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وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء لل�سادة املواطنني الكرام.. 

ب��اأن��ه ن��ظ��رًا ال���س��ت��ح��داث اأع���م���ال ت��ط��وي��ر وحت�سني 

واإجراء بع�ض التعديالت على خطوط املياه بطريق 

املغرب ال�سريع مبنطقة حويل، مما �سيرتتب عليه 

ان��ق��ط��اع امل��ي��اه ال��ع��ذب��ة ع��ن منطقة ح��ويل و�سعف 

املياه العذبة عن منطقتي الرو�سة واجلابرية :

وذلك اعتبارًا من ال�ساعة الثانية من �سباح يوم ال�سبت 

املوافق 2011/1/22 وملدة ع�سر �ساعات فقط.

وتهيب الـوزارة باملواطنني الكـرام �ضـرورة 

التعاون معها خالل فرتة اإجراء التعديالت.

و�شـــكــــراً،،،

 (سعود سالم)  جانب من احلضور الطاحوس والصيفي ويبدو فهيد صقر وعايض ابو خوصة

 الطاحوس والصيفي مع اللجنة املنظمة 

 تسليم الدروع احد كبار السن يتوسط املكرمني

 خالد الطاحوس متحدثا

 الصيفي يرفع عقاله للحضور

 بحضور جمع غفير من أهالي الدائرة الخامسة

 الصيفي والطاحوس في حفل تكريم «يام»: مستمرون في مواقف العزة والكرامة

 طالب النائب سعد اخلنفور، وزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر بوقف املهزلة 
التي حتصل حاليا في فرع بلدية الفروانية 
والتجاوزات اخلطيرة والعبث الذي ميارسه 
البعض ممن نّصب نفسه مسؤوال دون وجه 
حق. وقـــال اخلنفور: أحذر وزير البلدية 
من استمرار األوضاع السيئة التي تعيشها 
بلدية الفروانية جراء ما يقترفه مدير مكتب 
فرع بلدية الفروانية بالوكالة والذي يأخذ 
دورا كبيرا ويلعب مبصائر الناس واملوظفني 
وكأنه يعيش في عزبة خاصة به ناســـيا 
انه موظف عادي ولكن بسبب ضعف مدير 
الفرع أصبحت أوضاعه غير عادية وتسّلط 
على املوظفـــني واملوظفات عن طريق اما 

االبتـــزاز او التهديد، مؤكدا ان لديـــه في املكتب ٩ موظفني تقريبا ال يداومون 
ثم يأتي ليضغط على املوظفني امللتزمني ويفتري عليهم زورا وبهتانا بأنهم 
لم يداوموا في أيام كان هو باألســـاس غيـــر موجود بها ويتمتع بإجازة غير 
شرعية له في محاولة منه جلعل البلدية وكأنها شركة خاصة تابعة له ويحاول 
ايهام الكل بأن من يقدم الوالء والطاعة له ســـيأخذ راحته ومن ال يقدم الوالء 
ويتوسل اليه سيكون عليه اكبر من فرعون. وأكد ان هذه األوضاع املأساوية 
التي تعيشـــها احملافظة بسبب مثل هؤالء املوظفني الذين يحاولون أخذ دور 
القيادة دون وجه حق ستجعل هذا املكان طاردا للكويتيني، الفتا الى ان عددا 
كبيرا من املوظفني قدموا كتاب تظلم مشتركا ملدير قطاع البلدية في الوزارة 
فيصل صادق يشـــتكون فيه هـــذا املوظف الذي ميـــارس االرهاب واالبتزاز 
على ابناء الكويت والظلم الذي وقع عليهم جراء ممارســـاته اخلاطئة. وشدد 
اخلنفور على ضرورة ان ميارس الوزير د.فاضل صفر صالحياته النتشـــال 
الوضع اخلاطئ واملأساوي الذي تعيشـــه االدارة هذه األيام جراء ما يقترفه 
هذا املوظف، متســـائال: أين مدير الفرع عن كل هذه األمور؟ وملاذا سّلم مدير 
مكتبه «اخليط واملخيط»؟ وهل هو غير قادر على ممارسة عمله وأداء الدور 
املكلف به؟ معلنا انه سيوجه عددا من األسئلة البرملانية للوزير د.صفر خالل 
األيام املقبلة اذا لم يقم الوزير مبا هو مطلوب منه في أسرع وقت ممكن حتى 
ال تخرج األمور عن الســـيطرة ويفلت الزمام منه ولوقف اإلرهاب املرفوض 
جملة وتفصيال. وختم اخلنفور تصريحه بالطلب من الوزير د.صفر بإصالح 
الوضع اخلاطئ الذي تعيشه بلدية الفروانية معلقا بذلك جرس انذار بخطورة 
الوضـــع في هذه االدارة، وخاطب د.صفر بقوله: «ان لم تبادر الصالح اخللل 

وتعديل الوضع فسنصلحه من خالل أدواتنا الدستورية». 

 أعلن عن توجيهه أسئلة برلمانية واستخدامه جميع األدوات الدستورية

 الخنفور: بلدية الفروانية تعيش أوضاعًا 
مأساوية وعلى الوزير وقف إرهاب الموظفين 

 أبورمية: على «الخالد» االنتفاض لكرامته السياسية

 الراشد: كثرة االستجوابات من دون سند أو وجه حق 
أمر مخالف للدستور وهذا كالم المحكمة الدستورية

 قال أمني سر مجلس االمة النائب علي 
الراشد ان «كثرة االستجوابات بشكل كثير 
من دون سند أو وجه حق بهذه الطريقة هو 
امر مخالف للدستور وهذا ليس كالمي بل 
كالم احملكمة الدستورية» موضحا «انني 
قرأت هذا احلكم الدستوري وذكرته في 

جلسة االستجواب».
االلتزام  الــــى  النواب  الراشــــد    ودعا 
بأحكام احملكمة الدستورية التي فسرت 
هذه احلقوق الدستورية مضيفا ان «كثرة 
التســــارع والطابور  االستجوابات بهذا 
الغريــــب والتوجه للمحاســــبة من دون 
سند بل مجرد السقاط احلكومة ألن ذلك 
يضرب الدســــتور واالحكام الدستورية 

وهذا امر غير مقبول».
الراشــــد اجلميع بانتظار ما    وطالب 
تســــفر عنه جلنة التحقيــــق البرملانية 
وكذلك انتظار االصالحــــات التي ينوي 
وزير الداخلية ان يطبقها، مشيرا الى ان 
«الوزير قام بإجراءات جيدة جتاه املعتدين 
الذين ارتكبوا تلك اجلرمية واحالهم الى 
النيابة من اجل القصاص العادل من قبل 
احملكمة واآلن ننتظر االجراء اآلخر الذي 
سيقوم به الوزير وهو تطهير الوزارة من 
بعض الفساد الذي يشوبها». وفي نفس 
الســــياق قال النائب ضيف اهللا ابورمية 
ان وزير الداخلية اليزال يعيش في غيه 
السياسي واليزال يستخف بعقول النواب 
ومجلس االمة، فهو من اكثر الوزراء الذين 
مروا على تاريخ الكويت تشبثا بالكرسي، 
وهو افضل الوزراء اجادة للتمثيل السياسي 

لم توقف عن العمل من ضللك حتى هذه 
اللحظة؟ واضاف: اي انسان يغضب عندما 
يتم االستخفاف بعقله، فما بالكم اذا كان 
وزيــــرا للداخلية وجتاوز الســــبعني من 
العمر ويقوم بتضليله من هم في ســــن 
ابنائه؟ أليس من االجدر عليه ان ينتفض 
لكرامته السياسية ويوقفهم عن العمل خالل 
ساعات بعد كشف زيف كذبهم، خصوصا 
انهم اظهروه مبظهر الكاذب امام الشعب 

الكويتي والنواب؟!
  وحول اســــتقالة وزير الداخلية، قال 
ابورمية: على من تضحك يا جابر اخلالد، 
فأنت آخر انسان يضحي بالكرسي، وانت 
على اســــتعداد ان تخسر كل ما لديك في 

من اجل البقاء على الكرسي.
  وقال ابورمية ان وزير الداخلية برر 
البيان الكاذب الذي ألقاه حتت قبة عبداهللا 
السالم بان القيادات ظللته في مجلس االمة 
وزودته مبعلومــــات كاذبة وانه ضحية 
قيادات عليا باملباحث اجلنائية، ورغم ان 
هذا التضليل مضى عليه اكثر من تسعة 
ايام اال اننا لم نر الوزير يوقف عن العمل 
من قام بتضليله، متسائال: هل من ضلل 
مرؤوسه يستحق البقاء على كرسيه يا 
وزير الداخلية؟ مشيرا الى انه قد يكون 
علم باجلرمية ولكن بعد ان عرض تقرير 
مستشفى االحمدي ادعى انه مت تضليله، 
متسائال: اذا كان مت تضليلك بالفعل، فلماذا 

سبيل بقائك على رأس الوزارة، موضحا 
ان الوزير لم يستقل عندما سحبت جنسية 
سكرتيره اخلاص والذي تربى في منزله، 
فهــــل تعتقدون انه سيســــتقيل من اجل 

تعذيب مواطن وقتله؟
  وقال النائبة: د.معصومة املبارك عندما 
كانت وزيرة للصحة قدمت اســــتقالتها 
شعورا باملسؤولية عندما احترق مستشفى 
اجلهراء وضحت بالكرسي رغم انها امرأة 
مع احترامنا وتقديرنا لها، فماذا انت فاعل 
يا جابر اخلالد امام تعذيب وقتل مواطن 

مع سبق االصرار والترصد؟
  كما قال النائب د.حسن جوهر: أنا ضد 
االستعجال في تقدمي االستجواب لوزير 

الداخلية على خلفية وفاة املواطن املطيري 
وكنــــت أعّول على عمــــل جلنة التحقيق 
البرملانية التي نتوخى فيها روح املسؤولية 
العالية وان تكون على مستوى هذا احلدث 
الكبيــــر واخلطير، معتبــــرا ان ما حدث 
شيء مخجل للكويت وشعبها. وأضاف 
د.جوهر اننــــا فوجئنا بوجود تعيينات 
ألقارب نواب أعضاء في جلنة التحقيق، 
موضحا انه يجب ان يكون أعضاء اللجنة 
في حيادية تامة، كما يجب على اي نائب 
له مصلحة خاصة بهذه القضية أال يستمر 

بهذه اللجنة.
  ومتنــــى د.جوهــــر ان تنتهــــي جلنة 
التحقيق من عملها بأسرع وقت حتى ال 
يكون هناك تسويف وحتى يتجنبوا ان 
يكون هناك اســــتجواب ومازالت اللجنة 

مستمرة في عملها وهذا أمر غير الئق.
  وحول استقالة اللواء كامل العوضي قال 
د.جوهر: لقد فوجئنا في هذا األمر وشهادتنا 
بالعوضي مجروحة ولكنه بالفعل رجل 
يطّبق القانون بشــــكل جيد، موضحا أنا 
شخصيا تعاملت مع العوضي حيث وجدت 
انه ال يرضى على مخالفة القانون وال يقبل 
مترير املعامالت غير القانونية، معتبرا ان 
االستقالة موقف شجاع ولكن أمتنى مبوازاة 
الفزعة من البعض لوزير الداخلية على 
قضية ذهب ضحيتها مواطن فأنا أطالب 
بعدم قبول استقالة العوضي الذي انتصر 
للكرامة. وخاطب د.جوهر العوضي قائال: 
يا أبوطالل نحن نشكرك ونحترمك ولكن 
أنت اليوم ملك للكويت ووجودك صمام 

أمان في العمل. 

 د.ضيف اهللا أبو رمية  علي الراشد  د.حسن جوهر 

 أقام أبنــــاء قبيلة يام والعجمان حفال تكرمييا للنائبني 
خالد الطاحوس والصيفي مبارك الصيفي مبناسبة مواقفهما 
األخيرة في مجلس األمة، وحضــــر احلفل املئات من ابناء 

قبيلة يام وأبناء الدائرة اخلامسة بشكل عام.
  وفي بداية احلفل ارجتل عدد من أبناء القبيلة كلمات أشادوا 
من خاللها بأداء النواب خالل الفترة الســــابقة، مطالبيهما 
باالستمرار واحلفاظ على الدستور والوقوف بوجه احملاوالت 

التي تهدف الى تفريغه من محتواه.
  بعد ذلك حتدث النائب الصيفي مبارك الصيفي، مؤكدا 
استمراره في النهج والطريق الذي اختاره لنفسه منذ دخوله 
الى مجلس األمة والثبات على مواقف العزة، مشيرا الى انه 

تعرض شخصيا خالل الفترة األخيرة الى الترغيب والتهديد 
لثنيه عن مواقفه اال ان ذلك لم يغير من قناعاته شيئا.

  وأضــــاف الصيفي مخاطبا احلضــــور: أوصلتمونا الى 
كراسي املجلس وعندما تكون املواقف ستجدوننا في األماكن 
التي تريدونها لنمثلكم خير متثيل ولن نتراجع مهما كانت 
الظروف، معربا عن اعتزازه بالتكرمي وشكره للقائمني على 
احلفل. النائب خالد الطاحــــوس من جانبه اكد ان مواقفه 
خالل الفترة السابقة واملقبلة ستكون وفقا لقناعاته ورغبات 
الشــــعب الذي تزاحم على صناديق االقتراع اليصاله الى 
مجلس األمة، مشيرا الى ان هذه املواقف تستند الى الدستور 

الكويتي الذي نرفض املساس به بأي طريقة كانت.

  وأضاف الطاحوس: نحن ابنــــاء قبيلة يام قبيلة العز 
والكرامة واملواقف املشّرفة والثابتة وما قمنا به ونقوم به 
ليس سوى امتداد لهذه القبيلة ولرجاالتها الذين كتب لهم 
التاريخ مواقف العز والبطولة ونحن ابناؤهم ولن نتخلى 
عن تاريخهم. وشدد على اهمية قبول استقالة وزير الداخلية 
الشــــيخ جابر اخلالد بعد ان وصــــل األمر الى قتل املواطن 
محمد املطيري بعد ان متت اهانة املواطنني والتعدي على 

حرياتهم بصورة غريبة على الكويت وأهلها.
  وفي نهاية احلفل قدمت اللجنة املنظمة دروعا تذكارية 
للنائبني الصيفي والطاحوس بحضور ومشاركة عدد من 

أبناء القبيلة. 

 جوهر: أعول علـى عمل لجنة التحقيق البرلمانية التي نتوخى فيها روح المسـؤولية 

 سعد اخلنفور


