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وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء
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ندوة الزايدي: متى يتوقف العبث السياسي؟

أكد النائب الس����ابق د.عب����داهلل العرادة 
أهمية احلرص على ترسيخ مفاهيم الوحدة 
الوطنية وتأصيل مفاهيمها، مشيرا إلى أنه 
لوال الدستور والنظام ش����به الدميوقراطي 
ملا اختلفت األوض����اع في الكويت عن الدول 
األخ����رى، عاتبا على ال����وزراء والنواب عدم 
الوفاء بقسمهم في احلفاظ على مصالح الوطن 
وصون الدستور وقوانني الدولة، موضحا أن 
بعض النواب ال ميثلون األمة ولكن ميثلون 

بعض املتنفذين.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها أثناء 
الندوة التي عقدت في ديوان د.أحمد الزايدي 
مبنطقة الصليبخات بعنوان »متى يتوقف هذا 
العبث السياسي؟« مساء أمس األول بحضور 
رواد الديوان وعدد من الش����خصيات العامة 

واملهتمني بالشأن العام.

إرادة األمة

وم����ن جهته أكد أس����تاذ القانون بجامعة 
الكويت د.عبيد الوسمي ان ما حدث في جلسة 
الثالثاء املاضي في مجلس األمة كش����ف أن 
املجل����س ال يعبر ع����ن إرادة األمة ولكن عن 
إرادة بعض الش����يوخ والتجار، موضحا أن 
اخللل في فهم العالقة بني احلكم واحلكومة 
هو أحد أسباب العبث السياسي، مشيرا إلى أن 
الدستور ينص على أن احلكم وراثي في ذرية 
املرحوم الشيخ مبارك الكبير وهذه النقطة 
لم ولن تكون محل خالف، ألن احلكم محصن 
بضمانات دس����تورية بينما احلكومة ليست 
محصنة ألنها تساءل وتستجوب، مشيرا إلى 
أن اخلطورة تكمن في أن هناك من يستخدم 
احلكومة كدرجة من درجات احلكم وهذا أفظع 

درجات الفساد واجلهل الدستوري.
وشدد الوسمي على أن املطالبة بالتمسك 
بالدس����تور هو متس����ك باحلكم وإبعاده عن 
مواطن اخللل، مطالبا برحيل الش����يخ أحمد 
الفهد مع رئيس احلكومة الشيخ ناصر احملمد 
ملسؤوليته عن تش����كيل احلكومة واختيار 
الوزراء، مشيرا الى ضرورة رحيل الوزيرين 
الساير والعفاسي اللذين استمرا في احلكومة 
رغم االهانات التي وجهت لهما، فالساير شتم 
في جلسة من جلسات املجلس ورفض املجلس 
رفع احلصانة عمن س����به والعفاس����ي شتم 

وكرمت احلكومة في بيان لها من سبه.

حالة تأزيم

بدوره أكد األستاذ أحمد الزايدي بجامعة 
الكوي����ت أن الكويت تعيش حالة من التأزمي 
والعبث السياسي التي ستستمر أثارها، ما 

دام استمر الش����يخ ناصر احملمد على رأس 
احلكومة، موضحا أن خالفات الشيخ ناصر 
احملمد والشيخ أحمد الفهد فضيحة سياسية 
خمسة جنوم، ومجلس األمة ال يتعدى كونه 
صورة قبيحة لسوق نخاسة سياسي يباع 
فيه النواب ويشتروا ومعظم نوابه ال ميثلون 

إال مصاحلهم الشخصية.
وأوض����ح أن احلكومة حينما أعتدت على 
النواب في الصليبخات في ديسمبر املاضي 
كانت تظن أن الصليبخات طوفة هبيطة، إال 
أن الواق����ع غير ذلك فهي منطقة عزيزة وبها 

رجال يقولون ان غدا لناظره قريب.

عبث سياسي

من جهت����ه تقدم احملامي محمد عبدالقادر 
اجلاسم بأحر التعازي ألسرة الصباح الكرام 
في وفاة راشد احلمود، مشيرا ملوقف جمعه 
معه عام 2003 حيث تقدم ضده بقضية أمن 
دولة، ثم صدرت له التعليمات بعد ذلك بسحب 
القضية، فاتصل به وأكد أن من طلب منه رفع 
القضية هو من طلب منه سحبها ليطلعوا هم 
بالزينة وأطلع أنا بالشينة، وقص عليه كالما 

مريرا عن واقع الصراع داخل األسرة.
وأوضح أن األسرة أحوج ما تكون لاللتزام 
بالدستور لتثبيت احلكم فالصراعات والنقص 
العددي في الطبقة القيادية داخل األسرة خطر 
كبير عليهم، مشددا على أن الدستور لم يضمن 
أن يكون رئيس الوزراء من األسرة فالدستور 
منح األسرة اإلمارة وليس احلكم، مشيرا إلى 
أن التداخل بني شؤون احلكم وشؤون اإلمارة 
هو من أضعف األسرة ورفع املطالبات بإسقاط 
احملمد، مشددا على أنه من السخف اعتبار هذه 
املطالبات تقليدا للشعوب العربية فالشباب لم 
تغيرهم الظروف االجتماعية ولكن حركتهم 
الرغبة في التغيير، داعيا التخاذ إجراءات فورية 
حتى ال تتطور األمور منها حل مجلس األمة، 
الدعوة النتخابات جديدة وتش����كيل حكومة 
برئيس جديد، مداعبا احلضور قائال عندما 
أقرأ ما يكتب على »تويتر« تراودني فكرة أن 
الكل من املمكن أن يذهب ألمن الدولة لو أرادت 
احلكومة، داعيا األس����رة احلاكمة لوضع حد 
لهذا العبث وذلك من منطلق حرصنا عليها 

وعدم قبولنا لغيرهم.
وبدوره أكد ممثل حرك����ة »كافي« محمد 
البليهيس أن الشعب هو اخلاسر الوحيد من 
هذا العبث السياسي، موضحا أنه عندما تخاذل 
النواب حترك الشباب، داعيا الشباب الكويتي 

للخروج لساحة الصفاة اجلمعة املقبلة.

)سعود سالم( العرادة متحدثا ويبدو اجلاسم والوسمي 

العرادة والوسمي واجلاسم حتدثوا عن مجمل األوضاع السياسية

مستثمرات في أسواق القرين اعترضن على توجه إغالق احملالت: 
لن نسمح بأن تذهب »حتويشة العمر« هباء منثورًا

النس����ائي  التجمع  ناش����د 
للمستثمرات في أسواق القرين 
س����مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد، وقف قرار 
البلدية إغالق احملالت واملكاتب 
التجارية في أس����واق القرين، 
وإعطاء املستثمرين مهلة زمنية 
إلى حني يفصل القضاء في هذه 

املسألة.
كم���ا حّملت املس���تثمرات 
احلكومة مس���ؤولية األخطاء 
الكارثي���ة التي يق���ع املواطن 
ضحيتها ويعاني األمرين جراء 
قرارات غير مدروسة أو أنها تتبع 

أجندات ومصالح معينة. 
من جانبه����ا، أكدت عريفة 
العلي، أن  املؤمت����ر، فاطم����ة 
رعاية الدولة للمواطن ليست 
في توفير احلقوق فقط، وإمنا 
في احلفاظ عليها، مناشدة سمو 
رئيس الوزراء االس����تماع إلى 
اللواتي رغنب  النساء  أصوات 
في املشاركة بالتنمية، وفي أن 
تصبح الكويت مركزا جتاريا، 
إال أن����ه بع����د أن حصلن على 
التراخيص، وجدن أنفس����هن 
محاربات ومهددات بس����حب 
التراخيص وكأن شيئا لم يكن 
وكأن أموالهن وهي »حتويشة 
العمر« ذهبت هب����اء منثورا، 
متسائلة: ما هو اخلطر احملدق 
الذي بسببه تغلق هذه احملالت 

وتشرد تلك العائالت؟
وقالت: نريد أن تبقى أسواق 
القرين منارة بعد أن رأت النور، 
وال نريدها أن تعود ميتة بسبب 
علل حكومية وألس����باب غير 
مقنعة، متسائلة: عندما اتخذ 
الوزير ق����رارا بغلق احملالت، 
فهل تخيل ماذا س����يحدث بعد 
اإلغالق؟ وهل تخيل كم أسرة 
س����تعاني من دي����ون مثقلة؟ 
وك����م أعالت هذه احملالت وكم 
حققت من طموحات؟ ال أعتقد 
أن الوزير وضع نصب عينيه 
مصلحة املرأة والرجل الكويتي، 
رغم أن هذه ه����ي التي يجب 
أن تك����ون مهمة الوزير أو أي 
مسؤول في الدولة، وأن يراعي 
مصالح البشر دون ظلم ودون 

ضرر أو إضرار.
وأضافت أن القرارات اجلائرة 
واخلاطئة يجب تعديلها طاملا 
تبني أن فيها ظلما، فنحن نعاني 
من أزمة، ونناشد ناصر احملمد 
ليتخذ قرارا يحفظ لهذه املنطقة 
االزدهار اجلميل، ويحفظ لهذه 
الشريحة مقدراتها، ويحول دون 
أن تضيع أمواله����ا في أروقة 

احملاكم والسجون.

حق مشروع

أما املس����تثمرة في أسواق 
الرزيحان،  القري����ن لطيف����ة 
فقد قالت: لقد بدأنا مش����وارنا 
بطريق����ة قانوني����ة وحصلنا 
على التراخيص، ومضينا في 
مرحلة البناء ووضع الديكورات 
القروض من  واألجهزة وأخذ 
البنك لنعيل أسرنا وهو حق 
مشروع لكل مواطن، ولم نطلب 
إال حقا من حقوقنا، ولكن بعد 
أن مارسنا نشاطنا سنتني نفاجأ 
بتعس����ف البلدية، وهناك من 
دفع املاليني، ونحن نطمح في 
العمل لبلدنا، متس����ائلة: ملاذا 
هذا التعسف من قبل البلدية؟ 
فنساء الكويت يعملن في كل 
مكان ولديه����ن طموح، فلماذا 
حترمينن����ا من ه����ذا احلق يا 
بلدية؟ فالكويتي أولى ببلده، 
ونح����ن نعمل بيدين����ا، ومن 
البلد لو نحن حرمنا  سينمي 
من التنمية؟ نحن نريد أن نعمل 

وأنتم متنعوننا.
ولفتت إلى أن هناك متنفذين 
يضغطون على وزير البلدية، 
متمنية على احملمد منحهم مهلة، 
مادام����وا ال يؤذون البيئة ولم 

عند اآلخري����ن كارثة، بل إنهم 
يسجنون الرجل أو املرأة من 
أجل 1000 دينار، وقالت: إن على 
املرأة املستثمرة التزامات مالية 
فمن سيقف معها عندما يتوقف 
نشاطها؟ وأين كنت يا فاضل 
املواطنون  صفر عندما أخ����ذ 
املس����تثمرون التراخيص، من 
وزارتك؟ هل كنتم نائمني؟ ال 
تدعوا أن هذا خطأ موظف، ولقد 
حصلنا عل����ى احملالت كمركز 
قانوني بشكل رسمي ونتحدى 

أن يحركنا أحد منه.
الزاير،  أما املستثمرة منى 
فقد ذكرت أنه لو كان لدى األمير 
علم مبا يحدث من فوضى ملا 
قبل بذلك، مطالبة وزير البلدية 
بتقدمي اس����تقالته إذا لم يكن 
كفؤا للجلوس على هذا الكرسي، 
فهناك نحو 900 مستثمر تلغى 
تراخيصهم مبنتهى السهولة 
ودون أي مباالة، وهددت بعدم 
اخلروج من احملالت قائلة: لو 
أردت ي����ا وزير البلدية إغالق 
املنطقة فلتضع الس����يف على 
رقابنا، فقطع األعناق وال قطع 
األرزاق، فمن حقنا أن نستثمر 
في بلدنا وديرتنا، وأن نكون 
يدا واحدة في وجه كل ظالم، 
وإذا كان لديك مصالح ومشاكل 
خاصة فال تضعنا في املدفع، 
وال حتملنا فوق مسؤوليتنا، 
فنح����ن نق����وم بواجبنا جتاه 
أهلنا، متسائلة: هل أنت الذي 
س����تعوضنا يا وزير البلدية 
عن خس����ارتنا وع����ن احلالة 
التي توصلنا لها؟  النفس����ية 
من جانبها، ناش����دت محامية 
الفتوى والتشريع  الدولة في 
جنالء النقي، القيادة السياسية 
أن تنظر بإنسانية إلى شباب 
هذا الوطن والطبقة الوسطى 
والتي أصبحت مهددة وبدأت 
تعاني األمري����ن، ففي اآلونة 
األخيرة أصبحت هناك فجوة 
كبيرة بني الغني والفقير وهو 
ما يهدد املجتمعات، قد تصل إلى 
ما رأيناه في دول أخرى، فنحن 
في أمانة أسرة آل الصباح التي 

بادلناها االحترام.
وأضافت أن الشباب يشكل 
نحو 60% فب����دل أن يدعمهم 
أصحاب القرار، قاموا يكبلونهم 
باخلسائر والديون، متسائلة: 
ملصلحة من قرر الوزير إغالق 
احملالت؟ وهل يخدم شبابنا؟ 
إنه سيشكل ضررا بالغا على 
االقتصاد الكويتي وسيؤثر على 
حياة املستثمر، وهو قرار من 
املعيب أن يصدر في دولة يجب 
عليها أن حتترم رغبة صاحب 
السمو في جعل الكويت مركزا 
ماليا، وهذا القرار لن يخدم هذا 

الهدف.
ولفتت إلى أن هناك متييزا 
صارخا وواضحا بني املستثمر 
الكبير والصغير، وقد أصبحت 
الكويت طاردة للمستثمر بسبب 
التعسف في استخدام السلطة 
والتجاوز في قرارات مضرة ال 
فائدة منها، وناش����دت احملمد: 
نهيب بشخصك أن ترأف بأبناء 
هذا البلد الغني التي يعم خيره 
جميع الدول العربية واألجنبية، 
الفتة إل����ى أن بعض الصحف 
احمللية رفضت نشر تصريحها 
بسبب أن لها موقفا من إيران، 
وقالت: إن سياسية التطفيش 
الكوي����ت، موجهة  متبعة في 
سؤاال إلى أصحاب القرار بقولها: 
أجندة من تطبقون يا أصحاب 
القرار؟ وهناك حرب ضروس 
تش����ن ضدنا نحن الش����باب، 
وقالت: الوي����ل كل الويل لكل 
من ميس قيادتنا السياسية، 
بسبب عجرفة بعض املسؤولني 
ونحن نتراجع إلى الوراء بدل 

أن نتقدم إلى األمام.
محمد راتب  ٭

يخالفوا القانون، وأن ينظر لهن 
نظرة األب إلى بناته، وقالت: 
سنذهب غدا إلى مكتب رئيس 
الوزراء إذا مت إغالق املكاتب من 

قبل البلدية واحملالت.

بصمة تنمية

من جهتها، حملت الناشطة 
السياس����ية واحملامي����ة ليلى 
الراشد، رئيس الوزراء مسؤولية 
أعمال وزرائه، وقالت: أنت يا 
شيخ ناصر احملمد مالذنا األول، 
وإذا لم تنصفنا فأنت مسؤول 
عن جمي����ع أعم����ال وزرائك، 
أمام األمة وستكون  ومساءل 
مساءالتك كبيرة، وإذا لم توقف 
هذا املوضوع عن حده ورفعت 
املعاناة عنا فسنلجأ إلى قضائنا 
النزيه فهناك أكثر من 400 حكم 
لصالح املستثمرين في أسواق 
القرين، وسنكون في مواجهتك 
أمام القضاء إذا لم توقف غلق 

احملالت.
وتساءلت: كيف توقف أحكاما 
تصدر باس����م األمير؟ ونقول 
لك حتى ال تزيد استجواباتك، 
إذا لم تنظر بإنس����انية انظر 
بنظرة قانونية ونحن نعرف 
كيف نأخ����ذ حقوقنا بالقانون 
إذا عجز رئيس الوزراء عن أن 

يحل املشكلة.
وتطرق����ت إل����ى اجلان����ب 
القانوني املتعلق بقضية إغالق 
احملالت من قبل البلدية، حيث 
ذكرت أن هذا التجمع النسائي 
جاء ليدعم مطالب املستثمرين 
واملستثمرات، وقالت: إن املشكلة 
املرأة اقتصادية،  التي تواجه 
وهناك من النساء من متارس 
املهن اليدوية سواء في البيت 
أو خارج البيت، ولديها طموح 
ألن تك����ون مكتفية اقتصاديا، 
ونري����د أن يكون لها مكان في 
التنمية االقتصادية وأن يكون 
لها بصم����ة فيها، إال أننا نرى 
وزراء احلكومة يوقفون طموح 
النساء، بل إن الوزراء يعيقون 
الكويتي وهو  حترك املواطن 
ما ال يجوز في الدس����تور ألن 
القانون كفل احلق جلميع األفراد 

من النساء والرجال.
املس����تثمر  أن  وذك����رت 
الصغير فوجئ بوزير ال يعي 
مسؤولياته وال يعرف األعباء 
املالية التي وضعت على كاهل 
إن  النساء املستثمرات، حيث 
أي محل ال تقل تكلفته عن 15 
ألف دينار من بناء وديكورات 
وجتهي����زات، وإذا كانت هذه 
املبالغ عند الوزير بسيطة فهي 
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جانب من احلاضرات

ال للظلم وال للقرارات التعسفية

يا رئيس مجلس الوزراء.. أنقذنا فالسجون بانتظارنا
نحن أخواتك وبناتك من مستأجري محالت 
أسواق القرين، واملتضررات من قرار وزير 

البلدية بغلق محالتنا ومكاتبنا، في يوم 
االثنني 6 يونيو 2011 نناشد سمــوك إعادة 

النظر في هذا القــرار الــذي سيصيبنا 
بأضرار جسيمة ستوثر بدورها على أوضاعنا 
املعيشية، بل إنها قد تتسبب في إدخال بعض 

املستثمرين السجون بسبب القرارات غير 
املدروسة ما ينتج عنها من تراكم الديون على 

كاهلنا، نتمنى من سموكم يا صاحب القلب 
احلنون أن تنظر إلينا بعني األب ألبنائه، وأن 

متنحنا مهلة من خالل وقف قرار البلدية إلى 
أن تفصل احملاكم في قضايانا املنظورة أمامها، 
خصوصا أن هناك أكثر من 400 حكم ابتدائي 

لصالح املستثمرين.
ودمتــم فخــرا للكويت وأبنائها، حفظ 

اهلل الكويــت وأميرهــا وقيادتهــا من كل 
مكــروه. 

حملن احلكومة مسؤولية األخطاء الكارثية

الكويت أصبحت 
طاردة للمستثمرين 
بسبب التعسف في 

استخدام السلطة 
والتجاوز في قـرارات 

ال فائدة منها 


