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 القاهرة ـ هناء السيد 4 
  قال النائب في مجلس االمة وعضو 
البرملـــان العربي مخلـــد العازمي ان 
االحصائيات تقدر عدد املصابني بااليدز 
في الوطن العربـــي بحوالي ٥٠٠ ألف 
مواطن. جاء ذلك خالل مشـــاركته في 
الندوة التي عقدت مبقر االمانة العامة 

جلامعة الدول العربيـــة حول االيدز 
وضرورة حماية املواطن العربي. وأشار 
الى ان الندوة التـــي ينظمها البرملان 
العربي حول االيدز تناقش على مدى 
يومني عددا مـــن احملاور منها «االيدز 
حقائـــق علمية واحصائيـــات عاملية 
وعربية» و«اآلثار النفسية واالجتماعية 

واالقتصادية علـــى املواطن العربي» 
و«دور اإلعالم في التوعية والتثقيف 

في مجال االيدز».
  كمـــا تســـتعرض جتـــارب الدول 
العربية في وقاية املجتمع ومناقشـــة 
مشـــروع االتفاقيات العربية للوقاية 

من االيدز.

 مخلد: ٥٠٠ ألف مصابون باإليدز في الوطن العربي

 الخرافي: واثق بقدرة الجهاز المركزي على حسم قضية «البدون» 
  خالل خمس سنوات والتوصل إلى نهاية عادلة رغم صعوبة المهمة

 أكد رئيس مجلس األمة جاســـم 
اخلرافي ان تصنيف وسائل االعالم 
ونعت بعضها بالفاسد ليس اسلوبا 
صحيحا وال دميوقراطيا، مشددا على 
احترام االعالم، واالحتكام الى القانون 

والقضاء حلسم اي خالفات.
  واضاف فـــي رده على ســـؤال 
في شـــأن تصنيف بعـــض النواب 
لوســـائل االعالم ووصف بعضها 
بالفاسد: اعتقد ان هذا ليس اسلوبا 
صحيحا والكالم بهذه الصورة ليس 
دميوقراطيا، فمهما كان اخلالف مع 
االعالم، فالبد من احترامه، وان كان 
هناك خالف فـــي وجهات النظر او 

مالحظات معينة فإن القانون نظم 
هذه املسألة، كما اعطى حق التقاضي 
وينبغـــي اال جنزع من النقد البناء 
والهـــادف ألن النقد البناء الطريقة 
الصحيحة إلصالح اوضاعنا، وعلينا 
الدميوقراطية  االميان بالوســـائل 
وحرية االعالم والصحافة، فكما ان 
حرية الصحافة تنتهي عندما تعتدي 
على حرية الفرد، فإن حرية النائب 
تنتهـــي عندما يعتدي على كرامات 
األفراد. وأعلن الرئيس اخلرافي عن 
خطأ مت في اجللسة السابقة في أثناء 
التصويـــت على رفع احلصانة عن 
النائب حســـني القالف، وقال تبني 

حدوث خطأ، ومت تصحيحه، وتبني 
لنـــا ان التصويت انتهـــى الى رفع 
احلصانة عن النائب حسني القالف، 
وذلك خالفا ملا مت االعالن عنه خالل 
اجللسة األخيرة. وردا على سؤال في 
شأن األولويات التي اقرها املجلس 
في اجللســـة املاضية، أكد اخلرافي 
انه ســـيتم االلتزام مبا وافق عليه 
املجلس ما لم يتم تقدمي بنود جديدة 
علـــى ما مت االتفاق عليها، الفتا الى 
ان االوضـــاع البيئية في األحمدي 
رمبا عجلت مبناقشـــة كارثة الغاز 
التي تتعرض لها املنطقة في جلسة 
االربعاء. وتوقع اخلرافي االستمرار 

في مناقشة األولويات كما مت االتفاق 
عليها، معربا عـــن أمله في تعاون 
النواب في هذا املجـــال، وإذا كانت 
هناك أولويات جديدة يتم إحالتها 
الى مكتب املجلس إلعادة جدولتها 

وترتيبها.
  وعن عدم التـــزام النائب خالد 
السلطان باألولويات، قال اخلرافي 
انـــا ال اعرف حقيقة او طبيعة عدم 
التزامه، لكن يبقى هذا رأيه، والقرار 
في النهاية للغالبية وال يغير القرار 
املتخذ االربعاء اال قرار جديد يتخذه 
املجلس في املستقبل، أما وجهة نظر 
األخ خالد فتبقى رأيه، وهي وجهة 

نظـــر محترمة، لكن مـــا امتناه أن 
يتم التنســـيق قبل اي تعديل على 

األولويات.
  من جانب آخر، بـــارك الرئيس 
اخلرافـــي جهود اجلهـــاز املركزي 
ملعاجلـــة أوضاع املقيمني في البالد 
بصورة غير قانونية، معربا عن ثقته 
وأهل الكويت بقدرة الرئيس التنفيذي 
األخ صالح الفضالة على التوصل الى 
نهاية عادلة لهذه القضية، رغم املهمة 

الصعبة التي ستواجه اجلهاز.
  واوضح ان لقاءه امس بالرئيس 
التنفيذي للجهـــاز صالح الفضالة 
واألمني العام الشيخ خالد العبداهللا 

تناول شرح اخلطوات التي قام بها 
اجلهـــاز حتـــى اآلن، واصفا ما مت 
طرحـــه باملطمئن. وأعرب اخلرافي 
عن ثقته بقـــدرة وجناح «اجلهاز» 
في حســـم املهمة املوكلة إليه خالل 
خمس سنوات، كما صرح الرئيس 
التنفيذي في وقت سابق وقال طمأننا 
األخ الفضالة ان من له حق سيأخذه 
ومن ليس له حق فسيتم ابالغه بذلك 
لتســـوية وضعه. وأضاف ابلغني 
األخ صالـــح الفضالة بأنه ســـيتم 
النواحي اإلنسانية واألخذ  مراعاة 
بعني االعتبار األمور املتعلقة بالعالج 

والتعليم والعمل وخالفه. 

 نفى النائب خالد السلطان حدوث اي خالف في التجمع السلفي فيما 
يخص استجواب سمو رئيس الوزراء، مشيرا الى انها مجرد وجهات 
نظر وحوار ونقاش مؤكدا انه بالنسبة لالستجواب األمر منته باملوافقة 
عليه. واضاف الســــلطان انه فيما يتعلق بأمر عقد اجللسة سرية أم 
علنية فإن التجمع السلفي لم يحسم امره بعد. وسئل عن املوقف من 
كتاب عدم التعاون فرد قائال: لنجلس اجللسة ونرى بعد ؟مشيرا الى 

ان هذا «احللو الذي يقدم بعد األكل» وذلك على حد تعبيره.
  وتابع الســــلطان مبينا انه اســــتجابة لتوجيهات صاحب السمو 
األمير قرر التجمع السلفي عدم املشاركة في الندوات وجتنب عقدها 
وذلك حفاظا على األمن والتهدئة وحول دعوته لباقي النواب لضرورة 
االلتزام بالتوجيهات السامية وعدم املشاركة في الندوات قال لقد وجه 

صاحب السمو األمير الدعوة للجميع وعلينا السمع والطاعة.
  وعلى صعيد ما شهدته جلسة امس األول االربعاء من وصف احد 
النواب لإلعالم الكويتي بالفساد وتصنيف وسائله قال السلطان اجتنب 
وصف اي وسيلة اعالم بالفساد حتى وان كنت اكثر االشخاص الذين 
تعرضوا للهجوم من بعض وسائل االعالم إال انه لم يخرج مني نهائيا 
هذا الوصف ألنها وجهات نظر ورأي ورأي آخر. وســــئل عن إمكانية 
ان حتيل احلكومة اســــتجواب ســــمو رئيس الوزراء الى الدستورية 
فرد ان احلكومة متلك ذلك كما كانت متلك احالة طلب رفع احلصانة 
عن فيصل املسلم للدستورية وكان أولى باحلكومة أن حتضر بكامل 
عددها وتيسر عملية حضور النواب في جلسة طلب رفع احلصانة عن 
املسلم وحسم األمر. وأضاف السلطان ان تعطيل احلكومة للجلسات 
املاضية هو احد اهم اســــباب التأزمي احلالي وكان االجدى ان جتنب 
احلكومة البلد هذه الفتنة فقــــط باحلضور خاصة انها متلك اغلبية 

ولذلك تقع املسؤولية كاملة على احلكومة.
  وردا على التساؤل بأن احلكومة حضرت وفقا لالئحة قال السلطان 
هنــــاك فرق في احلضــــور كان يتعني عليها ان تكــــون بكامل هيئتها 
وأعضائها مشيرا الى انه ليس ضد احلكومة وان مسيرة العمل البرملاني 
ال متشي اال بتعاونها مع املجلس. وسئل السلطان عن الدافع احلقيقي 
الستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء هل هو احداث الصليبخات ام 
رفع احلصانة عن النائب املســــلم خاصة انه يفترض ان يزول سبب 
احداث الصليبخات خاصة بعد التصريحات والتوجيهات الســــامية 

ورد بأن صاحب السمو األمير طلب التهدئة.
  وأن سموه لم مينع من استخدام األدوات الدستورية، مشيرا الى 
ان التجمع السلفي والتكتل الوطني لم يكونا مؤيدين االستجواب او 
االستقالة اجلماعية او مقاطعة اجللسات ألن الهدف كان ان نصل الى 
التأكيد على ان طلب رفع احلصانة غير دستوري حتى ال تكون هناك 
إعاقة لعضو املجلس في القيام بدوره الرقابي ولكن بعدما حدث في 
الصليبخات بندوة احلربش أصبح هناك تعد على القانون والدستور 
ألنه ال يجوز الضرب حتى واألحكام والعقوبات ليس بها ضرب، ولفت 
الى ان الدول األخرى ترسل قوات حلماية من يقومون باملسيرات في 

الشوارع ومتى تعد أحد أفراد املسيرة تتدخل قوات الشغب.
  وأوضح السلطان ان احلضور بندوة احلربش لم يتعدوا على أحد 
وإمنا فقط كان داخل ندوة وأن تطبيق القانون كما أمر صاحب السمو 
لم يصل الى الضرب وبالتالي ما حدث خطأ وأمتنى ما يكون متعمدا 

وكان بإمكان احلكومة الوصول الى ما تريده بدون ما حدث.
  وحول مقابلة رواية النواب برواية أخرى مغايرة من قيادات وزارة 
الداخلية وانه كان األحرى في هذا الصدد التدرج في املساءلة عن طريق 
تشكيل جلنة حتقيق لتقصي احلقائق، رد السلطان: لألسف تطورت 
األحداث مخالفة ملا وصفته وزارة الداخلية خاصة انهم عرضوا مصداقية 

قياداتهم الى عدم املصداقية ألن ما حدث خالف ما ذكروه.

 أبلغنـي الفضالـة بـأن مـن لـه حـق سـيأخذه مـع مراعـاة النواحـي اإلنسـانية واألخـذ باالعتبـار قضيـة العـالج والتعليـم والعمـل
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 الرئيس اخلرافي والبارونة سعيدة وارسي والوفد املرافق لها ورئيس بعثة الشرف د. بدر الشريعان في قاعة االحتفاالت الكبرى 

 خالد السلطان 

 د.ضيف اهللا أبورمية 

 د.روال دشتي 

 الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهللا الرومي أثناء استقبالهما صالح الفضالة 

وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء وامل��اء لل�سادة املواطنني باأنه 

اأعمال تطوير وحت�سني واإجراء  نظرًا ال�ستحداث 

بع�ض التعديالت على خطوط املياه داخل القطعة 

)104( مبنطقة حويل، مما �سيرتتب عليه انقطاع 

املياه العذبة عن القطعة )104( بلوكات اأرقام:

97( على واجهة �سارع   - 96  - 95  - 94  - 93(

�سرحبيل مبحاذاة الدائري الرابع.

2010/12/18 من  امل���واف���ق  ال�����س��ب��ت  ي���وم  وذل����ك 

ال�ساعة الرابعة �سباحًا وملدة �ست �ساعات فقط.

وتهيب الوزارة باملواطنني الكرام �سرورة 

التعاون معها خالل الفرتة اأعاله.

و�شـــكــــراً،،،

 السلطان: ال خالف في «السلفي» 
  حول استجواب رئيس الوزراء

 أبورمية: ملف وزير الداخلية «توّرم» لم نحسم أمرنا بعد في شأن سرية الجلسة من علنيتها

 روال: نطالب بوقفة ضمير وتقييم األداء

واختالل موازين العدل واملساواة 
بها وانحياز بعض أجهزة الوزارة 
إما  ألهواء مسؤوليهم ورغباتهم 
ترغيبــــا أو ترهيبا حتى وصلت 
في بعض األحوال الى الشخصانية 
فــــي التعامل مــــع القضايا التي 
يريد ان يرفعهــــا املواطنون ضد 
آخرين وجميــــع هذه التجاوزات 
تدفعنا الى املطالبة باســــتقاللية 
إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية 
وجعلها ادارة مستقلة ال تخضع 
لســــيطرة وزير الداخلية وأهواء 

مسؤوليه.
أبورميــــة مختتما    وأضــــاف 
تصريحه: على وزير الداخلية ان 
يعي تصرفه هذا ويعرف عواقبه 
السياسية فهو يتصرف بوزارة 
الداخلية وكأنه ال يســــتطيع احد 
محاسبته وتناسى او نسى اننا في 
مجلس األمة سلطة رقابية وهو 
مسؤول عن أعمال وزارته وسيكون 
لنا معــــه موقف ونعده بذلك، اما 
استمراره في منصبه الوزاري مع 
وجودنا اعضاء في مجلس األمة 
قد بات ضربا من ضروب اخليال 

وان غدا لناظره لقريب. 

د.روال بالقول ان ما ساد مؤخرا من 
اجواء مشحونة بني عدد من زمالئنا 
النواب الذين ميثلون الشعب ومن 
إخواننا وأخواتنا من املواطنني وما 
نقل في وسائل اإلعالم ال ميت الى 
الضوابط الدســــتورية واملسلكية 
بأي صلة، وهذا اخلطاب السياسي 
القاسي املعتمد في اآلونة األخيرة ال 
ميكن له ان يكون النهج واملنطلق 
لإلصالح، فكيف ننادي باإلصالح 
ونحن ننغمس يوما بعد يوم في 
شق دروب الشرذمة وإضفاء جو 
التناحر واملساس بالكرامات؟  من 
ماذا نحن فاعلون في مستقبل هذا 
البلد؟ وكيف سنفســــر ألبناء هذا 
البلــــد ما آلت إليــــه األمور ونحن 
القدوة وحماة الدستور؟ املطلوب 
اليوم وقفة ضمير وتقييم األداء بكل 
شــــفافية ومصداقية، وتقبل النقد 
البناء واالبتعاد عن سياسة الهدم 
والبغضاء، وعلو الصوت بالتعابير 
الهجينة عن قيمنا ومبادئنا، ال ميكن 
ان يكسبنا احلق فيما نقول، والكلمة 
املسيئة لن تسود بل ستبقي زوبعة 
في فنجان سرعان ما جترفها األقوال 
املقرونــــة باإلجنازات  الصحيحة 
املشــــرفة التــــي تليــــق بالكويت 

وأهلها. 

النائــــب د.ضيف اهللا   صرح 
أبورمية بأن ملف وزير الداخلية قد 
توّرم وبات حريا بنا نحن أعضاء 
مجلس األمة اســــتئصاله، فبقاء 
مثل هذا الوزير على رأس وزارة 
الداخلية يشكل عبئا على احلكومة 

وعلى وزارة الداخلية.
  وأضــــاف أبورميــــة ان وزير 
الداخلية يتدخل في أعمال التحقيق 
عبر إرهاب احملققني بإحالتهم الى 
مجالس تأديبية مما تعد محاولة 
منه في تغيير مسار بعض القضايا 
كمــــا حصل مع رئيــــس حتقيق 
محافظة اجلهراء الذي أحيل الى 
مجلس تأديبي ومت تهديده بالعزل 
فاضطر لالســــتقالة حفاظا على 

سمعته وتاريخه الوطني.
  وقال أبورمية ان إحالة رئيس 
حتقيق اجلهراء الى املجلس التأديبي 
كان بسبب رفضه للتدخالت في 
احدى القضايا التي أمر بتسجيلها 
من مواطن ضد مواطن آخر انتهك 
فيها كرامته وتعرض له وألسرته 

باإلساءة عبر وسيلة إعالمية.
ان املجالس  أبورمية    وأضاف 
التأديبيــــة فــــي وزارة الداخلية 

 أكدت النائبة د.روال دشتي انه 
مهما اختلفت التوجهات وتشعبت 
اآلراء تبقى مسؤولية الكلمة الطيبة 
أمانة في أعناقنا، وعلينا أال نغفل نحن 
الكويتيني عما تشربناه من تعاليم 
دينية وقيــــم أخالقية، وما تأصل 
فينا من مبادئ احملبة والتســــامح 
والتسامي، ذلك ان ما آلت إليه األمور 
في اآلونة األخيرة مرفوض جملة 
وتفصيال، وهذا املنحى في اخلطاب 
السياســــي لن يجدي سوى مزيد 
من األحقاد والتنافر واالنشــــقاق. 
اننا نتفهــــم االختالفات  وأضافت 
في وجهــــات النظر، ونتقبل النقد 
بصدر رحب، نثور أحيانا وُنستفز 
في أحيان أخرى، ولكن كل هذا ال 
يعطينا احلق في استخدام ألفاظ 
وتعابير ال تليق بأبناء هذه الديرة 
عموما وال بالسياسيني واملثقفني 
واإلعالميني على وجه اخلصوص، 
الذين يجسدون واجهة الكويت التي 
نريدها مشرفة وبراقة وحضارية 
على الدوام. وناشدت د.روال اجلميع 
بالقول: «بكل الوضوح والصراحة، 
املطلــــوب منا اليــــوم تغيير لغة 
اإلسفاف والشــــتائم واالفتراءات، 
وان نعــــود الى أصالتنــــا وقيمنا 
وتعاليم ديننا، ال يجوز ان ننحدر 

بوضعهــــا احلالي توضع ملعاقبة 
من يطبق القانون وينفذه ويقوم 
بعمله على أكمل وجه وهي أيضا 
يعاقب بها من يرفض وســــاطة 
الوزير او أحد املسؤولني في وزارة 
التحقيق  الداخلية إلرهاب رجال 
وإجبارهــــم على كســــر القانون 
وجتاوزه وإرضاء هؤالء املسؤولني 

ووزيرهم.
  وقال أبورميــــة ان ما يحصل 
حاليا من مزاجية في التعامل من 
قبل بعض مسؤولي وزارة الداخلية 

الى أسفل الدرك باستخدام األلفاظ 
املسيئة والنابية التي تؤذي النفس 
قبل األذن، وتثير النعرات والفنت 
بانتهاك كرامات اآلخرين وتشويه 
سمعاتهم، ضاربني عرض احلائط 
بــــكل االلتزامــــات األخالقية التي 
توارثناهــــا أبا عن جــــد بحجة ان 
الدســــتور يكفل احلريــــات واننا 
نصون الدستور ونطبق ما تضمنه، 
متناسني عن قصد او عن غير قصد 
املادة ٤٩ التي توضح من دون لبس 
معنى التعبير احلر شريطة احترام 
النظام واآلداب العامة وعدم اإلخالل 
بهما ألي ســــبب كان». واختتمت 

 رئيس مجلس األمة استقبل الفضالة 
والمبارك والسفير التونسي 

  وسفيرنا في لندن والبارونة وارسي
 استقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
ــاح أمس كال من الرئيس التنفيذي  مبكتبه صب
للجهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة 
ــر قانونية صالح الفضالة وأمني عام اجلهاز  غي
ــزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير  املرك
قانونية الشيخ خالد املبارك وذلك بحضور نائب 

رئيس املجلس عبداهللا الرومي.
  واستقبل اخلرافي اخلرافي سفير اجلمهورية 
التونسية لدى الكويت مصطى باهيه، حيث قام 
بتسليمه رسالة من رئيس مجلس املستشارين 

في جمهورية تونس عبداهللا القالل.
ــفيرنا لدى اململكة املتحدة  ــتقبل س   كما اس

خالد الدويسان.
  وأيضا استقبل اخلرافي رئيس حزب احملافظني 
والوزير في احلكومة البريطانية البارونة سعيدة 
ــي والوفد املرافق لها، حضر اللقاء وزير  وارس
ــرف املرافقة  ــاء واملاء ورئيس بعثة الش الكهرب
للوفد الضيف د.بدر الشريعان وسفيرنا لدى 
اململكة املتحدة خالد الدويسان وسفير اململكة 

املتحدة لدى الكويت فرانك بيكر. 


