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مؤمن المصري8
قضت الدائرة اجلزائية اخلامسة باحملكمة الكلية أمس برئاسة 
املستشار عماد املنديل ببراءة تسعة من قبيلة »عتيبة« من تهمة 
اجراء انتخابات فرعية للقبيلة قبل االنتخابات الرسمية ملجلس 
االمة 2009. وكانت النيابة العامة قد أس��ندت للمتهمني، ومنهم 
النائب س��عدون حماد، تهمة تنظيم انتخاب��ات فرعية بصورة 
غير رسمية قبل امليعاد احملدد إلجراء انتخابات اعضاء مجلس 

االم��ة 2009 بغرض اختيار ممثل عن قبيلة »عتيبة« عن الدائرة 
االنتخابية اخلامس��ة للترشح لعضوية مجلس االمة، وذلك بأن 
دعوا اليها واش��تركوا في اجرائها ورشح كل منهم نفسه فيها. 
كما قضت الدائرة املدنية الرابعة باحملكمة الكلية أمس برئاس��ة 
املستشار شمالن الشمالن في اولى جلساتها النظر في دعوى 
التعوي��ض املرفوعة من النائب خال��د العدوة ضد كل من وزير 
الداخلية ووزير العدل بصفتيهما بتأجيل الدعوى جللسة 2010/1/13 

لتقدمي مستندات وتصريح بشهادة من مجلس االمة عن االمتيازات 
اخلاصة بأعضاء مجلس االمة. وصرح دفاع النائب خالد العدوة 
احملامي محمد منور املطي��ري بأنه طلب من احملكمة التصريح 
له بش��هادة من مجلس االمة عن االمتيازات اخلاصة باالعضاء 
ونواب مجلس االمة، وذلك لتحديد وحصر االضرار التي حلقت 
مبوكله بسبب االخطاء التي وقعت في محاضر التجميع والفرز 

في االنتخابات السابقة لعضوية مجلس االمة.

براءة عتبان الـ 5 من الفرعيات.. و»المدنية« تنظر دعوى العدوة ضد وزيري العدل والداخلية 13 يناير المقبل

أحمد السعدون وخالد الطاحوس

الرئيس جاسم اخلرافي وبجانبه د.أسيل العوضي على املنصة

)متين غوزال(رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والنائب األول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان والنائب د.يوسف الزلزلة أثناء خروجهم من القاعة عقب رفع جلسة االستجواب

د.ضيف اهلل أبورمية يتلقى التهاني بسالمته من الوعكة الصحيةالشيخ أحمد الفهد ومرزوق الغامن وعلي الراشد وعدنان عبدالصمد يحيطون برئيس اجللسة عبداهلل الرومي

الصيفي مبارك الصيفي وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك وخالد الطاحوس وفيصل الدويسان عقب رفع اجللسةد.وليد الطبطبائي معترضا على إجراء الئحي

دليهي: إسقاط الفوائد عن ديون المواطنين 
سيمر في جلسة 23 ديسمبر

السلطان لـ »األنباء«: المجلس سيكمل 4 سنوات والوزراء باقون بمن فيهم الخالد

أكد أمني سر مجلس األمة النائب دليهي الهاجري 
على ان ما ش��هدته الكويت ام��س كان انتصارا 
للدميوقراطية وانتصارا للدستور وداللة واضحة ان 

البلد يعيش واحدة من ازهى فتراته السياسية.
واضاف الهاجري في تصريح صحافي واآلن 
بعد ان جتاوزنا مرحلة االستجوابات وبعد ان اخذ 
الش��ق الرقابي حقه من االس��ئلة ومرورا بلجان 
التحقيق وانتهاء باالستجوابات فقد حان الوقت 
لاللتفات للجانب التشريعي واقرار قوانني التنمية 
واجناز القضايا الشعبية العالقة »الفتا« الى ان اولها 
اسقاط الفوائد عن ديون املواطنني في جلسة 23 
اجلاري و»مؤكدا« عل��ى ان اللجنة املالية مطالبة 
بإنهاء تقريرها عن فوائد املواطنني قبل ذلك الوقت 

وبإذن اهلل منلك الغالبية لتمريره وسيمر.
واش��ار ان كان من ش��كر يسجل في جلسة 
االمس فالش��كر لألخوة املس��تجوبني اصحاب 
االطروحات الراقية والشكر كذلك لرئيس احلكومة 

ووزرائه الذين امتثلوا إلرادة األمة وفندوا محاور 
االستجوابات.

ولفت الهاجري الى ان اليوم نتمنى بإذن اهلل ان 
يوافق املجلس على اقرار احلقوق املدنية واالنسانية 
لفئة غير محددي اجلنسية البدون وذلك إلنصاف 
هذه الفئة التي عانت الكثير من التجاهل والتهميش، 
ال��ى ان اصبحت نقطة س��وداء في ثوب الكويت 
االبيض، مبينا انه في حال اقرار احلقوق املدنية 
س��تكون الكويت رمزا حلقوق االنس��ان وتكون 
قد اوفت بجميع التعهدات واملواثيق الدولية التي 

وقعتها جتاه حقوق االنسان دوليا.
وختم الهاجري واآلن كل من املجلس واحلكومة 
مطالب بالتعاون السياسي إلجناز قوانني التنمية 
والشفافية ومكافحة الفساد وإنهاء القضايا الشعبية 
التي مازالت عالقة وبإذن اهلل وعدنا في جلسة 23 
ديسمبر حتى نسقط الفوائد ونعيد جدولة ديون 

املواطنني ونرفع املعاناة عنهم.

دعا النائب خالد السلطان الى ضرورة ان يؤرخ ما قبل 
االس��تجوابات االربعة وما بعدها مش��يرا الى ان ما حدث 
مبنزلة نقلة متوقعا استقرار االوضاع اكثر في ظل تعاون 
بني احلكومة واملجلس. واضاف السلطان ان الكل سيعرف 

حجمه بعد هذه االستجوابات.
واوضح الس��لطان في تصريح خ��اص ل� »األنباء« ان 
اخلاسر الوحيد في هذا االمر هو ملف الفساد، حيث ان تقدمي 
اربعة استجوابات بهذه الطريقة ساعد بدوره على اجهاض 
محاوالت اعضاء مجلس االمة في محاربة الفساد معلال ذلك 

بأن العاقبة كانت على غير ما يتوقعه بعض النواب.
وتابع الس��لطان مبينا انه ينظر الى هذه االستجوابات 
االربعة على انها عملية عبث متثل قضية عبثية اخلاس��ر 
فيها قدرات وسلطات وقوة مجلس االمة، مضيفا ان املرحلة 
القادمة في تتبع ملفات الفساد ستكون اصعب من املاضي 
والس��بب هو عدم وجود حكمة في توقيت االستجوابات 
االربعة وايضا في ع��دم نضوج معظمها حيث جاءت في 

شكل »مهلهل«.
واشار السلطان الى ان استجواب النائب د.فيصل جاء 
راقيا وكان على املستوى واتصف بأدب احلوار، وكان من 

االولى للنواب املستجوبني االنتظار حتى يتم االنتهاء من 
استجواب الرئيس.

وبسؤال السلطان عن باقي االستجوابات هل كانت في 
محلها ام ال؟ قال ان استجواب وزير الداخلية ما كان ليرقى 
الى »درجة االستجواب«، مؤكدا على ان اخلاسر الوحيد هو 

قوة البرملان والقدرة على ملفات الفساد.
وبسؤال السلطان عن اعتقاده ان احلكومة حققت جناحا 
مبواجه��ة هذه االس��تجوابات اكد عل��ى ان املجلس حقق 
خسارة في مسيرة االصالح، حيث ان استخدام القوة في 

غير محلها وغير توقيتها عادة يفقد القوة.
وبسؤاله هل ميكن القول ان احلكومة جنحت في استثمار 
الضغط النيابي ووضعت االستجوابات في جلسة واحدة مما 
ادى الى اضعاف االستجواب؟ قال السلطان من املسؤول؟ 
هم النواب وبالتالي ال ميكن ان نقول ان بعض النواب هم 
من اعطوا احلكومة تلك الفرصة. ويبقى التس��اؤل هل ما 

حدث كان قضية مقصودة من بعض االعضاء ام ال؟
واستطرد السلطان بأنه كان ينبغي من النواب احلكمة 

في طرح وتوقيت االستجوابات.
وبس��ؤاله عن اعتقاده ان قبول احلكومة املواجهة يعد 

مبنزل��ة عصر جديد اكد انها مجرد مرحلة انتهت واخرى 
قادمة تختلف سيس��ودها التعاون واله��دوء ومعرفة كل 

ذي حجم حجمه.
وعن جلسة اليوم اخلاصة بقضية غير محددي اجلنسية 
قال السلطان كان املفروض على من قدم املشروع ان يقدموا 
امرا مقبوال ولكن عندما يقدم غير ذلك فاملعنى الوحيد ان 
مصيره الرفض الفتا الى انه تقدم مبش��روع ميكن قبوله 
وعادل ومن خالله تعطى ه��ذه الفئة حقوقها املدنية دون 
جتاوز احلد، وعليه استنكر السلطان التخلي عن مثل هذا 
املشروع او املقترح املقبول الذي كان من املمكن ان يقبل 
في اوساط املجلس واحلكومة، ليقول ان ما يحدث حاليا هو 
مج��رد تثبيت مواقف فقط في قضية البدون دون الهدف 

الى حتقيق اجناز.
وتوقع السلطان ان املش��روع املقدم في جلسة اليوم 
لن مير مضيفا انه كان االولى الرجوع الى املشروع املقدم 

منه.
واكد ان قضية حل املجلس من عدمه امر انتهى مؤكدا 
ان املجلس باق الى اربع سنوات واضاف ان وزير الداخلية 

باق وكذلك جميع الوزراء.

ما بعد »8 ديسمبر«.. مرحلة جديدة




