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خالل ندوة »تكريس الوحدة الوطنية« عقدت بديوان إشبيلية مساء أمس األول

ندوة إشبيلية: 23 نائبًا يؤيدون طرح الثقة بوزير اإلعالم
موسى أبوطفرة

طالب املتحدثون في الندوة التي نظمت مساء امس األول في منطقة 
اشبيلية احلكومة بالكف عن محاوالتها املستمرة في استمالة بعض 
أعضاء مجل���س األمة من خالل الترهيب والترغيب في الوقوف مع 

وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل خالل جلسة طرح الثقة.
وأكد املتحدثون في الندوة التي حملت عنوان »تكريس الوحدة 
الوطنية« ان عدد مؤيدي طرح الثقة وصل الى 23 نائبا آثروا الوقوف 
الى جانب صوت احلق الذي جاء مدافعا عن مكتسبات الشعب ووحدته 
الوطنية ودس���توره. وقالوا ان اجلميع يكن كل التقدير واالحترام 
جلميع أفراد األس���رة احلاكمة، إال ان وجود أحد أفرادها في الوزارة 
ال يعفيه من املس���ؤولية السياسية الكاملة حول اي تقصير بشأن 

أعمال احلقيبة الوزارية التي أوكلت إليه.

الوحدة الوطنية

ومن جانبه، قال النائب علي الدقباس���ي ان احلفاظ على الوحدة 
الوطنية مس���ؤولية مش���تركة بني جميع املواطنني ولهذا يجب ان 
تتضافر اجلهود للدفاع عن هذه الوحدة ومن ثم اختيار من ميثلهم 
حتت قبة عبداهلل السالم، واملسؤولية مضاعفة على األعضاء الذين 

يعدون رسل املواطنني.
وأضاف: ان الوضع الذي حدث لضرب الوحدة وما يجري في البلد 
هو أمر مدبر وممول وله أهداف واضحة لضرب النظام الدستوري 
والوحدة الوطنية ولهذا فإن املمول هو من ال يريد تطبيق القانون، 
خاصة ان قانون املطبوعات جاء لكي يعزز احلريات في البلد، وعلى 
أصحاب الصحف والفضائيات كشف مصادر األموال التي تنفق على 
استمرار هذه الصحف او الفضائيات ولهذا فإن أي تقصير من وزير 
اإلعالم في تنفيذ صالحياته يدفعنا الى توجيه أس���ئلة الى الوزير 
لكي يضع النقاط على احلروف وان من يقول اننا اعضاء تأزمي هو 
االعالم الفاسد. وتابع ان البعض حاول ان يربط االستجواب باالحداث 
احمليطة في املنطقة، وعلينا أال نس���مح للصحف التي توزع مجانا 
بضرب هذه الوحدة، وأنا مسؤول عن محاسبة الوزير وطرح الثقة، 

وان اجاد فسأصفق له.
وأش���ار الى ان تعزيز الوحدة الوطنية هدف مشترك وسبق لي 
تبنيه خالل احلملة االنتخابية ولهذا فإنني لن أقبل املساس بالوحدة 
الوطنية ألن تعزيز حريات الناس هدفي الرئيسي، وكل ما قلته أمر 
مف���روض علي للدفاع عن الوحدة، ولهذا ال ميكن تقدمي اي مصلحة 
اخرى على مصلحة البلد، ولهذا فإن الكويتيني على موعد مع جلسة 
طرح الثقة، واستجوابنا جاء لتعزيز الوحدة الوطنية واحلفاظ على 
الدستور، فلم نكن نبحث عن مناقصة. الذي مورس ضدنا من خالل 
االساءة ألشخاصنا وأسرنا لن يثنينا ألننا أصحاب حق أصبح اليوم 

بيد اعضاء مجلس االمة في جلسة طرح الثقة.
من جانبه، قال النائب مبارك الوعالن ان ضرب الوحدة الوطنية 
يعد مصيبة كبرى ألننا لم نكن نعرف أو نسمع بالتفريق بني أفراد 
املجتمع، ولهذا فإن متزيق املجتمع مس���ؤولية تقع على الس���لطة 
التنفيذية. وأضاف ان البعض وصفنا بالتأزمي، وهذا ما يزيدنا فخرا، 
ألننا ندافع عن الدس���تور والوحدة الوطنية ضد من يحاول ضرب 
هذه الوحدة كما فعل صاحب البقر الذي صال وجال لضرب وحدة 
صف املجتمع. وتابع: ان الوحدة الوطنية يجب ان تكون خطا أحمر، 
لكن ما حدث من هذا التافه لضرب الوحدة الوطنية حتت اش���راف 
الس���لطة التنفيذية مما كان واجبا علينا ممارسة دورنا الدستوري 
ومت تقدمي االس���تجواب ضد وزير االع���الم، ألن الواجب علينا كان 
اس���تجواب رئيس احلكومة ألن األمر كبير وخطير، ولهذا يجب ان 
تتضافر اجلهود ضد هذا االفيون الذي جاء لضرب الوحدة الوطنية، 

ولهذا جاء االستجواب.

أزمة كبيرة

من جانبه، النائب ش���عيب املويزري قال ان الكويت تواجه أزمة 
كبي���رة يجب أن نحتويها لكي ال يحدث ما ال حتمد عقباه، وذلك من 
خالل السيطرة على منابع اخلير وحتويلها الى املفسدين حتى وصل 

االمر الى ضرب الوحدة الوطنية.
وأضاف ان الشيخ أحمد العبداهلل شخص مسؤول، ولهذا ال يوجد 
هناك ما يبرر عدم مساءلته سياس���يا، وان محاوالت البعض التي 
متارس ضدنا ال تخيفنا أو متنعنا من مس���اءلة وزير اإلعالم كونه 
من أبناء األسرة احلاكمة التي نكن لها كل تقدير واحترام لكن يجب 
على األعضاء وضع جميع الوزراء حتت طائلة االستجواب واملساءلة 
لكيال تصبح الكويت كحال الدول املجاورة، وخير مثال ما يحدث في 

العراق التي حتولت الى فنت وحروب أهلية ونزاعات دائمة.
وأضاف ان من أطلق على مقدمي االستجواب أنهم نواب مؤزمون 
مخطئ ألنه لم يتابع احملاور وحقائق ديوان احملاسبة التي كشفت 
هذه األخطاء وان أساليب الترهيب لن تخيفنا ولهذا يجب على من 

حاول ممارستها ان يتوقف عن هذه احملاوالت الرخيصة.
وأشار الى ان انتشار الفساد يقود الى سقوط احلكومة، كما حدث 
ف���ي كثير من الدول، ولهذا وقفنا هذا املوقف حتى ال نصل الى ما ال 

نريده لهذا البلد الطيب.
واستغرب من محاولة وزير اإلعالم تهديد األعضاء خالل جلسة 
االس���تجواب لكن عليه ان يعلم ان االستجواب حق دستوري ولهذا 
فإنني أؤكد ان االستجواب محق لسكوت وزير اإلعالم عن األحداث 
التي دارت في البلد واذا كان هناك وزراء آخرون كوزير اإلعالم فإن 

الشيخ ناصر احملمد ألنهم استخدموا كل أسلحتهم املشروعة وغير 
املش���روعة حلجب بعض األعضاء عن تقدمي طرح الثقة التي وصل 
إليها 23 نائبا رغما عن أنف احلكومة وكل احملاوالت التي مارسوها، 
ولدينا ان هناك اعضاء سينتصرون لنصرة الشعب وانصافه بهدف 
نقل الوزير الى بر األمان الذي لن يعبره إن شاء اهلل فالوزير أصبح 
رقم صفر بالنسبة لنا ألنه من املؤسف ان يكون هناك وزير كأحمد 
العبداهلل على رأس وزارة االعالم وان هذه البضاعة الفاسدة نردها 
الى من ارس���لها ألن احمد العبداهلل يريد س���لب احلريات وسجن 
الصحافيني. وقال ان احلكومة لو مارس���ت اجلهود التي بذلت لثني 
األعضاء عن الوقوف مع صوت الشعب لنجحت في تصحيح األخطاء 
وان احلكومة لن تس���تطيع إنقاذ هذا الوزير الذي لم يدخل وزارته 
خالل 7 أشهر إال مرتني. واشار الى املقابلة التي رفض رئيس مجلس 
األمة بثها وعرضها على النواب الذين قال عنهم الوزير العبداهلل ان 
كل اس���تجواب له ثمن. واضاف اننا شعب حي قادر على محاسبة 
كل نائب تقاعس اعطاء الناس حقهم او ضرب الوحدة الوطنية ألن 
األمر بيد ابناء الش���عب الذين من الواجب عليهم مراقبة ومحاسبة 
ومعاقبة كل نائب عن اقواله وافعاله حتت قبة عبداهلل السالم وان 

الوحدة الوطنية ال ميكن السكوت عنها.
وق���ال ان حل املجلس يبدو قريبا جدا، ألن من فرط في مصلحة 
البلد قادر على التفريط في أي ش���يء آخر وال اعتقد ان هناك نائبا 
ميك���ن ان يقف مع الوزير ضد الوحدة الوطنية خاصة انه ترك كل 
االجراءات القانونية ولم يحاول االجابة عن قانون املرئي واملسموع 

الذي لم يتضمن وضع مراقب مالي في القنوات الفضائية.
وأكد اننا غير قادرين عل���ى التعامل مع وزير اإلعالم ألننا على 
يقني بانه وزير مؤقت ولن يستمر فهو من فرط في مسؤولياته التي 

أقسم على صونها أمام صاحب السمو األمير.
وقال ان الشعب ال يريد نوابا يقفون مع ركب احلكومة ولهذا فإن 
وصولنا الى قاعة عبداهلل السالم هو فضل من اهلل عز وجل ثم من 
ابناء الش���عب الكويتي وعلى ديوان اشبيلية وضع اسماء النواب 
املؤيدين لطرح الثقة حتى تواجهوا فيها كل مرش���ح يأتيكم خالل 

االنتخابات املقبلة فعلينا ان ننتصر ألطفالنا ومستقبلهم.
وأشار الى ان واجب الشعب محاسبة كل نائب ألنكم الرقم الصعب 
واملعادلة الصعبة في الوقت الصعب وعلى كل ابناء الكويت وضع 
لوحة صغيرة تبني مواقف النواب وأماكن وقوفهم س���واء كانت مع 
الش���عب او احلكومة التي لم تتوقف حتى مساء امس االربعاء ألن 
يوم اخلميس س���يكون يوما مش���هودا في تاريخ الكويت فمن اراد 
اختيار خندق الش���عب او احلكومة فهو من اختاره يوم ساعة العز 
والكرامة ولهذا ال يوجد موقف آخر ميكن ان نقف امامه سوى الوحدة 
الوطنية. وقال انه من الصعب ان يدخل االنسان وهو مطأطئ الرأس 
من ثقل املواقف املخزية ولهذا أؤكد اننا سنختار موقف الشعب الذي 
ل���ن يخذلنا على مر التاريخ فنحن مع���ه مبواقفنا الصلبة املدافعة 
عن احلق واملكتسبات. ومن جانبه قال األمني العام لديوان اشبيلية 
راشد الرشيدي ان ما حدث في عام 1986 حني حل مجلس األمة ادى 
الى تفرقة املجتمع الى طوائف وسهل مهمة االعتداء العراقي ودخول 
الكويت، لكنه لم يفرق بني ابناء الش���عب الذين تصدوا له وقاتلوا 
بشراسة حتى س���الت دماؤهم على هذه األرض. وأضاف: ان جميع 
ابناء الش���عب ال يرفضون شخص وزير اإلعالم بل هم يرفضون ما 
ح���دث في الفضائيات التي ضرب بعضها الوحدة الوطنية التي لن 

نقبل املساس بها.

على البلد الس���الم ألنه س���لبي في كل أفعاله. وقال ان االستجواب 
جاء حملاسبة شخص مقصر وان كان من األسرة او من خارجها كما 

يحاول املطبلون حتميل االستجواب خطأ تقدميه.

حق دستوري

ومن جانبه، ق���ال النائب مبارك اخلرينج ان االس���تجواب حق 
دستوري لكل نائب لكن ماذا بعد االستجواب ولهذا يجب ان تكون 
املواقف واضحة ألنه من املؤسف قيام شخص واحد بتجيير وسائل 
اإلع���الم لصاحله وان كنا ال نختلف عل���ى النقد البناء لكن نريد ان 
ندافع عن احلرية التي منحنا اياها الدس���تور الذي سمح ألي عضو 
بتقدمي اس���تجواب في حق رئيس الوزراء. وأضاف ان هناك ضربا 
للوحدة الوطنية من خالل متييز فئة على أخرى ولهذا أرسلت رسالة 
واضحة للقيادة السياسية واللبيب باإلشارة يفهم ألن احلكومة لم 
تراع الوحدة الوطنية في التشكيلة احلكومية، ولهذا فإن هناك مواءمة 

سياسية دفعت بعض النواب للوقوف مع احلكومة.
وتابع ان الوحدة الوطنية ليس���ت بالتصريح بل هي خط أحمر 
يجب ان تبقى مصونة حتت حكم صاحب الس���مو األمير  وان احمد 
العبداهلل هو ضحية توليه هذه الوزارة التي أجبر عليها والتناقضات 

التي حدثت في بعض اللجان التي اختلفت في ردودها.
وأش���ار الى ان ما حدث خالل الفترة املاضية أمر خطير ال ميكن 
السكوت عليه ألن البلد بعد التحرير شهد هذه النعرات وإذا احلكومة 
لم تع هذا الشيء فعليها احلرص على وحدة صف املجتمع الكويتي، 
خاصة ان املقبور صدام حسني قال عندما خرج من الكويت، سأغزوها 

مرة اخرى من خالل ضرب الوحدة الوطنية.
وأكد انه مع طرح  الثقة ألن الوزير بالفعل يس���تحق طرح الثقة 

من خالل متابعتي حملاور االستجواب.

وجود الكويت

ومن جانبه، قال النائب السابق محمد اخلليفة ان وجودنا اليوم 
يعد خير رسالة لكل من يريد اإلساءة للدستور او الوحدة الوطنية 

ألن اجلميع يرفض مثل هذه التفرقة.
وأكد ان الوحدة الوطنية هي صمام أمان تعبر عن حقوق وعمل 
وفعل كل مواطن شريف ولهذا فإن وجود الكويت هو وجودنا جميعا 

وهذا لن يتأتى لنا إال من خالل الوحدة الوطنية.
وأضاف ان احلكومة لم متارس دورها احلقيقي في محاربة وسائل 

اإلعالم املشبوهة التي ال يعرف من ميولها.
وتابع ان احلكومة اصبحت اليوم تسعى لتدمير البلد والوحدة 
الوطني���ة من خ���الل نظام احملاصصة التي تعم���ل من خاللها على 
توزيع املناصب القيادية. واشار الى ان ما قاله مبارك الوعالن ميس 

بعض األس���ر الكويتية التي دافعت عن الوحدة الوطنية التي يجب 
الدفاع عنها.

ردود فاشلة

ومن جانبه، قال النائب مسلم البراك ان علي الدقباسي قدم استجوابه 
ضد وزير اإلعالم الذي قدم ردودا فاشلة ال تعبر إال عن وزارة فاشلة 
ووزير أفش���ل ألنه ميلك ان يعالج كل األخطاء التي حدثت التي من 
خاللها نس���عى حلماية الوطن والشعب فاإلنسان ميكن ان يشتري 
كل شيء عدا الوطن الذي ال ميكن لنا شراؤه وهو ما عايشناه خالل 
محنة الغزو. واضاف ان قدرنا وقدر كل الش���عب الكويتي ان جعل 
على رأس وزارة االعالم من ال ميلك إال الفشل الذي انقله الى حكومة 

مش�تركة مس�ؤولية  الوطني�ة  الوح�دة  عل�ى  الحف�اظ  الدقباس�ي: 
الموي�زري: الب�د من احت�واء األزم�ة من خالل الس�يطرة عل�ى منابعها 
الخرينج: من المؤس�ف أن يجّير ش�خص واحد وس�ائل اإلعالم لصالحه
الب�راك: ردود وزي�ر اإلعالم على اس�تجواب الدقباس�ي كانت فاش�لة
الخليفة: الوح�دة الوطنية صمام أم�ان ووجود الكوي�ت وجودنا جميعًا

روال: تأمين صحي للمواطنين والوافدين
وإنشاء هيئة وطنية لمراقبة األوضاع الصحية

اجتمع����ت جلن����ة الش����ؤون الصحية 
واالجتماعي����ة والعم����ل البرملانية امس، 
بحضور وزير الصحة د.هالل الساير وعدد 

من وكالء الوزارة.
وقالت رئيس����ة اللجنة النائبة د.روال 
دشتي في تصريح عقب االجتماع امس: ان 
اللجنة الصحية تباحثت مع وزير الصحة 
عددا من القضايا الصحية، ومت االتفاق على 
تقدمي فلسفة الرعاية الصحية في البالد 
من خالل نظام صحي يعتمد على التأمني 
الصحي للمواطنني والوافدين، مشيرة الى 
ان تلك الفلسفة تتطلب من املجلس اقرار 
منظومة تشريعات متكاملة لتحسني الرعاية 

الصحية وتقدمي اخلدمة بشكل افضل.
واضافت دش����تي: كما اننا بحاجة الى 
الرقابي واالشرافي لوزارة  الدور  اصالح 
الصح����ة، من خالل انش����اء هيئة وطنية 
مستقلة للصحة ورقابتها، الفتة الى انه 
مت التط����رق الى موضوع امل����دن الطبية 
والتأم����ني الصحي للوافدي����ن، واالرتقاء 
بنوعية اخلدمة الصحية، ومت التأكيد على 
ان ذلك يتطلب اعادة النظر في اداء وزارة 
الصحة، وتوفير برنام����ج اعتراف طبي 
للمستشفيات احلكومية والقطاع اخلاص، 
لنضمن جودة اخلدمة الصحية، وسيكون 
هناك فرق طبية متميزة من مستشفيات 

عاملية لالرتقاء بتقدمي اخلدمات، السيما 
االمراض املزمنة.

واوضحت دشتي انه مت التركيز على 
دور وزارة الصحة، فيما يتعلق باجلانبني 
القطاع  التنظيمي والرقاب����ي، وان يقوم 
اخلاص بالش����راكة الفاعل����ة مع اجلانب 
احلكومي، فضال عن ان هناك العديد من 
املستشفيات التي سيتولى القطاع اخلاص 
بنائها من خالل انش����اء شركات مساهمة 
عامة، ومتنت ان تنتهي اللجنة الصحية 
بالتعاون مع احلكومة من التش����ريعات 
الالزمة، ويتم التصويت عليها خالل دور 

االنعقاد احلالي.

)متين غوزال(د. اسيل العوضي ود. روال دشتي ود. سلوى اجلسار ومبارك الوعالن أثناء اجتماع اللجنة الصحيةد. هالل الساير خالل حضوره اجتماع اللجنة

)أسامة البطراوي(شعيب املويزري ومبارك اخلرينج ومبارك الوعالن قبل بدء الندوة


