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اأي �س�ن��ة ح���س��ل املرك��ز عل��ى �س��ه��ادة اجل���دة  15 - يف 
الإدارية 2000/9001؟

وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء عن

مدى خطورة اأعمال احلفر والتخييم

على م�سارات كيبالت اخلطوط الهوائية
امل���واط���ن���ن وم��ن�����س��ق��ي احلدائق  ل��ل�����س��ادة  وت��ب��ن 

ب��امل�����س��اري��ع التي  واجل��ه��ات املختلفة وال��ع��ام��ل��ن 

تتطلب اأعمالهم احلفر يف خمتلف مناطق دولة 

اإدارة ط��وارئ ال�سبكات  الكويت �سرورة مراجعة 

ب���ي���ان خدمات. ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة واحل�������س���ول ع��ل��ى 

و�س��ك����رًا،،،

وذلك حر�سًا من الوزارة على �سالمة املواطنن 

وامل�سلحة العامة حيث يجهل الكثري خطورة تلك 

الكيبالت التي توؤدي اإىل حاالت وفاة يف حالة عدم وجود 

خمت�سن من االإدارة مبتابعة االأعمال املذكورة اأعاله

 عبداهللا النيباري متحدثا بحضور د. محمد الفيلي ود. أحمد الديني   النائبان أحمد السعدون ود.فيصل املسلم تقدما احلضور   النائبان صالح املال وعبدالرحمن العنجري وبعض احلضور 

 جانب من احلضور في الندوة 

 اللواء طارق حمادة والعقيدان فيصل العنزي وحسني الشيرازي وأحد الضباط شاركوا في تنظيم األمن باملنطقة 

 عربات القوات اخلاصة بالقرب من ديوان النيباري 

 جانب من احلضور في الندوة داخل الديوان 

 النائبان الغانم وأسيل اعتذرا عن عدم الحضور التزامًا بقرار «العمل الوطني»

 منظمو ندوة النيباري قرروا عدم إكمالها تجنباً لتكرار أحداث الصليبخات 

 رجال الداخلية والقوات اخلاصة في محيط منطقة ضاحية عبداهللا السالم قبيل بدء ندوة النائب السابق عبداهللا النيباري 

 القوات الخاصة استنفرت في محيط المنطقة.. والجويهل توجه إلى  مقر الندوة ولم يُسمح له بالدخول 

 جوهر: يجب الحفاظ على إقامة الندوات في اإلطار القانوني والدستوري  النيباري: ما حدث من اعتداء على مواطن في ندوة السـعدون مرفوض وال نقبل بضرب أي مواطن من قبل رجال الداخلية

 الفيلي: تصفيق البعض عند انتهاك حقوق اإلنسان يعكس أن مسطرة تطبيق الدستور غير واضحة

 عادل الشنان
  اضطر املنضمون لندوة املنبر 
الدميوقراطي مســـاء امس في 
ديوان االمني العام للمنبر النائب 
الى  النيباري  السابق عبداهللا 
ايقاف الندوة واالعتذار للنواب 
الراغبني في التحدث واحلضور 
بقولهم: «ان لدينا تعليمات بإنهاء 
الندوة في اسرع ما ميكن خشية 
من تطور الوضـــع وتكرار ما 
حدث في ندوة النائب د.جمعان 
احلربش في الصليبخات، الن 
الوقت والبيئـــة اخلارجية ال 

يسمحان باستمرارها».
  وكانت الندوة قد بدأت وسط 
أجـــواء متوترة في ظل تواجد 
القوات اخلاصـــة التي هرعت 
الى الشوارع احمليطة بديوان 
النيباري قبل عقد الندوة بنحو 
ساعة، وحرصت على تطبيق 
القانون ورغبة صاحب السمو 
في عقد الندوات داخل الدواوين 
وليس خارجها. وكان النائبان 
مرزوق الغامن ود.أسيل العوضي 
قد أبلغا منظم الندوة عبداهللا 
النيباري مسبقا بعدم مشاركتهما 
في النـــدوة التزاما بقرار كتلة 
العمل الوطني عدم املشاركة في 
الندوات بعد ان أصبحت القضية 

حتت قبة البرملان.
  وعندمـــا وردت أنبـــاء عن 
نية الناشـــط السياسي محمد 
اجلويهل التوجـــه الى الندوة 
وحضور فعالياتها، وحتميله  
منظم الندوة مسؤولية سالمته، 
سارع منظم الندوة إلى رجال 
املتواجديـــن في محيط  األمن 

العنف بدون مبرر  استخدمت 
وهذا شــــيء مرفوض، وقال ان 
اغالق قنــــاة اجلزيرة واصدار 
التعليمات للصحف لن يفيد، الن 
املواطنني لديهم حق حرية الكلمة 
التي كفلها الدستور، واملادة ٤٤ 
الدستور واضحة، وجتيز  من 
لالفراد التجمــــع، وهناك حكم 
تاريخي في ٢٠٠٦/٥/١ للمحكمة 
الدســــتورية ألغى ١٤ مادة من 
قانون التجمعــــات واحاله الى 
إليه  الذي تســــتند  العدم، فما 
الندوات؟  اجهزة االمن مبنعها 
مطالبا كل من تعرض للضرب في 
ندوة الصليبخات برفع قضية 
ومؤكدا انه هو من سيترافع فيها 

امام احملاكم والقضاء.
  مــــن جهتــــه، أكــــد اخلبير 
ان  الفيلي  الدستوري د.محمد 
احلق فــــي االجتماعات مكفول 
دســــتوريا، ولكنه يحتاج الى 
تنظيم يترك للمشــــرع الذي ال 
يجوز له ان يفعل ما يشاء وان 
املجلــــس املنتخب مظهر واحد 
من مظاهر الدميوقراطية وليس 
كلها، مؤكدا ان املسؤولية تقع 
علــــى الســــلطتني، ومبينا ان 
املشــــكلة تكمن فــــي التطبيق 
اخلارج عن أهــــداف النظام أو 
جتاهل القواعد والدميوقراطية 
وان كل القوى السياســــية بال 
اســــتثناء لها مصلحة حقيقية 

الديوانيـــة وأبلغهـــم بعـــدم 
رغبته في استضافة اجلويهل 
واســـتجاب رجال األمن لهذه 
الرغبة وأبلغوا اجلويهل بها، 
اال ان اجلويهـــل توجه بالفعل 
الى ديوان النيباري فلم يسمح 

له بالدخول.
  هذا وألقى عدد من املشاركني 
الندوة كلماتهـــم، والذين  في 
اكـــدوا فيها رفضهـــم االعتداء 
على املواطنـــني من قبل قوات 
االمـــن، كما عبروا عن رفضهم 
للهجوم الذي تعرض له محمد 

اجلويهل.
  في البداية قال النائب السابق 
عبداهللا النيباري: لتفادي االبتعاد 
عن طريق الصواب ولسد باب 
الذرائع مت االتفاق مع رجال االمن 
صباح اليـــوم (امس) على ان 
املنزل،  الندوة داخل فناء  تتم 

فــــي احترام ضمانــــات حقوق 
اإلنسان، ولكن البعض «صفق» 
عند انتهاك حقوق اإلنسان وهذا 
أمر طبيعي ألن املسطرة أي مواد 

الدستور غير واضحة.
  من جهته، أكد النائب د.حسن 
جوهر ضــــرورة احلفاظ على 
القانوني  الندوات في اإلطــــار 
وضمن الدستور والنظام العام 
ألنها تراث ومســــتقبل الكويت 
ومواطنيهــــا، وان ممارســــات 
احلكومة فــــي تعطيل املجلس 
غير مقبولة وهي أول من خالفت 
توجيهات صاحب السمو األمير 
بهروبها من جلســــات البرملان 
في قضية مصيرية بحق نائب 
مارس دوره حتت قبة عبداهللا 
إدانة  الســــالم ومشــــددا على 
االعتداء على مواطن في ديوان 
السعدون. وقال جوهر: لم يخطر 
ببالي يوما مــــا ان تقوم قوات 
األمن بضرب الشعب ونوابه، 
وأقــــول ان النــــواب يتحملون 
اجلزء األكبر من املسؤولية ألن 
الشارع الكويتي ممزق شئنا أم 
أبينا، وهناك مناذج على ذلك في 
مجلس األمة، مضيفا ان البلد على 
مفترق طرق وفي قضية حساسة 
حيث يتم «التحرش» بالقبائل، 
من خالل أناس غير مسؤولني 
يتم تزويدهم بفضائيات ووثائق 
إلى وجود  حكومية، باإلضافة 
حمقى ومجانني ومتطرفني يجب 
ان يوقفوا عند حدهم وان على 
أول من يوقفهم نواب احلركة 
االســــالمية، مؤكدا انه أول من 
وقف ضد ياســــر احلبيب عند 
تطرقــــه ألم املؤمنني عائشــــة 
رضي اهللا عنهــــا وقبل جميع 
الكويت. وأضاف جوهر:  ُسّنة 
في لقاء صاحب السمو األمير 
األخير حذر وأوصــــى وأبدى 
تعليماته لوسائل اإلعالم بالكف 
عن الفنت الطائفية والقبلية، إال 
ان إحدى وسائل اإلعالم خرجت 
في اليوم نفسه بأسوأ ما كتب 
وقيل إعالميا مبــــا يعزز الفنت 

الطائفية والقبلية.
 

لذلك نرجو ضبط النظام حفاظا 
على االمن وعدم ازعاج اجليران 
وااللتزام بالقانون، مضيفا أنه 
باحلق واملنطق والعقل ندافع عن 
القانون ونهدف لتعزيز التراحم 
الشـــعبي الذي يعتبر سالحنا 
أمـــام األزمات  حلماية وطننا 
منذ عام ١٩٦١ بتهديد عبدالكرمي 
قاسم حتى غزو بالدنا من قبل 
صدام حسني حيث أنقذ بالدنا 
التراحم الشعبي للشعب  منه 
وصموده ومتسكه بالدستور 

والنظام الدميوقراطي.
  وقـــال النيباري إن الكويت 
اليوم متر بأزمة حقيقية وليست 
مفتعلـــة وهي خطيـــرة جدا 
وتداعياتها أكثر من أزمة ١٩٨٦ 

إلـــى ١٩٩٠ ألن هناك متغيرات 
طرأت خالل الـ ٢٥ سنة املاضية 
فاحلراك الشعبي أقوى والناس 
ميارســـون حقهم الذي ضمنه 
الدستور وحقوق اإلنسان مبا 
فيها حـــق االحتجاج والتجمع 
والتظاهر السلمي، وهي حقوق 
الدستور  إنسانية نص عليها 
وكفلها لكـــن األزمة تكمن في 
االعتـــراض علـــى تصرفـــات 
فـــي محاولة تفريغ  احلكومة 
الدســـتور برفع احلصانة عن 
النائب د.فيصل املسلم، األمر 
الذي كان ميكن ان يحل داخل 
البرملان، واحلكومة تقول داخل 
البرملان هـــذا غير صحيح ألن 
املواطنني لهـــم حق ومطلوب 

التفاعل مع الشعب.
  وأشار النيباري الى ان املعركة 
الدستور والوحدة  للدفاع عن 
الوطنية مستمرة، وما حدث في 
ديوان النائب احمد السعدون من 
اعتداء على مواطن مرفوض، وما 
حدث في الصليبخات أمر خطير 
كما ال نرضى بضرب مواطن من 
قبل القوات اخلاصة لتجمعه وما 
حاول ترويجه ضباط الداخلية 
غير صحيح، ونشــــكرهم على 
الشفافية لكن نتمنى ان تتقيد 
باملصداقية. وأكد ان االنقسام 
االجتماعــــي أمــــر خطير وهو 
مصدر ما نشــــهده في العراق 
ومصر واجلزائر وإيران، وهناك 
ترسبات تاريخية موجودة ال 

يجوز التعبير عنها «ببجاحة» 
وهي أخطاء من السلطتني، كما 
ال يجوز ما نسمعه من البعض 
الــــذي يقــــول: «حيــــل فيهم»، 
مبينــــا ان هذه النــــدوة إعالن 
الوحدة  عن خط سير حلماية 
الوطنية من االنقسام واالتيان 
بنظــــام دميوقراطــــي صحيح 
بعيدا عن الرشــــوة واستخدام 
املال لشــــراء الذمم وبعيدا عن 
الطائفية والقبلية للوصول إلى 
املجلس. بــــدوره انتقد النائب 
الســــابق مشــــاري العصيمي 
بعض نواب االمة حيث قدمت 
احلكومــــة طلب رفع احلصانة 
وتغيب عن احلضور ١٥ وزيرا 
و٢٠ نائبا مضيفا ان احلكومة 

 مدخل ديوان عبداهللا النيباري ويبدو شخصان يقفان لتنظيم دخول احلضور وفي اإلطار رجال القوات اخلاصة متأهبون  (هاني الشمري ـ محمد ماهر) 


