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 خالل الندوة التي أقامتها احلركة الدستورية في ديوان املطر مساء أمس األول

 نواب: تأجيل االستجوابات هروب حكومي وعبث مبواد الدستور

 اعتبر النائــــب عبدالرحمن 
العنجري تأجيل االســــتجواب 
الذي تقدم به مع النائب احمد 
السعدون واملوجه لرئيس مجلس 
الوزراء أنه تصرف غير مسؤول 
وتهرب من املواجهة السياسية 
مدلال على ذلك في حكم احملكمة 
الدستورية عام ٢٠٠٦ والتي اكدت 
فيه انهــــا مختصة فقط باملواد 
الدســــتورية وليست مختصة 

باالستجوابات الدستورية.
  وتساءل العنجري في الندوة 
التي نظمتها احلركة الدستورية 
االسالمية مساء امس االول في 
ديوان د. حمــــد املطر بعنوان 
«تأجيل االســــتجواب.. إجراء 
دســــتوري أم عبث حكومي؟» 
عن اســــباب ذهاب االستجواب 
للمحكمة الدستورية، الفتا الى 
ان االســــتجواب كانت محاوره 
فنية ومهنية ومالية وال يوجد 
فيها نفس طائفي وذهابها الى 
الدستورية «كحصان طروادة» 
والغاية من ذهابها هو شراء بعض 

الوقت للتالعب بالسياسيني.
  ولفت الى ان املتحدث الرسمي 

دائم القول بان احلكومة ستذهب 
وفق االطر الدســــتورية وذلك 
مبــــا معناه ان كل اســــتجواب 
ستذهب به احلكومة الى احملكمة 

الدستورية.
  وحدد محاور االســــتجواب 
وهي «ابو فطيرة» وايضا اموال 
البيئية وهي ٣  التعويضــــات 
ماليني دينــــار وتوجد محاور 
خطيرة في هذا احملور، مشيرا 
الــــى ان االنظمة الدميوقراطية 
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ال يجوز فيهــــا احتكار منصب 
الوزراء مشيرا  رئيس مجلس 
الى ان انه ليس من الضروري 
ان يكون رئيس الوزراء من ذرية 
مبارك الكبير والعبرة بالنتائج 
فرئاسة الوزراء يجب ان تختار 
فيها الكفاءة واحلكومة احلالية 
ولدت ميتة وكان من املفترض 
ان يأتي رئيس وزراء جديد ذو 

عقل اقتصادي.
  من جهته، اكد النائب جمعان 
احلربش ان تأجيل االستجوابات 
عبث دستوري وليس بغريب 
على هذه احلكومة هذا التصرف 
معتبره اجراء باطال ومتسائال 
عــــن عدد املرات التــــي حل بها 
املجلس من اجل ال يصعد الشيخ 

ناصر احملمد املنصة؟
  وطالب احلربش من احملمد 
الصعود الى املنصة واالجابة عن 
احملاور مضيفا ان االستجواب 
االخير املقدم من النواب محمد 
الوعالن ووليد  هايف ومبارك 
الطبطبائي هو اهم استجواب 
في تاريخ احلياة البرملانية في 
الكويت واملتعلق باالمن القومي 

للبلد فهو اول استجواب يتعلق 
بسياســــة خارجية نعتقد ان 
املثلب احلكومي ميثل خطرا على 
البلد مؤكدا ان االستجواب ليس 
موجها للطائفة الشــــيعية فهم 
شــــركاء في البلد وليس هناك 
صراع مع طائفة بل هو صراع 
من دولة اخرى مبينا ان احدى 
عبارات االساءة التي كتبت ساعد 
في العثــــور على من كتبها هو 

شخص كويتي شيعي.
  وذكر اننا امام فترة حرجة 
وهي اخطر من فترات احلل غير 
الدستوري التي مرت بها الكويت، 
مشيرا الى ان االستجواب اآلن يتم 
اسقاطه والشعور املتواجد اليوم 
هو النزول الى الشارع بسبب 
الدستورية في  ضياع االدوات 
البلد، مشيرا الى انه من الواضح 
في البلد بدستوره ومؤسساته 
له هدف واحد وهو بقاء ناصر 
احملمد رئيســــا ملجلس الوزراء 
مهما كانت الكلفة السياســــية 

واملجتمعية وحقوق املواطن.
  من ناحيته، قال النائب خالد 
السلطان ان البلد في خطر وال 

ابالغ بهذا االمــــر فاالوضاع ال 
تطمئن مشــــيرا الى انه اذا كان 
الغزو العراقي اخلطر انتهى بعد 
٧ اشهر فنحن االن امام خطر قد 

ينهي الكويت ككيان.
  واشــــار الى ان هناك خاليا 
مدربــــة ولديهــــا متفجرات في 
الكويت فاالوضاع ســــيئة جدا 
مؤكدا علــــى ان هنــــاك مبالغ 
تدفع للمحافظة على الكرسي، 
مطالبا بضرورة اخذ تشريعات 
بتصويــــت احلكومــــة في كل 
استجواب كســــرية اجللسات 
والتأجيــــل وغيرهــــا واعــــادة 
النظر في قانون تشكيل احملكمة 

الدستورية .
  وقال ان ما يحدث حاليا هو 
ليس عبثا بالدستور بل عبثا 
مبستقبل الكويت وامتهانا لكرامة 
وفكر شعبه مشيرا الى ان البلد 
جازف مبستقبله من اجل شخص 
واحد ونحن لدينا استجوابات 
قادمة مطالبا بضرورة االهتمام 
بقضية كيان الكويت والتي هي 

اهم من القضايا املالية.
  بدوره، اكد الناشط السياسي 

د. حمد املطر ان هناك اســــبابا 
لالستجواب وهو زراعة نبتة 
الشــــوك واالن نحصد ثمارها، 
الفتا الى ان هناك تزويرا بارادة 
االمة ادت الى ظهور اشــــخاص 
ليس بارادتها وهناك مال سياسي 
واضــــح دخل فــــي االنتخابات 
باالضافة الى الطائفية وضرب 
كيــــان املجتمع وهــــو متعمد 
واصبح لدينا فرز مخيف وهذا 

هو االخطر .
الى توظيف االعالم    واشار 
الفاسد لضرب املجتمع وتغييب 
الرأي العام الهل الكويت ومن 
ثم ضــــرب القوى السياســــية 
وضرب رجاالت الدولة مطالبا 
الرفق بالكويت متمنيا اال تلعب 
بالبلــــد فنحن نريد  احلكومة 

استقرارا.
  وبــــني ان الكويــــت ما زالت 
جميلة واالمل موجود بشباب 
الكويت الســــيما انهم ميثلون 
٧٠٪ من املجتمع، من جهته قال 
احملامي محمد الدالل ان كلمة عبث 
قليلة في حق حتويل االستجواب 
الى احملكمة الدستورية الفتا الى 

ان احلكومة ومن بعد التحرير 
اكتشفت انها ال تستطيع تنقيح 
الدســــتور ولذلــــك هدفت الى 
افساد الدســــتور وتفريغه من 

محتواه.
  واشار الدالل الى ان احلكومة 
وجدت نفسها في أنها ال تستطيع 
املواجهة ومعاجلة الفساد فلجأت 
التجــــاوز على  الى خيــــارات 
الدســــتور «واللف والدوران» 
على املمارسة البرملانية، مضيفا 
ان اجلميع علــــى ثقة بالقضاء 
الكويتي العــــادل ونطالب برد 
الطلب احلكومي لعدم جديته 
وذلــــك لوجود احداث ســــابقة 
حتى ال تســــتخدمه احلكومة 
ذريعة للهروب من املســــاءلة 

السياسية.
  وأشار الى ان الهدف احلكومي 
هــــو اضعاف نقطــــة القوة في 
الدســــتور فممارستها في رفع 
النائب فيصل  احلصانة عــــن 
املسلم كان سيئا مشيرا الى ان 
تكريس مبدأ اجللســــة السرية 

عبث.
 ٭  رشيد الفعم 

 ناصر الصانع عبداللطيف العميري

 وّجه النائب سعدون حماد سؤاال برملانيا الى وزير 
الصحة د.هالل الساير جاء نصه كالتالي: تعرضت 
الطفلة املرحومـــة غنيمة عبدالعزيز علي العوضي 
(البالغة من العمر ســـنة ونصف) أثناء مراجعتها 
لعمل أشـــعة في مستشـــفى الصباح ألحد األخطاء 
الطبية، مما أدى الى دخولها في غيبوبة ملدة ثالثة 
شـــهور ثم وفاتها. لذا يرجى موافاتي باآلتي: ١ ـ ما 
التشـــخيص الطبي احملدد حلالة الطفلة املرحومة 
غنيمة؟ وما السبب في دخولها بحالة غيبوبة استحالة 
االستفاقة منها ثم وفاتها؟ وهل حدد التقرير الطبي 
مدى جســـامة وفداحة اخلطأ الطبي املسبب حلالة 
الغيبوبة التي دخلت فيها الطفلة واستحالة االفاقة 
منها ممـــا أدى لوفاتها؟ ٢ ـ هل أورد التقرير الطبي 
احملدد لعالج الطفلة باخلارج مدى مسؤولية وزارة 
الصحة ومنسوبيها عن اخلطأ الطبي املسبب لتدهور 
حالة الطفلة ثم وفاتها؟ يرجى تزويدي بصور من 

التقرير الطبي لعالج الطفلة باخلارج. 

 حماد يسأل الساير عن وفاة 
طفلة تعرضت خلطأ طبي 

 هايف: احلكومة مستمرة 
في دعم اإلعالم الفاسد

 انتقد النائب محمد هايف استمرار احلكومة في 
دعم االعالم الفاســـد وظهور وزير الدولة لشـــؤون 
مجلس الوزراء علي الراشـــد علـــى احدى القنوات 
املشبوهة من اجل انتقاد االستجوابات، معتبرا هذا 
الظهور دليال على ان سياســـة سمو رئيس مجلس 

الوزراء مازالت تدعم االعالم الفاسد.
  وقال هايف في تصريح للصحافيني في مجلس 
االمـــة ان التصرف احلكومي في دعم قنوات االعالم 
الفاسد وظهور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
في احدى القنوات املشبوهة التي مازالت مستمرة في 
اثـــارة الفتنة يعتبر دعما لهذه القناة وهذا التوجه، 
كما انه يؤكد ان سياسة رئيس الوزراء مازالت تدعم 
االعالم الفاسد، مستغربا من عدم اعتراف احلكومة 
باإلعالم الرسمي، وذهابها الى قنوات خاصة من اجل 
انتقاد االستجوابات، مشددا على ان هذا األمر يفضح 
دعم احلكومة لإلعالم الفاسد ولألسف يوم بعد يوم 
تثبت لنا احلكومة فشلها، ورئيس الوزراء كذلك في 

سياسته اخلاطئة. 

 عسكر يبارك إشهار جمعية العسكريني املتقاعدين 

 الدقباسي يطالب بعقد اجتماع لوزراء 
اخلارجية العرب ملناقشة خطاب نتنياهو

 بــــارك عضو جلنــــة الداخلية 
العنزي  النائب عســــكر  والدفاع 
املتقاعدين موافقة  للعســــكريني 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
أخيرا على إشهار اجلمعية الكويتية 
املتقاعدين لتمثيلهم  للعسكريني 
وتبني حقوقهم ومطالبهم ورفعها 
الى اجلهات املعنية والعمل على 

تلبيتها وحتقيقها.
  وقال عسكر في تصريح صحافي 
مبناسبة إصدار نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية وزير 
العدل ووزير الشؤون االجتماعية 
العفاســــي قرار  والعمل د.محمد 
وزاري بإشهار اجلمعية الكويتية 
إنني  املتقاعديــــن:  للعســــكريني 
الداعمني  فــــي مقدمــــة  ســــأكون 
للجمعية ومطالبها داخل وخارج 
مجلس األمة وتبني اقرار احلقوق 

املشروعة للعسكريني املتقاعدين 
كجزء مــــن رد اجلميل لهم بعدما 
أفنوا زهرة شبابهم في الدفاع عن 
الوطن والذود عنه وسالمة أراضيه 
وحدوده وحفظ األمن واالستقرار 
في الداخل. وأشاد عسكر بالنظام 
االساســــي للجمعية والتي تهدف 
إلــــى رعاية مصالح العســــكريني 
قاعــــدة  املتقاعديــــن، وتكــــون 
بيانات عامة ملنتسبيها وتشجيع 
البحوث والدراسات في املجاالت 
االســــتراتيجية واالمنية، اضافة 
إلى احلفاظ على الروح الوطنية 
وتنميتها ومتثيل املتقاعدين لدى 
جهات العمل وتأســــيس وتوثيق 
االتصــــال وتبــــادل املعلومــــات 
واملســــاهمة فــــي نقــــل اخلبرات 
للمؤسسات العســــكرية واإلدارة 

العامة لإلطفاء والدفاع املدني. 

 طالب رئيس البرملان العربي 
علي الدقباســــي امس بسرعة 
الدعوة لعقــــد اجتماع عاجل 
ملجلس اجلامعة العربية على 
مستوى وزراء اخلارجية العرب 
ملناقشة خطاب رئيس الوزراء 
االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
الكونغرس  أمــــام  أمس االول 
األميركي. وذكر الدقباسي في 
بيان له ان خطــــاب نتنياهو 
أمس االول أمام مجلسي النواب 
والشيوخ بالكونغرس األميركي 
يؤكد أهمية التمســــك باتفاق 
الفلسطينية القامة  املصاحلة 
الفلسطينية املستقلة  الدولة 

وعاصمتها القدس.
  وشدد على أهمية استعادة 

التضامن بــــني الدول العربية 
في مواجهة املخاطر التي تهدد 
العربي «والذي  القومي  األمن 
ظهر جليا في خطاب نتنياهو 
بعدم اعترافه بحدود عام ١٩٦٧ 
وان القدس عاصمة أبدية للكيان 
الى ان  الصهيوني». واشــــار 
خطاب نتنياهو يوضح رفض 
حل مشــــكلة الالجئــــني وفق 
قواعد القانون الدولي وقرارات 
الشرعية الدولية وتأكيده على 
«عنصريــــة الدولة اليهودية» 
فــــي وقت ولى عصــــر الدولة 
العنصرية بالقضاء على النظام 
العنصري الذي كان سائدا في 
أملانيــــا ابان حكــــم هتلر وفي 

جنوب افريقيا. 

 عسكر العنزي 

 علي الدقباسي 

 العنجري: الذهاب إلى 
«الدستورية» «حصان 

طروادة» لالستفادة 
من عامل الوقت

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء
تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �ستقوم باإجراء 

ال�سيان��ة ال�سروري��ة ملحط��ات التحوي��ل الثانوي��ة مبحافظ��ة  

الأحم��دي، مما �سيرتتب عليه قطع التيار الكهربائي عن  بع�ض 

املناطق ح�سب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.

الوقترقم املحطةالتاريخاليوم

اأبوحليفة 25 )ق57(2011/5/29الأحد

الفحيحيل 10 اجلديدة )ق11(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اأبوحليفة 26 )ق60(2011/5/30الثنني

الفحيحيل 13 )ق7(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اأبوحليفة 27 )ق60(2011/5/31الثالثاء

الفحيحيل 17 )ق7(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اأبوحليفة 31 )ق53(2011/6/1الأربعاء

الفحيحيل 19 )ق9(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا

اأبوحليفة 43 )ق8(2011/6/2اخلمي�س

الفحيحيل 15 )ق7(

من 7.30 �صباحًا

حتى 13.00 ظهرًا


