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ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

العالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع االأوقاف

الدور االأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

للإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ن�شتـري
 الأثاث الم�ستعمـل

والأجهـزة الكهربائـيـة

معــر�ض الزهــــراء

66590700

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

نقوم بعر�ض عقـارك بهـذا الإعالن باملجــان 
ما عليك اإل الت�سال  على رقم 66677519

للبيع ڤيال يف منطقة الأندل�ض اإيجار �سهري  1200 د.ك
مراجعــة  169 األـــف

مركــز الــزوم العـقــاري

ال�شالم لل�شتاليت
برمجـــة

�سيــانـــة

97160332
تمديد ق�سائم

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

سامح عبد الحفيظ
رأى النائبان علي الدقباسي وخالد الطاحوس ان وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد ضلل اعضاء مجلس االمة في موضوع االعالنات االنتخابية، 
جاء ذلك في تصريحني منفصلني حيث طالب الدقباس����ي سمو رئيس 
مجلس الوزراء باتخاذ اجراء واضح في شأن وزير الداخلية الذي ثبت 
انه ضلل مجلس االمة، وقال الدقباسي ان قضية اللوحات االنتخابية ال 

يجب ان تذهب ادراج الرياح والبد من اخذ اجراء حيالها.
كما طالب مجلس االمة بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن وعدم اهمال 
ه����ذه القضية التي هي من صلب اختصاصاته في حال اهمال احلكومة 
هذه القضية. من جانبه عبر النائب خالد الطاحوس عن ش����كره لوزير 
العدل راش����د احلماد على تعاونه مع النواب والتزامه الدستوري بالرد 
على االسئلة البرملانية، مشيرا الى ان النيابة ردت على وزير الداخلية 
قبل االس����تجواب بأس����بوعني وهو ما يناقض رد وزير الداخلية اثناء 
االس����تجواب بأن األمر معروض امام النيابة. ووصف الطاحوس وزير 
الداخلية بأنه ضلل اعضاء املجلس مما ينذر مبزيد من املواجهات مؤكدا 
اننا وقعنا طلبا لعرضه على املجلس بشأن محاكمة وزير الداخلية من 
خالل محكمة الوزراء. واوضح الطاحوس انه يجب على وزير الداخلية 
أال يقبل على نفس����ه ان يستمر في منصبه، وطالب الطاحوس بوجود 
فريق وزراء على شاكلة وزير العدل راشد احلماد، ومن جهة اخرى شدد 
الطاحوس على أنه ال ميكن ان يتخذ قرارا ويتراجع عنه وذلك ردا على 
سؤاله باعالنه استجواب رئيس الوزراء اذا لم يتم حل لقضية التلوث 
في أم الهيمان خالل 60 يوما، مش����يرا الى وجود 45 ألف مواطن في أم 
الهيمان محاصرين بيئيا وتفشي األمراض وسقوط االرواح بسبب التلوث 
البيئي. وقال الطاحوس ان هذه القضية مطروحة على مجلس الوزراء 
منذ 9 أعوام ولم يتم حلها، مبينا اننا سنمارس حقنا الدستوري جتاه 
رئيس ال����وزراء وبصفتنا ممثلني عن هذه الدائرة املنكوبة وللمحافظة 

على ارواح الناس.

لجنة تحقيق

من جانبه كشف النائب عبدالرحمن العنجري عن مشاورات يجريها عدد 
من النواب بشأن ما جتلى من حقائق حول موضوع إحالة وزير الداخلية 
لعقد اللوحات اإلعالنية الى النيابة. وقال العنجري ان هناك خيارات عدة 
في هذا الشأن منها تشكيل جلنة حتقيق برملانية او التصويت مباشرة 
عل����ى إحالة الوزير الى محكمة الوزراء او »أن يقتص الوزير احلق من 
نفسه«. وشدد على ضرورة عدم التعسف في استخدام االدوات الرقابية 
ومراعاة املصلحة الوطنية العليا لوطننا الصغير، مش����يرا الى ان اهل 
الكويت جمي��عا ملوا الصراعات والتصعيد دون مبرر ال يخدم الكويت. 
واكد على أهمية ان يقوم اعضاء مجلس األمة بدور إيجابي، مشيرا الى 
ان التحدي احلقيقي أمام احلكومة هو ان تترجم اخلطط والبرامج الى 

واقع وهذا هو املعيار احلقيقي لقياس اداء احلكومة.

وزاد: أم����ا ان نصعد مواضيع 
اخ����رى ونضخمها ونقول انه اما 
او استجواب  االتيان بفعل معني 
رئيس الوزراء فهذا حق مشروع 
للنواب لكن نتمنى عدم التشنج 
في تفعيل األدوات الدستورية فيما 
احلكومة تقدمت برؤيتها وبرنامجها 
ويجب ان نعطيها فرصة لتحقيق 
برامجه����ا. وعم����ا اذا كان يؤي��د 
الوزراء املنص��ة  صع��ود رئيس 
ف��ي ح��ال تقدمي االستجواب فعلي��ا 
قال العنج����ري، اذا كان االخ��وة 
جادين فعال في تقدمي االستجواب 
فيما هو تق����دم برؤيته وبرامجه 

فيجب اال يتردد اطالقا في ذلك.
وحول ما اثير بشأن احالة عقد اللوحات االعالنية موضوع احملور 
األول لالستجواب الذي قدم الى وزير الداخلية قال العنجري: لقد اطلعت 
على اجابة وزير الداخلية عن سؤال االخت د.اسيل العوضي كما قرأت 
تصريح النائب مس����لم البراك بهذا الشأن، ونحن جنري مشاورات مع 
بعض النواب وهن��اك اجراءات س����نتفق عليه����ا لن نفصح عنها اآلن، 

وبالتأكيد سيكون هناك إجراءات معينة.
وزاد: لقد صعقت باملعلوم��ات التي وصلتنا في هذا الش��أن، وهناك 
عدة خيارات محدودة وهي إما تشكيل جلنة حتقي��ق برملانية ومن ثم 
حتوي���ل األم��ر الى محكمة الوزراء او ان يت��م التصويت على اإلحالة 
حملكم��ة الوزراء او خيار آخر وهو ان يقتص الوزير احلق من نفس������ه 

وتبقى كل اخليارات مفتوح��ة.
ومن جهة أخرى وجه النائب مس����لم البراك س����ؤاال برملانيا لوزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد ضمنه الرد على ما تسلمه من قبل النائب 
العام بشأن احالة موضوع االعالنات االنتخابية، مؤكدا ان الرد يدحض 
ما قاله الوزير. وقال البراك في تصريح للصحافيني امس نريد ان يعرف 
الناس احلقيقة من ان التضليل وجد هوى في نفس الوزير وكذلك النواب 
الذين قالوا عند خروجهم من جلس����ة االستجواب انه مادام ان الوزير 
اح����ال القضية الى النيابة فلنترك الفرصة لنعرف احلقيقة بأنه اتضح 
اآلن وانكشفت احلقيقة املرة التي أراد ان يخفيها وزير املالية بتضليله 

وتدليسه على مجلس االمة.
وبنينّ انه حرص على ان يورد ضمن سؤاله رد النائب العام بالكامل 
لكي يوضح ان وزير الداخلية اراد ان يضلل النيابة العامة في الرسالة 
الت����ي بعثها في 2009/6/1 وانه لم يحمل عناصر اتهام ولم يحدد املتهم 
م مجرد رس����الة عدم ليمارس بها  ولم يقدم اطالقا اي مس����تندات بل قدنّ

التضليل.

واعتبر انها مش����كلة اذا كانت 
وزارة الداخلية املعنية باألمن غير 
قادرة ان تصيغ بالغا للنائب العام، 
مؤك����دا ان الوزير ليس غير قادر 
بأجهزته عل����ى ذلك بل انه قاصد 
ان ميارس التضليل النه يريد ان 
ميارس التضليل امام النهاية، كما 

مارسه امام مجلس االمة.
ووجه سؤاله الى الوزير قائال: 
ما الذي منعك ان تقف في 6/23 امام 
مجلس االمة وان تبلغ النواب برد 
النائب العام وما الذي جعلك تخفي 
الرد؟ مشددا على ان الوزير يعلم 
ان رد النائب العام قد كشف حقيقة 

مرة من انه ال يوجد بالغ اصال.
واوضح ان وزير الداخلية اراد التالعب من اجل انقاذ نفسه من تلك 
الصفقة املش����بوهة التي اوقع نفسه فيها والتي كبدت خزائن الدولة 5 

ماليني دينار اخذت وذهبت بغير وجه حق.
واش����ار الى ان وزير العدل واالوقاف املستشار راشد احلماد مارس 
قناعاته والتزم بالدستور في عملية الرد وكان واضحا وجزيئا بإجاباته 
بخالف التعامل الذي اظه����ره وزير الداخلية، مبينا اننا امام حكومتني 
جسدها تصرف »احلماد« وحكومة يريد وزير الداخلية ان يضعها في 

خياله ويوهم بها نفسه.
واضاف ان وزير الداخلية ذكر أنه ارس����ل رده مبوجب قرار مجلس 
الوزراء الى اللجنة التي تش����كلت بوزارة الدولة لشؤون مجلس االمة 
لكي تتطلع على كل االجابات قبل ارس����الها للنواب متسائال هل يعني 
ذلك ان وزير العدل لم يقم باملثل؟ واذا كان قد قام باملثل فلماذا اقروا له 

االجابة ولم يقروا لك بذلك؟
وقال: على من تضح����ك يا وزير الداخلية؟ واضح جدا انك تريد ان 
تتمسك بالتضليل الى هذه اللحظة وانكشفت االمور وانكشف املستور 
واآلن االمر بيد النواب كما هو بيد سمو الرئيس ان يتخذ قراره وكذلك 
بيدنا نحن، وكما ابينا اال ان نسائل وزيرا انتهك املال العام فنحن ايضا 
لن نقبل اطالقا وسنمارس صالحياتنا امام وزير مارس الكذب والتضليل 
والتدليس على مجلس االمة النقاذ نفسه بل واضح ايضا انه سعى الى 

تضليل النيابة العامة.
وقال البراك في سؤاله: لقد كنت على ثقة تامة عندما تسلمت اجابة 
وزير الداخلية املتضمنة رفض الرد على سؤالي الذي وجهته اليه بتاريخ 
2009/7/27 وذلك بكتابه املؤرخ في 2009/9/7 والذي ارفق به ما اسماه ب� 
»رد الوزارة على ما جاء بالسؤال املشار اليه«، انه امنا كان يخشى من 
كشف احلقيقة ويعمل على طمسها وعلى التفتيش عما ميكن ان يتشبث 

به، مع محاولته االيحاء وااليهام بأن هذا الرفض امنا هو التزام وتنفيذ 
لسياسة عامة للحكومة، اذ جاءت اجابة املستشار نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش����ؤون القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والش����ؤون 
االسالمية التي تس����لمت صورة منها بتاريخ 2009/10/19 والتي ارفقت 
بها صورة من رد املستشار النائب العام بتاريخ 2009/6/7 على رسالة 
وزارة الداخلية املوجهة اليه بتاريخ 2009/6/1 لتكشف احلقيقة املرة التي 
حاول وزير الداخلية اخفاءها بحجة واهية س����بق لي ان وصفتها بأنها 

اوهن من بيت العنكبوت، وهكذا قذف باحلق على الباطل فأزهقه.
واآلن وبعد هذه االجابة من املستش����ار نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش����ؤون القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والشؤون االسالمية 
الذي لم يس����لك الطريق الذي س����لكه وزير الداخلية باالحتجاج بقرار 
احملكمة الدس����تورية الصادر بتاري����خ 2005/4/11، ولي عنق هذا القرار 
او االحتج����اج بقرار مجلس الوزراء رقم 426/ ثالثا املتخذ في اجتماعه 
رق����م 13 � 2 � 2009 املعقود بتاريخ 2009/6/8 التي ارفق بها صورة من 
رد املستشار النائب العام بتاريخ 2009/6/7 على كتاب وزير الداخلية 
بتاريخ 2009/6/1، فإنني ارى من الواجب التوقف عند بعض التواريخ 
الهمية ذلك وتوجيه سؤال لوزير الداخلية لعله يرد مبا ميكن ان يؤدي 

الى ايضاح بعض االمور.
وقال: بتاريخ 2009/6/8 تقدمت باستجوابي الى وزير الداخلية بصفته 

وفقا للمحاور التي وردت في االستجواب.
وبتاريخ 2009/6/7 رد املستشار النائب العام بالكتاب التالي نصه 
عل����ى كتاب وزير الداخلية املوجه الى املستش����ار النائب العام بتاريخ 

.2009/6/1

كتاب النائب العام

باالشارة الى كتابكم رقم 1121 املؤرخ في 2009/6/1، املرفق به صورة 
من مالحظات ديوان احملاسبة ورد الوزارة عليها وتعقيب الديوان على 
هذا الرد بش����أن عقد وزارة الداخلية مع شركة »مايكرو سولو شينز« 
لتوريد اعالنات ارش����ادية للناخبني عام 2008 واالستفسار عما اذا كان 

ابرام هذا العقد وتنفيذه ينطوي على شبهة جرمية من عدمه.
نود االحاطة بأن مالحظات ديوان احملاس����بة عن املغاالة في اسعار 
االعالنات املنفذة مقارنة بأسعار السوق، وابرام العقد املشار اليه باالمر 
املباشر دون استجالب عروض من شركات اخرى، ودون احلصول على 
موافقة مسبقة من جلنة املناقصات او ديوان احملاسبة والتي ردت الوزارة 
عليها ان اللوحات االرشادية موضوع التعاقد كانت من نوعية ذات جودة 
عالية وتقنية حديثة لم تستطع توفيرها سوى الشركة التي مت التعاقد 
معها، وان قصر املدة املتاحة للتعاقد قبل اجراءات االنتخابات عام 2008 

لم تكن تسمح باتباع االجراءات واخذ املوافقات املشار اليها.
هذه املالحظات ال تثير سوى مجرد شبهة مخالفات ادارية � ان صحت 

� وليس فيها ما يدل على وقوع اي جرمية على وجه التحديد،.
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العنجري: مشاورات لتشكيل لجنة تحقيق نيابية أو إحالة الخالد لمحكمة الوزراء
البراك: وزير الداخلية أراد التالعب من أجل إنقاذ نفسه من تلك الصفقة المشبوهة
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