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 سفره إلى تركيا حال دون دعوته للنواب إلبالغهم بالرسالة 

 الخرافي: سمو األمير كلفني بنقل رسالة للنواب بتوجيه
  سموه لوزير الداخلية بعدم إقامة التجمعات خارج الدواوين 

 سامح عبدالحفيظ
  نقل رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي عن صاحب السمو األمير 
رسالة الى اعضاء املجلس مفادها 
ان سموه أعطى توجيهاته الى 
وزيـــر الداخلية الشـــيخ جابر 
اخلالـــد بالســـماح للتجمعات 
داخل الدواوين فقط، وحظر أي 

جتمعات تقام خارجها.
  وأضاف اخلرافي في تصريح 
مقتضب انه تلقى تكليف صاحب 
الســـمو األمير له بنقل الرسالة 
بعد مشاركته في اجتماع مجلس 
الوزراء برئاسة صاحب السمو 
األمير، لنقل نتائج اجتماع القمة 
اخلليجية املباركة التي اختتمت 
أعمالها الثالثاء، مشيرا ال ى انه 
اضطر لنقل الرســـالة األميرية 
من خالل وسائل االعالم بسبب 
مغادرته في مهمة رســـمية الى 
تركيا «بعد قليل» وعدم وجود 
الوقت لدعوة النواب واطالعهم 
عل ى فحوى الرسالة. وردا على 
سؤال بشأن امكانية عقد جلسات 
بديلة لتلك التي لم تعقد بسبب 
عدم توافر النصاب، قال اخلرافي: 
«املجال متاح لعقد جلسات خاصة، 

لكن خلونا جنتمع باألول».

  الندوات كفلها الدستور

الســـياق، اوضح    وفي هذا 
النائب د.وليـــد الطبطبائي ان 
حق اقامة الندوات كفله الدستور 
وان النواب أقسموا على حمايته 
والـــذود عن حريات الشـــعب، 
مشيرا الى ان احلكومة هي التي 

«داست في بطن الدستور».
  وأكد الطبطبائي امتثاله الى 
الرسالة الســـامية من صاحب 
الســـمو األمير وإزالة الكراسي 
التي تقع خارج اطار الديوانية 
ولن تكون هناك اي كراسي او 
شاشة خارج املنزل، الفتا الى ان 
منزل النائب د.جمعان احلربش 
سيتحول كله الى ديوانية حتى ال 
تتعارض مع الرغبة السامية، كما 
ان الندوة ستنقل عبر اإلنترنت 

ليتمكن اجلميع من املتابعة.
ان املساءلة  الطبطبائي    وأكد 
مكفولة ملن أقام ندوة او حتدث فيها 
ولكن في حال حدوث اخلطأ وليس 
قبل اقامة الندوة، وحق االجتماع 
مكفول دستوريا ولكل احلق في 

اقامة ندوة في ديوانيته.

ان تبطش مبن يقف مع نائب او 
يحضر ندوة، قائال: ان هذا بعيد 
عن اخالق اهل الكويت ومسار 
احلكومات السابقة، مضيفا ان 
البلد داخل على نفس ســـيئ، 
الذي صورته  الرجل  ان  مؤكدا 
الكاميـــرات واقفـــا معه ليس 
ان  سكرتيره، معربا عن اسفه 
يسّير محمد اجلويهل االجهزة 
االمنية ويحدد من هم املتهمون 
باالدعاء ان ســـكرتارية بعض 
املتهمون، مشـــددا  النواب هم 
على ان هـــذه االجهزة للكويت 

واهلها.

  حصانة المسلم

  اكد عضو التجمع الســـلفي 
النائب خالد الســـلطان ان عدم 
مناقشة تقرير اللجنة التشريعية 
اخلاص بحصانة النائب د.فيصل 
املسلم في قاعة عبداهللا السالم 
ساهم في عدم تكريس سابقة، 
الفتا الى ان التقرير ينص على 
ان الطلب مخالف للمادتني ١٠٨ 

و ١١٠ من الدستور.
السلطان في تصريح    وقال 
خاص لـ «األنبـــاء» ان بامكان 

املجلس في اي وقت الحق تثبيت 
مبدأ خالف ذلك في أي جلسة من 
اجللسات، مستدركا: «وهذا هو 
املفروض ان يتجه اليه النواب»، 
الفتا الى ان ذلك ينفي اي مخاوف 

مستقبلية.
  واضاف السلطان ان بإمكان 
النائب د.فيصل املســـلم الدفع 
بعدم دستورية الطلب والتمسك 
بحصانته امام القضاء، وباعتقادي 

ان هذا هو املخرج من االزمة.
  وبســـؤاله عمـــا اثيـــر من 
استجواب سمو رئيس الوزراء 
أو احد الوزراء، قال السلطان ان 
هذه القضية البد من دراســـتها 
بدقة ملعرفة النتائج التي نتوصل 
اليها وال ميكن احلكم على املسار 
ما لم تعرف النتيجة متسائال: 
هل اســـتجواب رئيس الوزراء 
ســـوف يحل االزمـــة او يعطي 
النتيجة املرجـــوة؟! وهل هذا 
سينفي قضية دستورية أو عدم 

دستورية الطلب؟!
  واضاف ان الســـقف مفتوح 
واخليـــارات مفتوحة لكن البد 
ان نعرف النتيجة التي سيؤدي 

اليها احد هذه اخليارات. 

  وكشـــف الطبطبائي عن ان 
كتلة «إال الدستور» ستجتمع غدا 
(اليوم)، موضحا في رده على 
احد الصحافيني بشـــأن وجود 
بالكتلـــة أن هذه قضية  تفكك 
حماية دســـتور وعلى اجلميع 
حتمل مســـؤولياته «ومن يرد 
ان يســـتمر حيـــاه اهللا ومن ال 
يـــرد يتحمل تبعـــات موقفه، 
ولكن ان شاء اهللا معظم النواب 

مستمرون».
  وبســـؤاله عن أهم ما سيتم 
بحثه في االجتمـــاع قال: املبدأ 
متفقون عليه وهو محاســـبة 

احلكومة لكن كيفية آلية احملاسبة 
واخلطوة القادمة هي قيد النقاش 
«وهل ســـنتدرج أم ال» وهذا ما 
سنحســـمه غدا (اليوم). وأكد 
الطبطبائي ان خيار االستقالة 
مازال قائما كما ان خيار املقاطعة 
الكتلة  واملساءلة ضمن أجندة 

وكل اخليارات موجودة.

  سمعًا وطاعة

  من جانبه اكد النائب حسني 
مزيد ان لصاحب السمو الطاعة 
ونحن نلبي النداء ونبر بقسمنا 
الوطـــن وســـمو األمير  جتاه 

والكويت تستحق منا التضحية 
ونبذ أي خالفات داخلية تؤثر 

على استقرار البلد واملجتمع.
  وأشار مزيد الى ان الكويتيني 
سيمتثلون لنداء والد اجلميع 

وأبوالدستور والدميوقراطية.

  نفي

  وجـــدد النائـــب د.فيصـــل 
املسلم نفيه لصحة ما تناقلته 
وسائل االعالم من ان احد افراد 
سكرتاريته اعتدى على املرشح 
السابق محمد اجلويهل، داعيا 
االجهـــزة االمنية لعـــدم كيل 

االتهامات بناء على تصريحات 
املعتدى عليه التـــي اتهم فيها 

سكرتارية النواب.
  وقال د.املســـلم في تصريح 
صحافي: من الغريب ان يكرر هذا 
النشر من قبل بعض الوسائل 
االعالمية رغم نفينا له ويجب ان 
يعرف الشعب الكويتي حقيقة 
تلك االفتراءات، مشـــيرا الى ان 
الذي صورته وســـائل  الرجل 
االعالم على انه احد افراد طاقم 
ســـكرتارية مكتبـــي هو رجل 
فاضل ابن عائلة كرمية، مبينا 
ان وسائل االعالم حتاول اليوم 

   الطبطبائي: الدستور كفل إقامة الندوات والحكومة «داست في بطن الدستور»

   المسـلم ينفـي قيام أحـد سـكرتاريته بالتعدي علـى الجويهل 
   مزيد: سـمعاً وطاعة لصاحب السـمو وسـنلبي النداء ونبر بقسـمنا 

   السـلطان لــ «األنباء»: للمسـلم أن يتمسـك بحصانته أمـام القضاء 

 رئيس مجلس األمة غادر إلى تركيا
  

  غادر البالد رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
ظهر امس على رأس وفد مجلس االمة متجها الى 
العاصمة التركية انقرة وذلك في زيارة رســـمية 
تستغرق اربعة ايام. وكان في وداعه نائب رئيس 
مجلس االمة عبـــداهللا الرومي ووزير املواصالت 
ووزير الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد البصيري 
ومراقب املجلس د.علي العمير وامني عام مجلس 
االمة عالم الكندري وسفير اجلمهورية التركية لدى 
البالد حلمي دادا اغلو وكبار املســـؤولني باالمانة 

العامة ملجلس االمة.
  ويضـــم الوفد اضافة الى اخلرافي كال من امني 
ســـر املجلس علي الراشد ورئيس جلنة الشؤون 
الداخلية والدفاع شعيب املويزري ورئيس جلنة 
املرافق العامة مخلد العازمي وعضو جلنة الصداقة 
البرملانية الكويتية ـ التركية ومقرر جلنة شؤون 
االسكان ناجي العبدالهادي وعضو جلنة شؤون 

ذوي االحتياجات اخلاصة سالم العازمي. 

 حزب األمة: «فساد» مجلس األمة بكتله ونوابه بات جلياً من خالل الصفقات وراء الكواليس 
 أصدر حزب األمة بيانا للشعب الكويتي جاء فيه:

ــعب الكرمي، إن ما تعيشه الكويت من أزمات    أيها الش
ــية وكوارث اقتصادية منذ مجلس ١٩٨١ الى اليوم  سياس
ليؤكد ان املشكلة واخللل يكمنان في طبيعة النظام السياسي 
ــعب الكويتي من أحق  ــتور احلالي الذي حرم الش والدس
حقوقه السياسية وهو حقه في انتخاب حكومته وما ترتب 
ــيوع الفساد بكل صوره حتى وصل هذا  على ذلك من ش

الفساد الى كل مؤسسات الدولة.
  أيها الشعب الكرمي

ــة الشيخ ناصر احملمد    إن احلكومة منذ ٢٠٠٦ برئاس
وبسياساتها االرجتالية والعبثية والتي أدت الى:

  ـ زيادة تدني مستوى احلريات واحلقوق العامة من خالل 
محاصرة الندوات واعتقال الكّتاب والصحافيني وأصحاب 

الرأي وممارسة سياسة اإلرهاب ضد الشعب الكويتي.
  ـ متزيق وحدة املجتمع الكويتي وتأجيج الفتنة الطائفية 

والفئوية واملناطقية من خالل وسائل اإلعالم املأجورة حتى 
باتت الكويت تعيش بوادر حرب أهلية.

  ـ ممارسة التمييز العنصري واستهداف فئة محددة من 
الشعب كما في قضية سحب اجلنسية وحرمان املتضررين 

من اللجوء للقضاء،
ــاد العملية االنتخابية باملال السياسي وتزوير    ـ إفس

االنتخابات.
ــاريع وهمية وخطط  ــث باملال العام وطرح مش   ـ العب

تنمية غير واقعية.
ــة من صحة وتعليم  ــتوى اخلدمات العام   ـ تردي مس
ــى باتت الكويت  ــكان ومواصالت وكهرباء وماء حت وإس

تصنف في نطاق الدول التي تسير نحو الفشل.
  ـ توريط الكويت بدعم احلكومة الطائفية في العراق على 
ــم من ارتكابها جلرائم حرب وإبادة جماعية وتهجير  الرغ

قسري وفقا للتقارير الدولية.

  أيها الشعب الكرمي
  لقد بات جليا من خالل الواقع السياسي مدى الفساد الذي 
وصل اليه مجلس األمة بنوابه وكتله البرملانية التي تقتات 
ــى الصفقات من وراء الكواليس من خالل إثارة أزمات  عل
مفتعلة مع احلكومة ثم ما تلبث هذه األزمات املصطنعة ـ 
من قبل الكتل البرملانية واستجواباتها الهزليةـ  ان تنجلي 
دون ان حتقق أي مصلحة للشعب الكويتي لتبقى شماعة 
ــاد» و«حماية املال العام» لالستهالك  «مواجهة قوى الفس
احمللي ودغدغة مشاعر الناخبني منذ ٢٠ سنة دون إفصاح 
ــوى ودون ان تتحقق أي حماية للمال العام،  عن هذه الق
ــيا في جرمية  ــاركا رئيس ــى اصبح مجلس األمة مش حت
ــعب الكويتي وإيهامه بأن هناك دميوقراطية  تضليل الش
ودستورا حتت شعار «إال الدستور» وغيره من الشعارات 
ــة في الوقت الذي ترفض فيه هذه الكتل البرملانية  املضلل
ــية ونوابها الدفع باجتاه إصالح سياسي  والقوى السياس

حقيقي متواطئة مع احلكومة في مصادرة حقوق الشعب 
الكويتي وحرياته بتكريس هذه العملية السياسية الفاسدة 
واملأزومة مما يكشف عدم وجود معارضة سياسية حقيقية 
ــعب الى  ــية هي التي تطرح حق الش إذ املعارضة السياس
ــذا احلق ويكرس  ــه وليس من صادر ه انتخاب حكومت

مصادرته باسم الدستور.
  أيها الشعب الكويتي

  لقد سبق حلزب األمة ان دعا وبشكل صريح وواضح 
ــتور جديد ونظام سياسي يكفل للشعب الكويتي  الى دس
حقه في احلرية والعدل واملساواة وحقه في انتخاب حكومته 
ــبتها وعزلها كحل جذري لألزمة السياسية التي  ومحاس
تعيشها منذ االستقالل الى اليوم ولن يتأتى هذا احلل إال 
بتداعي أحرار الشعب الكويتي نحو تشكيل جبهة وطنية 
ــذا احلل اجلذري للخروج من النفق املظلم الذي  تطرح ه

أدخلت الدولة فيه. 

 على خلفية قضية تلويحه بالشيك في المجلس السابق

 المحكمة تؤجل نظر دعوى بنك برقان ضد المسلم 
لورود ملف رفع الحصانة من النيابة العامة

 مؤمن المصري
  نظرت محكمة اجلنح أمس 
برئاسة املستشار فهد العصفور 
الدعوى املرفوعة من بنك برقان 
ضد النائب د.فيصل املسلم وأحد 
موظفي البنك في قضية تسريب 
صورة ألحد الشيكات من حساب 
ســــمو رئيس مجلس الوزراء، 
وقد أجلت احملكمة نظر الدعوى 
جللسة اخلامس من يناير املقبل 
لورود ملف رفع احلصانة عن 

املسلم من النيابة العامة.
  وكانت النيابة العامة قد أخلت 
سبيل املسلم بكفالة ٥٠٠ دينار 
بعد التحقيق معه على خلفية 

هذه القضية.
  وكان املســــلم قد أكد خالل 
التحقيق معه في النيابة العامة 
انه وردته معلومات خطيرة جدا 
عن شيكات صادرة من مكتب 
الوزراء  ســــمو رئيس مجلس 
النواب، لذلك  بأســــماء بعض 
أرســــل ســــؤاال برملانيا لسمو 
رئيس مجلس الوزراء عن هذه 

املعلومات للتأكد منها، وقد حضر 
معه أمام احملكمة احملامي جابر 
الضبيعي واحملامي عبدالعزيز 
الشليمي منابا عن احملامي دوخي 
احلصبــــان الــــذي وكل مؤخرا 

للدفاع عن املسلم.

  دعوى العوضي

دائــــرة اجلنح    كما أجلــــت 
الثامنة مبحكمة االســــتئناف 

برئاسة املستشار عادل الصقر 
القضية املقامة من العميد كامل 
العوضي ضد النائب الســــابق 
الدوســــري جللســــة ١٥  بادي 
اجلاري للمرافعة النهائية بعد أن 
استمعت احملكمة لشهود النفي 
وهم أفراد السكرتارية وأصحاب 
املعامــــالت اخلاصة ممن كانوا 
برفقة الدوسري أثناء الواقعة.
  وترجع الواقعة إلى شكوى 

العميد كامل العوضي من اعتداء 
الدوسري عليه مبكتبه وقذفه 

(مبجسم البوم).
  وقد حضر عن العميد كامل 
العوضي احملامي جنيب الوقيان 
واستمع إلى شهود النفي وعقب 
اجللسة أكد الوقيان أن الشهود 
الذين اســــتمعت إليهم احملكمة 
بجلســــة األمس قد مت تسجيل 
النيابة  شــــهادتهم بتحقيقات 

العامة.
  وأضاف أن محكمة أول درجة 
أوردت فــــي حيثيــــات حكمها 
مضمون شهادتهم وقررت أنها 
لم تطمئن إلى شهادتهم واطمأنت 
إلى صحــــة رواية العميد كامل 
العوضي وشهوده ومن ثم قضت 
مبعاقبة الدوسري باحلبس ثالثة 
إليه  التهم املنسوبة  أشهر عن 

وبراءة العوضي. 

 د. فيصل املسلم  د. بادي الدوسري  احملامي جابر الضبيعي  احملامي جنيب الوقيان 
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 دليهي الهاجري 

 استنكر النائب دليهي الهاجري 
التجارة  «غياب كل من وزارتي 
والصحة عن أزمة اللحوم واألغذية 
الفاسدة التي تسربت للبالد وعدم 
تطبيق األولـــى معايير حماية 
املستهلك وعدم مراقبتها منافذ 
البيع بشكل منتظم فيما عمدت 
وزارة الصحـــة الى التكتم على 
نتائج حاالت التســـمم التي تفد 
الى مستشـــفياتنا وعدم كفاءة 
مختبراتهـــا لفحـــص االغذيـــة 
املستوردة والعينات التي ترسلها 
البلدية للفحص» مطالبا بسرعة 
اجناز هيئة الغذاء الكويتية لتكون 
مســـؤولة مســـؤولية تامة عن 
االغذية منذ دخولها للبالد وحتى 

دخولها لبيوت املواطنني.
  وقال الهاجـــري في تصريح 
صحافي ان قضية تسرب وانتشار 
الفاســـدة في  اللحوم واالغذية 
السوق الكويتي نتج عن جتاهل 
وزارات الدولة املعنية في مراقبة 
البلدية والتجارة  االغذية وهي 
والصحـــة مبينا ان مســـؤولية 
البلدية تتركز في فحص االغذية 
املستوردة والسماح لها بالدخول 
الى السوق احمللي اذا تبني سالمتها 
الـــى مراقبة عمليات  باالضافة 
التخزين والصحة العامة للباعة 
واصحاب احملال ولكننا نرى انها 

قصرت في هذا االجتاه».
التجارة    واضـــاف ان وزارة 
معنية مبتابعة االغذية في السوق 

اجلهة املعنيـــة بفحص االغذية 
وحتديد مدى ســـالمتها وتأخر 
نتائـــج الفحص ســـمح للكثير 
من جتار اغذية الفساد للتمادي 
ونشر فسادهم في السوق احمللي، 
باالضافة الى ان عدم كشف وزارة 
الصحة الحصائيات حاالت التسمم 
التي ترد لها بشكل ربع سنوي 
ســـاهم في التكتم على القضية 
وساهم في تأخر كشف خيوطها، 
مبينا ان وزارة الصحة ان كانت ال 
متلك احصائيات دقيقة عن حاالت 

التسمم فهذه كارثة ال تغتفر.
  واعلن الهاجري ان االشراف 
علـــى الغذاء فـــي الكويت ليس 
مبأمن بسبب تشـــتت اجلهات 
املسؤولة عن استيراده ومراقبته 
واتضح بشكل جلي عدم تفاهم 
هـــذه اجلهات فيمـــا بينها على 
تقسيم املســـؤوليات ما يجعلنا 
امـــام ضرورة قصوى ال حتتمل 
التأخير في انشاء هيئة حكومية 
مستقلة للغذاء في الكويت وتعنى 
بكل امـــور االغذيـــة ومراقبتها 
وفحصها واالفراج عنها ومتابعتها 
في االســـواق ومراقبة تخزينها 
بحيث تكون هي اجلهة املعنية 
في الغذاء ليســـهل عليها تأمني 
االغذيـــة للمواطنني والتخلص 
من البيروقراطية والتعامل غير 
املتفاهم بني وزارات الدولة املعنية 
والتي كشفت األزمة األخيرة عدم 

تعاونها. 

ومـــدى صالحيتها لالســـتهالك 
اآلدمـــي ولكـــن غيـــاب االدارة 
الصحيحة لهـــذه الوزارة وعدم 
محاسبة مســـؤوليها غيبها عن 
واقع املستهلك، واصبحت وزارة 
التجارة تعمل حلماية التجار ال 
حماية املســـتهلك البسيط الذي 
يعانـــي األمرين من جراء غياب 
الرقابة التجارية وعدم محاسبة 
جتار اغذية الفساد، مشيرا الى ان 
التجارة عمدت على عدم تفعيل 
القوانني مما ســـاهم في تدهور 
الكويتي واملواطن على  السوق 

حد سواء.
  وذكر الهاجري ان املسؤولية 
االكبر في انتشار االغذية الفاسدة 
على عاتـــق وزارة الصحة التي 
تنصلت من املوضوع وكأن هذا 
األمر ال يعنيها حيـــث انها هي 
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