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 طالب النائب حسني مزيد بأن تعمل وزارتا االشغال  6 
والداخلية على ايجاد حل سريع لوضع مدخل طريق 
كبد بعد ان ادى افتتاح سوق الفرضة اجلديد لظاهرة 
ازدحام مروري خانق عانى منه مستخدمو الطريق 
بشكل يومي وفي كل االوقات وما صاحبه من وقوع 
حوادث مروريــــة متكررة.وقال مزيد في تصريح 
صحافي ان مدخل طريق كبد احملاذي لسوق الفرضة 

بدءا من تقاطع منطقتي الفردوس وصباح الناصر 
يشهد ظاهرة ازدحام شديدة تستدعي التدخل لنشل 
مرتادي هذا الطريق من الزحام اخلانق الذي عطل 
مصالح اجلميع وتسبب في وقوع حوادث، مبينا ان 
توسعة الطريق وفتح مخارج ومداخل له امر مطلوب 
خاصة انه الطريق الوحيد الذي يؤدي ملنطقة كبد 
وسوق الفرضة اجلديد داعيا الى سرعة التخطيط 

فــــي معاجلة هذا الوضع اخلاطئ.واضاف مزيد ان 
طريق كبد يحتاج كذلك الى اهتمام واعادة رصف 
وصيانة في بنيتــــه كون هذا الطريق يرتاده ما ال 
يقل عن ثالثة آالف مركبة يوميا بحسب احصائيات 
رسمية مؤكدا ان افرادا واسرا يقصدون هذا الطريق 
للذهاب الستراحاتهم فال اقل من ان توفر لهم اجلهات 

املعنية السالمة في استخدام الطريق. 

 مزيد يطالب بحل سريع لمدخل كبد بعد االزدحام الشديد بسبب سوق الفرضة

 خالل ندوة «حقوق شعب وكرامة أمة» بديوان فهيد بن صقر مساء أمس األول

 نواب يطالبون باستقالة الحكومة ويتهمونها بالفشل

 البراك: الحكومة ال تستحق البقاء وقبيلة العجمان ستحسم الموقف قبل الجلسة

 الطاحوس: نواب «إال الرئيس» واإلعالم الفاسـد أوصلوا المحمد إلى هذه الحالة

 الصـواغ: أبنـاء القبائـل والمناطـق الخارجية هم مـن يدافعون عن الدسـتور

 أبورمية: الحكومة جاثمة على صدر الشعب منذ سنوات وتصرف األموال للمأجورين 

 الوعالن: على الحكومة قراءة كتاب عدم التعاون جيدًا  قبل الدخول إلى الجلسة

 الصيفي: مواقفنا منكم ولكم ولن نخذلكم أبدًا  ولن ننسـى مقاطعتكم للمجلس الوطني

 الحميدي عن الوسـمي: جلسـة ١/٥ تصادف يوم ميالدي وسـتكون فجرًا جديدًا للكويت

 الفضالة: الحكومة ساقطة من عيني وعقلي ولن أتعامل معها بأي شكل من األشكال

 الصيفي مبارك الصيفي  مبارك الوعالن  د.ضيف اهللا أبورمية  مسلم البراك  

(محمد ماهر)   جانب من احلضور في الندوة   

 تفاعل جماهيري مع خالد الطاحوس خالل الندوة  فالح الصواغ 

 «العرائض» بحثت شكاوى المواطنين على وزارة الشؤون
 بحضور الشاكين وقياديي الوزارة 

 قال النائب خالد العدوة رئيس لجنة العرائض 
والشكاوى ان اللجنة عقدت امس لقاء مع المواطنين 
أصحاب الشكاوى على وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمـــل، وحضر الى اللجنة بدعوة منها ممثلو 
وزارة الشؤون كل من الوكيل المساعد للشؤون 
القانونية والمستشار القانوني بالوزارة بمكتب 
الوزير، ومراقب ادارة المجالس واللجان وبعض 

من الشاكين أصحاب العالقة.
  وأضاف العدوة في تصريح صحافي: تبين من 
دراسة الشكاوى ان احداها من نقابة الصحافيين 
الكويتية يتظلمون فيها من عدم اعتماد شهادة لمن 
يهمه األمر والتعسف مع مجلس النقابة الجديد 
وأفاد ممثل الوزارة بأن الشـــكوى منظورة أمام 
القضاء، وشكوى من مواطن يتظلم فيها من اإلهمال 
في المركز الطبي الذي تسبب في وفاة شقيقه ولم 
يتم اتخاذ االجـــراءات قبله، وأفاد ممثل الوزارة 
بأنه تم تشـــكيل لجنة للتحقيق االداري خالفا 

للشـــق الجنائي وستتم افادة 
اللجنة بما تم في التحقيقات، 
وشكوى اخرى مقدمة من مواطن 
من فئة المعاقين وكان يتقاضى 
معاش معاقين وفوجئ بمطالبته 
بمبلغ ١٧ ألف دينار على سند 
اعاقته تغيرت وهذا  ان درجة 
المبلغ صرف له دون حق رغم 
ان حالته الصحية تدهورت ولم 
تخطر بتغير نسبة اعاقته وتم 
ايقاف معاشه وان لديه شهادات 
طبية ثابـــت بها االعاقة وعلى 
استعداد للكشف الطبي عليه، 
وأفاد ممثل الوزارة بان المختص 

هو الهيئة العامة للمعاقين وسيتم طلبهم لسماع 
وجهة نظرهم، وشكوى اخرى من مواطن يتظلم 
من وزارة الشؤون لغلق ملف المؤسسة على سند 

من وجود مخالفات، وأضاف انه 
تم حل المشـــكلة وفتح الملف 
وانه يتظلم من ســـوء معاملة 
مديـــر ادارة العاصمـــة، وأفاد 
ممثل الشؤون بأن غلق الملف 
تم بناء على تقارير التفتيش، 
وبالنسبة للشكوى األخرى لم 
يتقدم بها الشاكي وتبين وجود 
شكاوى من احدى الشركات في 
تجاوزات وزارة الشؤون وأفاد 
ممثل الشؤون بأن الشاكي لجأ 

الى القضاء.
  وشكوى اخرى من حل احد 
مجالس ادارة احدى الجمعيات، 
وأفاد ممثل الجهة بـــأن قرار حل مجلس االدارة 
صدر مـــن الوزير لوجود تجـــاوزات وان هناك 
طعنا على القرار، وشكوى من احد العاملين ضد 

القرار التأديبي ضده وأفاد ممثل الشـــؤون بأن 
الشـــكوى معروضة على القضاء لقيام الشاكي 
بإقامة دعوى، وشكوى من اتحاد وتجار بعض 
المواد الغذائية يتضررون من الجمعيات التعاونية 
االستهالكية وقيام اتحاد الجمعيات بالتعامل مع 
المصنع والتجار مما يؤثر على احتكارهم للبيع 
في المناطق السكنية ويضر بالصناعات الغذائية 
المحلية والتجارة الداخلية، وتبين ان بعضا من 
تلك الشـــكاوى لم يحضر فيها اي من الشاكين 
وسيعرض األمر على اللجنة الصدار التوصيات 
الالزمة تجاه بعض منها باتخاذ االجراءات القانونية 
واالدارية الالزمة طبقا للنظم واللوائح والقوانين 
الســـارية وإفادة اللجنة في بعض منها بنتائج 
التحقيقات التي قامت بها الجهة االدارية وحفظ 
بعض منها اكتفـــاء برد الجهة االدارية واللجوء 
للقضاء فـــي األغلب منها ولعدم حضور مقدمي 

الشكوى. 

  هادي العجمي
النــــدوة األولى    لم تختلف 
بعد مناقشــــة استجواب سمو 
رئيس الوزراء الشــــيخ ناصر 
الندوات  احملمد كثيرا عن تلك 
التي شهدتها الساحة السياسية 
قبــــل املناقشــــة إال ان الالفت 
للنظر زيادة الضغوط النيابية 
والشعبية على عدد من النواب 
الذين لم يعلنوا مواقفهم حتى 
وقت إقامة الندوة وقد جاء في 
مقدمتهم النائبان خالد العدوة 
ومحمد احلويلة وذلك بحكم إقامة 
الندوة في الدائرة اخلامسة وفي 

ديوانية احد أبناء قبيلتهما.
   ندوة «حقوق شعب وكرامة 
أمة» دعــــا إليها عضو املجلس 
السابق فهيد بن صقر  البلدي 
في منطقة أبوحليفة وحضرها 
املئات من املواطنني وشارك بها 
عدد من النواب احلاليني والنواب 
السابقني والناشطني السياسيني 
وأكدوا جمعيهم على حصول 
الطلب املقدم من جميع أطياف 
العدد  الكويتي على  الشــــعب 
املطلوب، مطالبــــني احلكومة 
باالســــتقالة قبل اخلامس من 

يناير. 
   عضو املجلس البلدي السابق 
فهيد بن صقر استعرض كلمات 
د.عبيد الوسمي حني قال «من 
الغريــــب ان تضــــرب من دون 
ان تعرف الســــبب، ومن املهني 
ان يبحث لك عــــن اتهام حتى 
حتبس»، مؤكدا ان هذه الكلمات 
ستظل راســــخة في عقولنا ما 
حيينا، مشيرا إلى أن احلكومة 
باعت كل حر وشــــريف وليس 

د.الوسمي وحده.
  ومــــن جانبه قــــال د.خالد 
املطيري: ال يذكر تاريخ الكويت 
الوزراء قام بضرب  ان رئيس 
الكويتيني باستثناء سمو الشيخ 
ناصر احملمد واليوم نحن نبحث 
عن كراسي الكرامة واملعزة ألبناء 
هذا البلد الذين ال يســــتحقون 
املساس بكراماتهم بهذا الشكل 

املهني.
  ومــــن جانبه قــــال محامي 
الوســــمي احملامــــي  د.عبيــــد 
احلميدي الســــبيعي ان مذكرة 
ضبط الوسمي قدمت من وكيل 
وزارة الداخليــــة بــــدال من أن 
تقدم من أمــــن الدولة كما انها 
لم تتضمن سوى تهمتني فقط، 

صرخاتهم في كل منطقة تدعو 
لسقوط حكومتك إلى غير رجعة، 
متسائال: ماذا تتوقعون من أبناء 
قبيلة شيخها راكان بن حثلني؟ 
مؤكدا ان احلكومة ال تستحق 
البقاء بســــبب ضربها للوحدة 
الوطنية، وعجزها عن تطبيق 
القوانني علــــى بعض القنوات 

الفضائية.
  ومــــن جهتــــه قــــال النائب 
فالح الصواغ ان أبناء القبائل 
واملناطــــق اخلارجيــــة هم من 
يدافعون عن الدستور، مستغربا 
غض احلكومة للنظر عن ضرب 
املواطنني وانتهاك الدستور وعن 
اإلعالم الفاســــد، مشيرا الى ان 
رئيس الوزراء امتنع عن اإلجابة 
عن ضــــرب املواطنني في ندوة 
احلربش، مؤكــــدا أن احلكومة 
الفتنة  سترحل بعد ان زرعت 
وفرقت بــــني فئــــات املجتمع، 
مختتما حديثــــه بالقول «كفى 
تعديا على كرامات الناس وكفى 

تعطيال للتنمية».
  ومــــن ناحيته قــــال النائب 
خالد الطاحوس «كالمي لرئيس 
الوزراء من باب النصح واحلرص 
على مصلحة الكويت السيما أنه 
تربطني معه عالقة نسب أتشرف 
بها إال ان نواب «إال الرئيس» قد 
غيروا من قناعات مؤيديه، مؤكدا 
ان النواب الذين يقبضون من 
احلكومــــة ثمنا ملواقفهم لديهم 
االستعداد لبيع البلد والتعامل 
مع جهات خارجية فتارة جتدهم 
مع الشيخ جابر املبارك وأخرى 
مع الشــــيخ احمد الفهد، وبعد 
ذهاب احملمد ســــيبحثون عن 
طرف آخر، فهم واإلعالم الفاسد 
أوصال رئيس الوزراء الى هذا 

احلال».
  الطاحوس الذي ألهب قاعة 
النــــدوة بالتصفيــــق وحذف 
«العقال» من كثير من احلضور 
اســــتعرض تاريخ أبناء قبيلة 
العجمان املشــــرف ومواقفهم 
في مثل هذه األحداث وطالبهم 
التصويت مع كتاب  بضرورة 
عدم التعــــاون مطالبا النائبني 
العدوة واحلويلة بالتصويت 
مع الكتاب وعدم إعطاء الفرصة 
ملن أهدر كرامات أبناء الكويت 
وانتهك مواد الدستور وآخر هذه 
االنتهاكات وجود القوات اخلاصة 

حول مجلس األمة. 

هما التحريض على رجال األمن 
التجمهر، مشيرا  إلى  والدعوة 
الى ان ذلــــك يعني عدم وجود 
أي اتهام بقضايا أمن دولة وفي 
رسالة نقلها احلميدي قال على 
لسان الوسمي «أنا مغبون فقد 
تقدمت اخلميس بشكوى كمجني 
علي ويــــوم اجلمعة أصبحت 

اجلاني».
   وقال السبيعي ان املعتدين 
على الوســــمي من رجال األمن 
دونت أســــماؤهم في املنظمات 
الدولية وسيقدمون للمحاكمة 
قريبــــا، داعيــــا النائبني محمد 
احلويلة وخالد العدوة لالنتصار 
لكرامــــات الشــــعب الكويتــــي 
والتصويت مــــع عدم التعاون 
مع رئيس الوزراء، مشيرا إلى 
ان يوم ٥ يناير سيصادف عيد 
ميالد الوســــمي الــــذي قال له 
في آخر لقاء جمعهما «تكفون 
اطرحوهم مثــــل ما اطرحوني 
وســــيكون اخلامس من يناير 

فجرا جديدا للكويت».
  وبدوره دعــــا الكاتب أحمد 
إلــــى تقدمي  الديــــني احلكومة 
استقالتها بعد تقدمي النواب طلب 
عدم التعاون معها، مشيرا إلى 
أن املذكرة التفسيرية للدستور 
أوضحت في هذا اجلانب ان على 
احلكومة االستقالة إذا ما الح لها 
ان األغلبية مع طرح الثقة أو عدم 
التعاون حتى ان لم يصل عدد 

فــــي االنتخابات،  للمشــــاركة 
مخاطبا احلضور «مواقفنا منكم 

ولكم ولن نخذلكم أبدا».
   النائب مســــلم البراك جدد 
الساير  الوزراء د.هالل  دعوته 
ود.محمد البصيري ود.موضي 
الروضان  احلمود وروضــــان 
الى تقدمي  العفاسي،  ود.محمد 
اســــتقاالتهم من احلكومة، الن 
التاريخ سيســــجل أســــماءهم 
بأحرف من نور ان فعلوا ذلك.
  وحول جلســــة االستجواب 
قال ان القيادات األمنية ضربت 
املواطنني وعادت لتكذب عليهم 
مجددا في املؤمترين الصحافيني، 
إال ان وزير الداخلية الشــــيخ 
جابر اخلالد رفض ذلك ووصفه 
باالتهام ليرد البراك قائال: «غصب 
عنك تسمح لي، ألنك رأس الكذب 
عندما كنت فــــي اجليش دخل 

علينا العراق في ليل اظلم».
  واســــتهجن مواقف النواب 
املؤيدين لرئيس الوزراء خالل 
مناقشــــة االســــتجواب ومنهم 
«حبابة» على حد تعبيره التي 
ان «الوســــمي يرافس  قالــــت 
بروحه»، مشيرا إلى ان احلكومة 
إلى جلسة االستجواب  دخلت 
بثقة بفضل تأييد نوابها، ولكن 
قــــدر ناصر احملمــــد ان يكون 
الصوتان الباقيان للحسم هما 
أبناء قبيلة املرجلة والعز  من 
قبيلة العجمان الذين ســــترى 

النــــواب للعدد املطلوب لطرح 
الثقة.

  ومن جهته، قال األمني العام 
الوطني  الســــابق للتحالــــف 
خالد الفضالة «باســــمي أقول 
ان هذه احلكومة ســــاقطة من 
عيني وعقلــــي وقلبي»، مؤكدا 
رفضه التعامل معها بأي شكل 
من األشــــكال، مشــــيرا إلى ان 
احلكومة مخطئة باعتقادها انها 
ستستمر في جلسة اخلامس من 
يناير فقد عاد األمر إلى مصدر 
السلطات وهو من يقرر رحيل 

احلكومة.
  ومن جانبــــه طالب النائب 
مبارك الوعالن احلكومة بقراءة 
اسماء املوقعني على كتاب عدم 
التعاون جيدا بعد توقيعه من 
جميع أطياف أبناء الكويت وبعد 
عدم قدرتهــــا على التفرقة بني 
أبناء الشعب الكويتي، مشيرا إلى 
ان جلسة االستجواب لم تشهد 
سوى عرض احلكومة ضرب احد 
احلضور لألمن بـ «البوكس»، 
مؤكــــدا ان هذه حجة احلكومة 

الوحيدة خالل اجللسة.

القبائل األخرى، وأضاف «هذه 
احلكومة جاثمــــة على صدور 
الشعب منذ ٥ سنوات وتوزع 
األموال على املأجورين ووسائل 
اإلعالم ويجب ان ترحل بأيدي 
الشعب ومن خالل نوابهم في 

املجلس».
  ومــــن جهته أشــــاد النائب 
السابق عبداهللا البرغش مبواقف 
الداعمــــني لكتاب عدم  النواب 
التعاون مســــتنكرا ما تعرض 
له د.عبيد الوسمي، مشيرا إلى ان 
الوسمي هو من صاغ االستجواب 
الذي قدمه مــــع النائبني وليد 
الطبطبائــــي ومحمــــد هايف 
الوزراء الشيخ ناصر  لرئيس 
احملمد حول قضية الفالي، مطالبا 
النواب بالوقوف إلى جانب احلق 
واالنتصار لكرامات الناس ليبقوا 
مرفوعي الرؤوس بعد خروجهم 

من مجلس األمة.
   النائــــب الصيفــــي مبارك 
الصيفي أكــــد أن أهالي منطقة 
أبوحليفة كان لهم دور ال ينسى 
عام ١٩٩٠ عندما قاطعوا املجلس 
الوطني، ولم يذهب أحد منهم 

  واستطرد نحن أعداء للخطأ 
واخلنوع والفساد ولسنا أعداء 
للحكم ونحن أحرار وال نرضى 
بأن نضرب، مخاطبا سمو رئيس 
الوزراء بالقول «نحن نحترمك 
ونتمنى ان تتوج هذا االحترام 
بتقدمي اســــتقالتك الن في ذلك 

تنفذ رغبة األمة».
  وأوضح النائب ضيف اهللا 
أبورمية أن عــــدد مؤيدي عدم 
التعاون مع احلكومة وصل لـ 
٢٣ نائبا، ولم يبق سوى نائبني، 
متمنيا أن يكونا من نواب قبيلة 
العجمان الذين ليسوا أقل من 
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