهذه االرضية 
هو ضرب من اخليال فالنفوس غير النفوس، 

واالمور من سيئ ألسوأ.
االخ ضيف اهلل بورمية أكد لنا مبا ال يدع 
مجاال للشك ان القضية »خاربة.. خاربة« وان 

االمور تسير دون دليل أو سبيل أو توجه.
االمور ال عالقة لها بالسياسة أبدا، فالسياسة 
فن املمكن، وال شيء من املمكن موجود بتاتا 

ولألسف.
اخيرا أنا اعتقد ان االمور ال تبشر بخير، 
رغم ان احلكومة ترس���ل برس���ائل عن أنها 
ستواجه وستتصدى لكل تلك االستجوابات 
وهو ما نتمناه، ورغم امتعاضنا من اسلوب 
التسابق الذي حدث، اال ان السبيل الدستوري 
هو مواجهة احلقيقة باحلقيقة والدس���تور 

بالدستور.
عموما.. اهلل يستر.

في ظل اإلعالن املتكرر من اجلانب احلكومي 
عن االس���تعداد خلوض كافة االستجوابات 
املقدمة، ما لم يكن هناك مانع دستوري، وفي 
ضوء التصعيد الذي وصل الى حد االستماتة 
الرامي الى إيق���اف احلياة النيابية، مراهنة 
على رد الفعل على ذلك التصعيد، في ضوء 
ذلك كله فقد تسير األمور بخالف ما يطمح 

إليه املقامرون مبصير البلد.
»األرض« أو اجلمهور مع احلكومة إذا واجهت االستجوابات 
الواح���د تلو اآلخر، وفككتها مبهارة واحتراف بالنظر الى أن أيا 
من تلك االستجوابات ال يهدف الى معرفة احلقيقة، جميعها وبال 
اس���تثناء يأخذ منحى سياسيا، بالنظر إلى عزوفهم جميعا عن 
استخدام قنوات التحقيق احملايدة � النيابة العامة � وتفضيلهم 
املانشيت الصحافي وفريق مصوري احملطات التلفزيونية الذين 

يتقافزون في جنبات مجلس األمة بسرور بالغ.
إذا جنح الوزراء متعاقبني في بيان ما يحتاج إلى بيان، وفشل 
املقامرون في تس���يير أغلبية أعضاء املجلس حسب برنامجهم 
الذي انكشف لدى كافة أفراد املجتمع الكويتي األسبوع املاضي، 
فإن ذلك كفيل بإقامة حجة قوية على »اللذين يقودان« مسيرة 

مخطط تعطيل احلياة النيابية.. من مقاعد النواب!
لقد كان حرص النواب املتقدمني باستجواباتهم على التصوير 
الصحافي لهم وهم يقدمون أوراقهم � باستثناء د.فيصل املسلم 
� أم���را الفتا للنظر، وأعجب من���ه ذلك التدافع الذي ال يحمل أي 
درجة من التنس���يق بني النواب، وال يعكس ش���عورا باملالئمة 
السياسية بقدر ما هي االستجابة لوهج املانشيتات الذي جعل 
أحدهم يقول للصحافيني عندما س���ألوه � أو استثاروه � »متى 
ستقدم اس���تجوابك؟ فقال »ال تستعجلوا؟« وما هي إال ساعات 
حتى جاء مهروال بأوراق كتبها على عجالة، ولم ينس أن يستدعي 
الصحافي���ني ألخذ صور جميلة له، لقطة من اليمني وأخرى من 
الش���مال، مع ابتسامة بكامل طقم األس���نان له وهو يسلم تلك 

الوثيقة التاريخية 
نعم، اجلمهور اليوم منزعج متاما، وسيقف في صف الطرف 
احلكومي إذا ما عرف كيف يدافع عن سياساته وأدائه، وسيحقق 
تأييدا حاسما من البرملان والشارع الكويتي يستأنف بعده مسيرة 
العمل التنموي بقوة وهمة ونشاط يحول النجاح السياسي إلى 
ركيزة لنجاح اقتصادي جارف، يعود بالنفع على املواطنني في 
حاضرهم ومستقبلهم، وهو اجناز وطني يخدم الشعب الكويتي 

أكثر من أي طرف آخر من أطراف العملية السياسية. 
> > >

كلمة أخيرة: هناك استهجان شعبي كبير للعبارات غير الالئقة 
الكثيرة التي استخدمت األسبوع املاضي داخل مبنى مجلس األمة، 
وأيضا لألداء املسرحي الذي قلل من قدر شخصيات كانت في غنى 
عن تلك اللقطات التمثيلية. في املقابل اتس���مت العضوة أسيل 
العوضي باالتزان في ش���رحها لقانون العمل األهلي، واجتهدت 
في بيان اجلوانب القانونية والفنية بعيدا عن األجندة السياسية 
لهذا الطرف أو ذاك.. شكرا لألخت أسيل، ولكل من يحرص على 

املمارسة الراقية في العمل البرملاني.

محطات كالم مباشرواضح

الزميل بشار جاسم

لقطة للقسم قبل التجديد

..و»فنون« بعد التجديد

الزميل سعود الورع

»األنباء« تجري عملية جراحية تجميلية لقسم »فنون«  
بأفضل نتيجة وأحسن إدارة!                              ص22
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»الصحة«: 32 أصروا على إتمام الزواج 
رغم عدم قانونية الفحص

حنان عبدالمعبود
كش���ف مدير ادارة الصحة االجتماعية في وزارة 
الصحة د.يعقوب الكندري ان 32 ش���خصا من أصل 
1100 تقدموا للفحص منذ اغسطس املاضي اصروا على 
الزواج بعد ظهور نتائج تؤكد عدم قانونية الفحص 
وعدم مالءم���ة الطرفني للزواج. واوضح د.الكندري 
ان االدارة اصدرت 3105 شهادات زواج آمن منذ بداية 
عملها من بينها 128 حالة زواج خارج الكويت وكان 
منه���ا 100 زواج غير آمن، الفتا الى تس���جيل حالة 

»إيدز« ملتقدمة غير كويتية.      التفاصيل ص6

إحالة 5 هنود إلى أمن الدولة
بعد ضبطهم بأجهزة اتصاالت حديثة

أمير زكي
أحيل 5 هنود مساء أمس الى اإلدارة العامة ألمن الدولة وذلك بعد 
أن ضبطوا في منطقة صبحان أثناء محاولتهم تشغيل أجهزة اتصاالت 
محظورة تعود ملكيتها لهم، وقال مصدر أمني ان جهة أمنية عسكرية 
رصدت بث ذبذبات اتصاالت غير مرخصة من منطقة صبحان وبرصد 
مصدرها تبني انها غرفة صغيرة بداخلها 5 وافدين هنود ومت القبض 
عليهم ورصدت بحوزتهم هوائيات مرتبطة بأجهزة الب توب متطورة 

ومخصصة لالتصاالت ومت نقلهم الى أمن الدولة.


