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عادل الصرعاوي عبداهلل الرومي صالح املال عبدالرحمن العنجري مرزوق الغامن

العدوة يقترح تثمين بيوت األحمدي التركيب

نواب يطالبون بتوضيح صالحيات نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية

من الالئحة الداخلية ملجلس االمة 
الت����ي جتيز للمجل����س بناء على 
طلب خمس����ة من اعضائه الطلب 
من احلكومة توضيح سياس����تها 
ف����ي اي موض����وع ع����ام وتبادل 
الرأي بصدده، نطلب تخصيص 
جزء من اجللسة القادمة ملجلس 
االمة لتدل����ي احلكومة ببيان في 
هذا الش����أن، توضح فيه: ما مدى 
الصالحيات التي ميارس����ها نائب 
رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادية بصفته هذه )وليس 
بصفته وزير دولة لشؤون التنمية 

ووزير دولة لشؤون االسكان(.
ما تأثي����ر ه����ذه الصالحيات 
ف����ي صالحي����ات ومس����ؤوليات 
الوزراء املعنيني بالشؤون املالية 

واالقتصادية )وزير املالية – وزير 
التجارة والصناعة( املقررة لهم وفقا 
للدستور والقوانني املعمول بها. ما 
احلكم اذا تعارضت قرارات نائب 
رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادية مع قرارات او توجهات 
الوزير املختص )كما لو رأى الوزير 
القياديني  التجديد الحد  املختص 
بوزارته ورأى نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية غير 
ذلك(. ما املبررات التي دعت الى 
نقل االختصاص في االس����تعانة 
بالبيوت االستش����ارية الى وزير 
الدولة لش����ؤون التنمية بعد اقل 
من عامني من نقل هذا االختصاص 
من وزارة التخطيط )سابقا( الى 

وزارة املالية؟

لهذه القرارات. وباالضافة الى ذلك 
فقد قرر املرس����وم رقم 145 لسنة 
2009 ب����أن تنقل الى وزير الدولة 
لشؤون التنمية )الذي هو في الوقت 
ذاته نائب رئيس مجلس الوزراء 
النظر في  للشؤون االقتصادية( 
الوزارات والهيئات  تقرير حاجة 
العامة )فيما  العامة واملؤسسات 
عدا ما اس����تثنى بن����ص خاص( 
لالستعانة بالبيوت االستشارية 
واختيار البيوت املناسبة للمشاريع 
والدراسات املقترحة وفقا للقوانني 
والق����رارات املنظم����ة لذلك، وهو 
االختصاص الذي س����بق ان تقرر 
لوزير املالية مبوجب املرسوم رقم 
306 لسنة 2007 عمال بتوصيات 
البن����ك الدولي. وعمال باملادة 146 

)وهو تعبير يشمل جميع الوزارات 
واالدارات احلكومية( في خصوص 

تنفيذ برنامج عمل احلكومة.
ابداء الرأي في مالءمة التجديد 
القيادية في  الوظائف  لش����اغلي 
وظائفهم في ضوء التزامهم بتنفيذ 

برنامج عمل احلكومة.
تبلي����غ اجله����ات احلكومية 
بالقرارات التي يصدرها على اثر 
اجتماعه بالوزراء ورؤساء اجلهات 
احلكومي����ة ومديرها وش����اغلي 
الوظائف القيادية ورؤساء اجلهات 
احلكومي���ة ومديريها وش����اغلي 
الوظائ����ف القيادي����ة به��ا، وعلى 
هذه اجلهات اخط���ار مكتب نائ���ب 
رئيس مجلس الوزراء للش��ؤون 
االقتصادي��ة مبا قامت به تنفيذا 

قدم النواب عب����داهلل الرومي 
وم����رزوق الغ����امن وعبدالرحمن 
العنج����ري وصالح امل����ال وعادل 
الصرع����اوي طلب����ا لتخصيص 
جزء من اجللسة القادمة ملجلس 
االمة لتدلي احلكومة ببيان حول 
صالحيات نائ����ب رئيس الوزراء 

للشؤون االقتصادية.
وجاء في نص الطلب: بتاريخ 
2009/9/28 ص����در ق����رار مجلس 
الوزراء رقم 773 لسنة 2009 في 
ش����أن متابعة تنفيذ برنامج عمل 
احلكومة الذي عهد الى نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 

بصالحيات واسعة، من ذلك:
متابعة اعمال شاغلي الوظائف 
القيادية في اجله����ات احلكومية 

قدم النائب خالد العدوة اقتراحا برغبة أكد فيه 
ان: شركة نفط الكويت أبدت رغبتها في تثمني بيوت 
األحمدي »التركيب« واس����تمالكها الستخدامها في 
مشاريع الش����ركة اخلاصة بها من خدمات إسكانية 
ومشاريع نفطية تتعلق ببرنامج هذه الشركة وقد 
قامت مبراسلة املؤسس����ة العامة للرعاية السكنية 
منذ س����نوات بهذا الصدد ولم ترد املؤسسة املعنية 
على هذا املقترح ولم تفد الش����ركة برأيها وملا كانت 
هذه البيوت بي����وت تركيب مليئة بالعيوب الفنية 
وال تتحم����ل بناء طابق ثالث عليها وال يجدي معها 

اعمال الصيانة والترميم، فضال عن كون مساحتها 
ال تتج����اوز 260 مترا مربعا، مضيفا: لذا فإننا نؤيد 
التوجه الذي أبدته ش����ركة نفط الكويت حول إزالة 
هذه البيوت وتعويض أهاليها وإيجاد مساكن بديلة 
لهم عبر املؤسسة العامة للرعاية السكنية، وينص 
االقت����راح على »املوافقة على تثمني بيوت األحمدي 
»التركيب« وتسليم أرضها لش����ركة نفط الكويت 
وإيجاد مس����اكن بديلة لهذه األس����ر الكويتية وفق 
قانون املؤسس����ة العامة للرعاية السكنية على أال 

تقل مساحة البيوت عن 400 متر مربع«.

اجتمعت جلنة شؤون املرأة البرملانية أمس. وقالت 
عضوة اللجنة النائبة د.أسيل العوضي في تصريح 
عقب اجتماع اللجنة أمس »انه نتيجة لدخول النائب 
علي الراش����د كعض���و جديد في هذه اللجنة، متت 
مناقشة جميع املواد التي نوقشت في دور االنعق���اد 
الفائ��ت، حتى يكون للزميل الراش����د دور في اعادة 
صياغته��������ا، ومت االتف���اق على ع�قد جلس��������ات 

مكثف���ة، في ظل وجود العديد من االقتراحات املدرجة 
على جدول األعم��ال«.

واش����ارت د.أسيل العوضي الى ان قانون احلقوق 
املدنية واالجتماعي���ة للمرأة يحتوي على العدي���د 
من امل���واد املتش����عب�����ة.  مشيرة الى انه ستعقد 
اجتماعات مكثفة لالنتهاء من مناقشته، مؤكدة انه من 

أولويات جلنة شؤون املرأة في املرحلة احلالية.

كش���ف النائب محمد املطير ان يوم االحد 
املقبل سيشهد اجتماع اللجنة البرملانية املالية 
وان من اهم املوضوعات املوجودة على جدول 
االعمال مناقش���ة صندوق املعسرين وبعض 
االقتراحات املقدم���ة والتي تتعلق مبوضوع 

القروض.
وحول ما اش���يع مؤخرا عن وجود مرونة 
حكومية لزيارة رأسمال صندوق املعسرين، 
قال املطير: الى الوقت احلالي لم نسمع اي شيء 

رسمي في هذا اخلصوص، امنا االمر ال يخرج 
ع���ن كونه مجرد اخبار نش���رت في الصحف 
وتصريحات من قبل بع���ض النواب في هذا 
الشأن. ونفى املطير نهائيا ما يتردد ان احلكومة 
رفضت اسقاط فوائد قروض املواطنني وانها 
اكدت على ان كل ما يتعلق مبشكلة القروض 
البد ان يتم من خالل صندوق املعسرين، قائال: 
ل���م نلتق مع اجلانب احلكومي نهائيا في هذا 

االمر ولم نسمع مثل هذا الكالم.

محامي رئيس الحكومة: إجراءات قانونية ضد المسلم ومن تتبع حساب المحمد الشخصي

أكد بيان صادر عن مكتب احملامي 
اخلاص لسمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد، عماد السيف للمحاماة 
واالستشارات القانونية ان احلرية 
الش����خصية مكفولة بالدس����تور 
وس����رية احلس����ابات الشخصية 
مكفولة بالقانون وس����مو الشيخ 
ناصر بوصفه مواطنا يتمتع بكامل 
حقوقه الدستورية القانونية والتي 
منها ان يتصرف في ماله اخلاص 
وفق ما يراه سموه دون رقيب او 

حسيب اال اهلل وضميره.
وفيما يلي نص البيان الذي بثته 
»كونا«: انه مع التأكيد على االميان 
الكامل لسمو الشيخ ناصر احملمد 
على عدم احلديث او االدالء ببيان 
في ام����ور معروضة على القضاء 
احتراما لقدسيته ولعدم التدخل 
في ش����ؤونه اال انه وقد اخذ االمر 
منحى التجريح والتشكيك فقد لزم 
التنويه ببعض املبادئ املستقرة 
بخصوص ما اثير بجلسة مجلس 
االمة امس االول حول مصروفات 

ديوان سمو الرئيس.
ان احلرية الشخصية مكفولة 
بالدس����تور وس����رية احلسابات 
الشخصية مكفولة بالقانون وسمو 
الشيخ ناصر احملمد بوصفه احد 
املواطنني الكويتيني وليس كرئيس 
مجلس الوزراء يتمتع بكامل حقوقه 
الدستورية القانونية والتي منها ان 
يتصرف في ماله اخلاص وفق ما 
يراه سموه دون رقيب او حسيب 
اال اهلل وضميره في ظل املادة )18( 
من الدستور الكويتي والتي تنص 
على ان »امللكية اخلاصة مصونة 
فال مينع أحد من التصرف في ملكه 
اال في حدود القانون وال ينزع عن 

احد ملكه اال بسبب املنفعة العامة 
في االحوال املبين����ة في القانون 
وبالكيفي����ة املنصوص عليها فيه 
وبشرط تعويضه عنه تعويضا 

عادال«.
ان الشيك الذي اظهر صورته 
العض����و الفاضل النائب د.فيصل 
املس����لم هو شيك شخصي لسمو 
الشيخ ناصر احملمد ويتم صرفه 
من احلساب الشخصي لسموه وال 
عالقة له باملال العام او مبصروفات 
ديوان سموه وكذلك فان »احلرية 
الشخصية مكفولة« مبوجب نص 

املادة 30 من الدستور.
ان تتبع احلس����اب الشخصي 
لسمو الشيخ ناصر احملمد والذي 
ال عالقة له باملال العام او بامليزانية 
العام����ة للدول����ة واالط����الع على 
تصرفات سموه املالية الشخصية 
يضع من يرتكبها حتت طائلة قانون 
النقد وبنك الكويت املركزي واملهن 
املصرفية الذي كفل حماية خاصة 
للحسابات املصرفية وللسر املصرفي 
وفقا لنص املادة )85 مكرر( والتي 
تنص على ان »على اي عضو مجلس 
ادارة في بنك او اي مدير او موظف 
او مستخدم في البنك اال يفشي اي 
معلومات � اثناء عمله وبعد تركه 
للعمل � تتعلق بشؤون البنك او 
العمالء او بشؤون البنوك االخرى 
تكون قد وصلت اليه بسبب اعمال 
وظيفته وذل����ك فيما عدا االحوال 
التي يصرح فيها بذلك«. ان الثابت 
من املناقش����ات التي اثارها عضو 
مجلس االمة د.فيصل املسلم عن 
شيك شخصي لسمو الشيخ ناصر 
احملمد، ويتم صرفه من احلساب 
الشخصي لسموه من بنك برقان وال 

له عالقة بهذا الش����يك، السيما ان 
مثل هذه الشيكات مصونة مببدأ 

سرية املعلومات البنكية.
وقالت املبارك في تصريح أمس 
»أعتقد ان وصول مثل هذه املعلومات 
هو من الكبائر، ويعد خرقا لقانون 
سرية املعلومات املصرفية، ملا يفقد 
ثقة الفرد بالنظام البنكي، كما تؤثر 

على ثقة عمالء البنوك«.
وأبدت املبارك استياء وغضبا 
ش����ديدين ازاء ما حدث، في حني 
أكدت على ض����رورة التحقق من 
وجود أية مصروفات غير قانونية 
حتدث في مكتب أي من املسؤولني، 
اال انها ش����ددت على ان الغاية ال 
تبرر الوس����يلة، فاحلصول على 
معلومة من خالل كسر قانون سرية 
البنوك أمر غي����ر مقبول، اضافة 
الى ان ذل����ك يجرنا الى موضوع 
»الس����رية املعلومة«، فكيف أثق 
اآلن باستمرارية سرية املعلومات 
املوجودة في مكتبي، وكيف يثق 
ال����وزراء بعد ذلك ف����ي العاملني 

معه.

دراسة دستورية

من جهت����ه ق����ال النائب علي 
الراشد: اذا ُقدم استجواب لرئيس 
احلكومة سمو الشيخ ناصر احملمد 
على خلفية قضية الشيك النيابي 
فسنقوم بدراسة مدى دستورية هذا 
االستجواب، مؤكدا انه سيكون له 
موقف واضح جتاه هذه القضية.

أما النائب فيصل الدويسان فقال 
ان احلرب التي يتعرض لها رئيس 
احلكومة ليس فيها من الفروسية 
والنبل شيء، إذ بلغ األمر بها مبلغا 
يخشى معه زلزلة النظام املصرفي 

في البالد وعل����ى اجلميع احترام 
ثقة صاحب السمو األمير برئيس 
احلكومة والرأفة بالبالد والعباد.

وحول املوضوع نفسه قال 
النائب محمد املطير: هناك وثائق 
قدمت وانه يتعني على احلكومة 
ان ترد على هذا األمر، وبالنسبة 
لبعض األص����وات التي خرجت 
وتساءلت عن كيفية وصول مثل 
تلك الوثائق الى النائب املسلم وما 
مدى قانونية الطرق التي حصل 
بها عليها، أوضح املطير انه لم 
يكن هناك اي اعتراض من أعضاء 
البرملان يسجل صراحة على هذا 
األمر، وكذلك لم نر اعتراضا من 

قبل احلكومة.
وقال النائب س����يد حس����ني 
القالف ان احملاوالت املستميتة 
إلسقاط س����مو رئيس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد مصيرها 

الفشل الذريع.
واضاف الق����الف في تصريح 
صحافي ان ردود س����موه وحلمه 
وسمو أخالقه وصبره أصبح منوذجا 
نادرا في عص����ر الديكتاتوريات، 
لكن اقول لكل متآمر على سموه 
اتقوا احلليم إذا غضب وامض يا 
يا صاحب القلب الكبير فالكويت 

وأهلها وقبلهم اهلل معك. 
من جهت����ه قال النائب د.وليد 
الطبطبائي ان الشيك اذا اصدره 
صاحب����ه واطلقه للتداول اصبح 
مثل العملة النقدية وبالتالي يفقد 
سريته. واضاف: السؤال املهم هو: 
ألي غ����رض صدر الش����يك وألي 
مناسبة ولصالح من؟ صاحب القلب 
الكبير فالكوي����ت وأهلها وقبلهم 

اهلل معك.

يعتبر احترام السر املصرفي تأكيدا 
التي تنتهجها  لسياس����ة احلرية 

الدولة بتجرمي افشاء هذا السر.
وقد حظرت احملكمة الدستورية 
في قرار التفس����ير رقم )1/1986( 
بجلس����ة )14/6/1986( املس����اس 
بأصحاب املراكز املالية من عمالء 
البنك املرك����زي والبنوك االخرى 
اش����خاصا طبيعيني او اعتباريني 
حتى ولو كان قد صدر من مجلس 
االمة قرار بتشكيل جلنة حتقيق 
برملانية عن اي موضوع داخل في 

اختصاصات املجلس.
االمر الذي يخشى معه ان تكون 
هذه املمارسة استقصادا شخصيا 
لسمو الشيخ ناصر احملمد االحمد 
الصباح في نواح كفل الدس����تور 
والقان����ون حمايته����ا وس����ريتها 
باعتبارها م����ن احلقوق اللصيقة 

بشخص سموه.
لذا فان س����مو الش����يخ ناصر 
احملمد س����يتخذ جميع االجراءات 
القضائية والقانونية ضد عضو 
مجلس االمة د.فيصل املسلم ومن 
تثبت مس����ؤوليته القانونية في 
البنك املذكور في تتبع حس����ابه 

الشخصي.

وحتى النائب د.روال دشتي عندما 
حتدثت لم تطلب شطب الكالم او 
ادانته او اعترضت عليه بل كل ما 
طلبته مني هو الذهاب الى النيابة 

العامة.
وقال النائب املسلم حتى وسائل 
االعالم بكاملها مبا فيها الصحف 
قامت بنش����ر املوضوع وصورة 
الشيك فهل سيقوم رئيس احلكومة 
مبقاضاة كل هؤالء واعتبارهم مدانني 
خصوصا انني عرضت معلومات 
وطلبت توضيحها والتحقق منها 
فقط واحلديث الذي دار والسجال 
بحضور اعضاء السلطتني يعتبر 
كالم املجلس واحلكومة خصوصا 
في ظل عدم اعت����راض احد وهذا 
احلديث كان حت����ت قبة عبداهلل 
السالم اي انه حديث املجلس بكامله 

وليس حديثي وحدي.

قضية مستهجنة

النائب����ة معصومة  واعتبرت 
املبارك قضية »الش����يكات« التي 
كشف عنها النائب فيصل املسلم 
خالل جلس����ة مناقش����ة اخلطاب 
األميري قضية مستهجنة بسبب 
وجود شيك شخصي بيد من ليس 

عالقة له باملال العام او مصروفات 
ديوان سموه فان هذا التصرف ال 
البرملانية  يندرج في احلصان����ة 
للعضو املذكور ويخضع للمساءلة 

النيابية والعقوبات التأديبية.
كما يخضع تص����رف العضو 
املذكور للجرمية اجلنائية املنصوص 
عليها في املادة )85 مكرر( من قانون 
النقد وبنك الكويت املركزي واملهن 
املصرفية رقم )32/ 1968( فقد فرض 
املشرع الكويتي عقوبة جزائية على 
كل من يخالف حظر افشاء اسرار 

احلسابات املصرفية.
ان الكتمان املصرفي وحمايته 
من االفشاء واالنتهاك هو مظهر من 
مظاهر حماية احلرية الشخصية 
لالفراد عموما التي كفلتها املادة 30 
من الدستور فالكتمان املصرفي هو 
تطبيق من تطبيقات احلق في السر 
عموما وهو حق يخول لصاحبه 
ان يحتفظ باسراره في مكنونات 
ضميره كم����ا يخوله احلق في ان 

مينع غيره من كشفه.
والقول بغي����ر ذلك يؤدي الى 
تضاؤل السر املصرفي وال يصح 
املس����اس بهذا الس����ر ف����ي الدول 
الدميوقراطية مثل الكويت حيث 

وفور صدور البيان قال النائب 
د.فيصل املس����لم ان حديثه خالل 
جلس����ة اول من امس كان بوجود 
كامل اعضاء املجلس من حكومة 
ون����واب باالضاف����ة ال����ى وجود 
املستشارين حيث لم يقم احد منهم 
باالحتجاج او االعتراض. واضاف 
املس����لم خالل حديثه ل� »األنباء« 
ان الالئحة الداخلية تعطي أعضاء 
احلكومة واملجلس حق االعتراض او 
املقاطعة، كما انها جتيز شطب الكالم 
بعد ان اس����تمر السجال نحو 22 
دقيقة عرضت خاللها صورة الشيك 
النيابي مرتني على شاشة القاعة اال 
ان احدا منهم لم يعترض على ذلك. 
وزاد بقوله: عالوة على ذلك قمت 
بتسليم صورة الشيك لوزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان في ي����ده وطالبني في 
اجللسة السابقة بكشف ما لدي، 
كما ان رئاس����ة املجلس واألمانة 
العامة اجازت نشر املضبطة مبا 
احتوته من حدي����ث، وقام وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد 
الدولة  البصيري وزميل����ه وزير 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 
الروضان بالرد علي مرات عديدة 

المسلم: تحدثت في وجود أعضاء الحكومة والمجلس ولم يعترض أحد ووسائل اإلعالم نشرت الموضوع فهل هؤالء كلهم سيقاضيهم رئيس الحكومة؟

الراشد: سندرس دستورية استجواب »الشيك« في حال تقديمه

معصومة: الش�يكات مصان�ة بمبدأ س�رية المعلوم�ات البنكية

القالف: محاوالت إسقاط رئيس الحكومة مصيرها الفشل الذريع

أصدر بيانا أكد فيه أن الشيك ُصرف من أمواله الخاصة وال عالقة له بالمال العام أو مصروفات ديوانه

الدقباسي: لرفع سقف الراتب التقاعدي إلى 1750 دينارًا
قدم النائب علي الدقباسي اقتراحا برغبة 
بش����أن رفع س����قف الرات����ب التقاعدي الى 

1750 دينارا لعمال شركة البترول الوطنية 
الكويتية.

أسيل: لجنة المرأة أعادت مناقشة مواد
قانون الحقوق المدنية واالجتماعية للمرأة

المطير: الحكومة لم ترفض إسقاط الفوائد 
لكن أكدت معالجتها من خالل »المعسرين«

بعد دخول الراشد عضوًا فيها

المحمد استقبل مجموعة ال� 26: متمسكون بتطبيق القانون على الجميع 
قال املنسق االعالمي للحملة الوطنية ملواجهة استنزاف 
وتبديد ثروة البالد وترشيد استخدامها يوسف اجلاسم ان 
اعضاء احلملة التقوا في احلادية عش����رة من صباح امس 
اخلميس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
وذلك في منزله في منطقة الشويخ وبحضور كل من: الشيخ 
احمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان، 
الشيخ احمدالعبداهلل وزير النفط ووزير االعالم، د.محمد 
البصيري وزير املواصالت ووزير الدولة لش����ؤون مجلس 
االمة، روضان الروضان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، 
مصطفى الشمالي وزير املالية، وكان الغرض من اللقاء استكمال 
ما مت بحثه مع سموه والوزراء خالل مأدبة العشاء التي دعا 
اليها صاحب الس����مو االمير الشيخ صباح االحمد بحضور 
س����مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في ال� 20 من اكتوبر 
املاضي. وقد تركز البحث في اللقاء مع سمو رئيس مجلس 

الوزراء وال����وزراء احلاضرين على ابعاد »احلملة الوطنية 
ملواجهة استنزاف وتبديد ثروة البالد وترشيد استخدامها« 
والتي تركز على احملاور الثالثة الرئيسية وهي احلفاظ على 
الثروة الوطنية وتنميتها لالجيال القادمة ومحاربة الفساد 
ودف����ع عجلة التنمية املتوقفة في البالد، وفقا لبيانها الذي 

اصدرته بتاريخ 2009/10/15.
ومت التعبير في ذلك اللقاء عن قلق املجموعة بشأن ما آلت 
اليه اوضاع البالد في احملاور املذكورة، األمر الذي يستدعي 
ضرورة التفات احلكومة اليها والعمل على اصالح مسارها 
مبا يؤمن واقعا مس����تقرا للجيل احلاضر ومستقبال زاهرا 
لالجيال القادمة بالتعاون مع السلطة التشريعية ممثلة في 
مجلس االمة املوقر. وقد ملس اعضاء احلملة من سمو رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء تفهما وجتاوبا مع ما مت طرحه من 
مالحظات وافكار وتوجهات واك����د التزام احلكومة بتنفيذ 
مسؤولياتها التي نص عليها الدستور ومتسكها بتطبيق ما 

جاء به من مبادئ متعلقة بالواجبات واملسؤوليات امللقاة 
على عاتق جميع اطراف املجتمع، وكذلك متسكها بتطبيق 
القوانني على اجلميع دون اس����تثناء. وجدي����ر بالذكر انه 
سبق لقائها مع سمو رئيس مجلس الوزراء لقاءات اجرتها 
املجموعة مع رئيس مجلس االمة وعدد من اعضاء مجلس 
االمة مت فيها تداول رؤاها واهدافها السابق شرحها، هذا مع 
سعيها الالحق لاللتقاء باملزيد من النواب احملترمني ومنظمات 
املجتمع املدني واطراف االعالم املرئي واملطبوع والتجمعات 
السياسية والقوى الطالبية في البالد بغية التوصل الى رؤية 
مجتمعية وخط����وات عملية لتحقيق االهداف التي اعلنتها 
املجموعة في احلفاظ على الثروة الوطنية واستئصال الفساد 

بشتى اشكاله وحتقيق التنمية املستدامة.
وحث كل الس����لطات على مراعاتها لتلك االهداف وهي 
تؤدي مهامه����ا في خدمة الوطن واملواطن وفقا للدس����تور 

والقوانني املرعية.

بحضور الفهد والعبداهلل والروضان والبصيري والشمالي

احملامي عماد السيف


