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وزير الداخلية لـ »األنباء«: على الحكومة والمجلس التضامن إلنجاز
خطة التنمية من خالل المراقبة الدستورية الحقيقية وليس تصيّد األخطاء

مريم بندق
الداخلية الشيخ  قال وزير 
جاب����ر اخلالد انن����ا مطالبون 
اآلن كحكوم����ة ومجل����س امة 
بالتضامن والتعاون احلقيقي 
الجناز برنامج عمل احلكومة 
التنمية اخلمس����ية  وخط����ة 
االستراتيجية للكويت في اطار 
مبدأين اساسيني، هما: املراقبة 
الدستورية احلقيقية للتصحيح 
وليس لتصيد االخطاء وصوال 
الى املساهمة بفاعلية في دعم 
جه����ود احلكوم����ة واالغلبية 
النيابي����ة لتحقيق االجنازات 

التي ينتظرها املواطنون.
واع����رب الوزير اخلالد في 
تصريحات خاصة ل� »األنباء«، 

عن قناعته بوصول احلكومة 
النهائية  الغاية  الى  واملجلس 
بتفنيده محاور االس����تجواب 
الثاني والرد بشفافية ومصداقية 
على جميع اسئلة واستفسارات 
النائ����ب املس����تجوب وكذلك 
اثناء  التي طرحت  املالحظات 

جلسة االستجواب.

الغاية النهائية

واستطرد بالقول: وصلنا الى 
الغاية النهائية ويجب علينا ان 
ننظر متضامنني الى االمام وعدم 
االلتف����ات الى اخللف لتحقيق 
املقدمة من  الكثي����رة  البرامج 
احلكومة مع املراقبة واملساهمة 

في اجنازها.

وحول م����ا تردد عن توجه 
لتشكيل جلنة حتقيق برملانية 
حول احملور املتعلق باعالنات 
االنتخابات للعام 2008، اجاب 
وزير الداخلية: ليس لدي علم 
بهذا االمر، واستطيع القول انني 
اجبت بكل شفافية خالل الرد 
على االستجواب االول وكذلك 
االستجواب الثاني ونلت الثقة 

مرتني.

موضوع اإلعالنات

واس����تدرك الوزي����ر قائال: 
الى ذل����ك فموضوع  إضاف����ة 
اإلعالنات مازال معروضا على 
النيابة وليس لدي أي مانع في 
اإلجابة عن أي تساؤل حول ذلك 

متسائال هل هناك سلطة أعلى 
من القضاء للوصول الى األحكام 
الصحيحة؟ وعلينا االستماع 
الى ما ستقوله احملكمة في هذا 

الشأن.
وزاد بالقول ومع ان املوضوع 
محال الى النيابة فقد مت احالته 

الوزراء  ال����ى محكم����ة  ايضا 
التي س����تقول حكمها في هذا 

الشأن.
وأض����اف: اآلن ما أود قوله 
للنواب انه يجب ان ميدوا يد 
التعاون للحكومة وإذا كانت 
هناك أخط����اء فيجب أيضا ان 

يتيقنوا أن ال����وزراء يعملون 
ويقوم����ون بجه����ود كبي����رة 
أه����داف موضوعة  لتحقي����ق 
وبدقة وبشفافية مطلقة وعليهم 
تصويب أي أخطاء قد حتدث 
»بالفع����ل وليس باملمارس����ة 

اخلطأ«.

كلمة للمواطنين

وع����ن الكلم����ة الت����ي يود 
تس����جيلها للمواطنني أجاب 
اخلالد: أقول للمواطن شاهدت 
وقائع االستجوابني في جلسات 
بثت بأجهزة اإلعالم وعليك أن 
حتكم بني النائب املس����تجوب 
والوزير املستجوب لتصل الى 
القناعة الصحيحة، هل هناك 

استجوابات ذات معنى ومغزى 
لتصحيح املسيرة الدميوقراطية 
أم ان هناك استجوابات للعبث 

السياسي؟
ومن خالل جريدة »األنباء« 
أقول: على الش����باب الكويتي 
الصاعد الذي يتلمس خطواته في 
املسيرة السياسية الدميوقراطية 
أال يأخذوا مبدأ تصيد األخطاء 
والصوت العالي منهجا وقدوة 
وليتعلموا من األخطاء ويسلكوا 
الطري����ق الصحيح ليصنعوا 
شخصية خاصة بهم، وال تقتدوا 
بأشخاص رمبا يقودونكم الى 
طريق خطأ وال تصبحوا صورة 

منهم.
وأك����د وزي����ر الداخلية ان 

اليوم للكويت فليس  الفرحة 
في االس����تجوابات واملمارسة 
أو مغلوب  السياس����ية غالب 
وإذا حكمنا على النتائج فهي 

انتصار للدميقوراطية.

دعوة لإلعالم

ودعا الش����يخ جابر اخلالد 
اإلعالم الى توخي الدقة واحلرص 
في نق����ل املعلومة الصحيحة 
وعدم اإلثارة، فاإلثارة ستكون 
لها آثار سلبية ليس فقط علينا 
في الكويت ولكن على اإلسالم 
واألمة العربية وبالتالي فاإلعالم 
شريك، فالكلمة بالصورة يجب 
ان تنقل بشرف وأمانة لنصل 

جميعا الى بر األمان.

مطالبون بالنظر إلى األمام وعدم االلتفات إلى الخلف وأدعو المواطن للحكم على مغزى االستجوابات هل هو لتصحيح المسيرة أم للعبث السياسي؟

وصلنـا إلى الغاية النهائية من تقديم اسـتجوابين لي ولم أسـمع عن لجنـة تحقيق برلمانية و»اإلعالنـات« منظور أمام 
النيابة ومحكمة الوزراء وسنسـمع األحكام و على وسائل اإلعالم توخي الدقة فالصورة والكلمة يجب أن تنقال بشرف وأمانة

أقـول للنـواب: عليكـم مد يـد التعـاون وإذا 
كانـت هنـاك أخطـاء فـي أداء الـوزراء فعليكـم 
الخطـأ بالممارسـة  وليـس  بالعقـل  تصويبهـا 

نعم استطعت الرد بشفافية على األسئلة خالل 
االسـتجوابين ونلت بعدهمـا ثقة المجلـس مرتين

أتمنى على الشباب الصاعد الذي يتلمس المسيرة 
السياسـية أال يأخذوا مبدأ تصّيـد األخطاء والصوت 
العالـي منهجًا وقـدوة وعليهم التعّلـم من األخطاء
ليس هنـاك غالب ومغلوب في االسـتجوابات 
وإذا حكمنـا على النتائـج فاالنتصـار للديموقراطية

الشيخ جابر اخلالد

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لالإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـاليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حملت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سنـاعـات البـل�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

مطـلـوب للبـيــع بيــت
 يف منطـقـة الفـردو�ش والدفـع كـا�ش

مركــز الــزوم العـقــاري

66677519

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نقوم بتنظيف دكت التكييف املركزي من الداخل

مـع توثـيـق اخلـدمــة قـبــل وبـعـد على �سـي دي

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

تعديل كيان قانوين
ـــــــان �سمــــخـــي.  تقـــــــدم: 1 - هـــــدى �ســلطـــــــ

2- جا�سم حممد احلمر )كويتيا اجلن�سية(. 

ـــــــة هـــــــدى وجا�سم احلمر  اأ�سحـــــــاب �ســركــــ

للتجارة العامة واملقاولت/ذ.م.م. بطلب 

التجـــــــارة:  بـــــــوزارة  ال�ســـــــركات  اإدارة  اإىل 

تعديـــــــل الكيان القانوين لل�سركة من ذات 

م�سئولية حمـــــــدودة اإىل تو�سية ب�سيطة. 

يرجى ممــن لـه اعرتا�ض اأن يتقــدم لالإدارة 

املذكورة خالل �ستني يوما من تاريخ ن�سر 

العـــــــالن باعرتا�ض خطي مرفقا به �سند 

املديونية واإل فلن يوؤخد بعني العتبار.

با�ســــــم/

هاين اأحمد حممد اأحمد
رقم اجلواز / 1548149

على من يجده ت�سليمه

لل�سفارة امل�سرية اأو الت�سال

ت : 99858041

مفقود جواز �سفر م�سري


