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قدم النائب علي الراشد اقتراحا برغبة بشأن 
توظيف احد املختصني في لغة االشارة للتواجد 
الدائم في كل وزارات ومؤسسات الدولة ملساعدة 
ذوي االعاقة السمعية لدى مراجعتهم ادارات 

واقسام الوزارة.

قدم النائب سالم النمالن اقتراحا برغبة بشأن 
منح الهيئ���ة العامة للبيئة املزيد من الصالحيات 
وإنشاء هيئة عليا تنفيذية منوط بها اإلشراف على 
الهيئات واللجان احلكومية وتنسيق العمل املشترك 
فيما بينهم، ودعوة القطاع اخلاص لدعم البحوث 
العلمية البيئية ورعاية الندوات واملؤمترات التي 

تخدم البيئة.

الراشد: توظيف أحد المختصين في لغة 
اإلشارة للتواجد في الوزارات

النمالن لمنح هيئة البيئة مزيدًا من الصالحيات

د.جمعان احلربش م.خالد الطاحوس د.فيصل املسلم

تقرير ديوان المحاسبة الثاني عن مصروفات 
ديوان رئيس الوزراء تأكيد لإلدانة وليس للبراءة

أكد النائب د.فيصل املس����لم ان تقرير ديوان احملاسبة 
الثاني واملتعلق مبصروفات ديوان س����مو رئيس الوزراء 

هو تأكيد لإلدانة وليس للبراءة.
وقال املسلم في تصريح صحافي: استند سمو رئيس 
الوزراء وفريقه احلكومي في مرافعته الثانية والتي ليس 
لي دور بعده للتعليق عليها على رد جديد من رئيس ديوان 
احملاس����بة ووزعه على نواب املجلس ونشره في وسائل 
اإلعالم احمللية في نفس يوم جلسة االستجواب مرفقا بردوده 
املكتوبة على محاور االستجواب هاتكا لسرية جلسة استمات 
ملنع عالنيتها، مضيفا: انه كذلك خرجت أفواج املؤيدين من 
نواب »اجللسة السرية« ووسائل إعالمية معروفة التوجه 
واالرتباط تهول من هذا الرد اجلديد باعتباره صك البراءة 
لسمو الرئيس وديوانه من كل جرم، وعنوان الطهارة من 
كل ذنب، واالدعاء بأن هذا الرد نسف تقرير ديوان احملاسبة 
األساسي الصادر في 2008/10/20 املليء بإثباتات اإلدانات 

والتجاوزات واملخالفات على ديوان الرئيس.
واوضح املس����لم ان سؤال احلكومة االول هو »هل كان 
في الصرف جتاوز لالعتمادات املالية وفقا مليزانية ديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء؟« وكان جواب ديوان احملاسبة 
»لقد كانت املصروفات في حدود االعتمادات املالية املقررة 
قانونا«، الفتا الى ان تعليقنا على هذه االجابة هو اننا لم 
نتهم ديوان سمو الرئيس بتجاوز االعتمادات امنا التساؤالت 
كانت اين صرفت؟ وملن اعطيت؟ وملاذا اعطيت؟ وما مصلحة 
الكويت وش����عبها في هذا العطاء؟ وهو الذي اثبته ديوان 
احملاسبة في التقرير االول في اكثر من موقع منها صفحة 
28 عندما قال »مهما تعذر معه عدم متكن ديوان احملاسبة 
من استيفاء بعض تلك البنود ومنها: حتديد من اعطيت له 
الهدية واسمائهم وصفاتهم واالسباب التي من اجلها اعطيت 
الهدية« وايضا عندما عاب الديوان في تقريره االول صفحة 
33 »استخدام االعتمادات املالية املخصصة لبرنامج ديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء لتمويل شراء الهدايا في جهات 

اخرى مثل الديوان االميري وديوان سمو ولي العهد.
وتابع املس���لم: ان س���ؤال احلكومة الثاني هو »هل 
اسفرت رقابة ديوان احملاسبة املسبقة على االرتباطات 

والتعاق���دات محل التدقيق والفحص عن مالحظات ذات 
مردود مالي؟« وكان جواب ديوان احملاسبة هو »حصول 
ديوان س���مو رئيس مجلس الوزراء على املوافقات عن 
جميع املش���تريات التي بلغت النصاب اخلاضع لرقابة 
ديوان احملاسبة باستثناء ما اورده الديوان في الصفحتني 
34 و81 والتي حصل���ت على موافقة الحقة، موضحا ان 
تعليقنا على هذه االجابة ان ديوان احملاس���بة دانهم في 
موقعني، األول فيما ه���و دون النصاب اخلاضع لرقابة 
ديوان احملاسبة عندما سجل في تقريره االول صفحة 81 
ما نصه »جتزئة بعض عمليات الشراء بقصد النأي بها 
عن موافقة اجلهات الرقابية، والثاني ما نص عليه بعدم 
اخذ املوافقات املسبقة حتى في النصاب اخلاضع لرقابة 
ديوان احملاسبة في موقعني: األول في صفحة 34 عندما 
نص في محور الهدايا )القيام ببعض عمليات الش���راء 
قبل احلصول على موافقة ديوان احملاسبة املسبقة( وبني 
أمثلة على هذه احلالة بثالث عمليات شراء تبلغ قيمتها 
نح���و 400 الف دينار والثاني في صفحة 81 عندما نص 
في محور املش���تريات عل���ى التعاقد قبل احلصول على 
موافقة ديوان احملاس���بة، وضرب امثلة لذلك بعمليتي 
شراء لسيارات بغلت قيمتها 600 الف دينار، فأين براءة 
ديوان الرئيس من هذا املأخذ الذي هو معيب أن يصدر من 
ديوان الرجل التنفيذي األول الذي يدير احلكومة ويرسم 
السياسة العامة في البلد واملسؤول عن التزام النصوص 
الدستورية وسيادة القانون والواجب ان يكون وديوانه 
قدوة لكل مسؤولي الدولة في االلتزام بتعليمات اجلهات 

الرقابية بدال من التهرب منها او مخالفتها.
وزاد: س����ؤال احلكومة الثالث هو هل اي من املخالفات 
التي توصل اليها تقرير ديوان احملاسبة تنطوي على شبهة 
جرمية جزائي����ة او ترتب عليها ضياع حق مالي للدولة؟ 
وكان جواب ديوان احملاس����بة هو م����ا احتواه التقرير من 
مخالف����ات او مالحظات ال يتبني عن وجد ش����بهة جرمية، 
مش����يرا الى ان تعليقنا على هذا اجلواب هو انه كالعادة 
يبني ديوان الرئيس فقط جزءا من اجلواب متجاهال بقية 
االجابة التي تدينه، ومع ان تقرير شبه اجلرمية اجلزائية 

محله القضاء العادل يشير جواب الديوان الى مخالفات في 
النظم والقواعد املالية مثل قصور أنظمة الرقابة الداخلية، 
وعدم التقيد ببعض اللوائح والتعليمات املالية، وتطبيق 
نظام مالي غير معتمد من وزارة املالية االمر الذي جزما ان 
لم يؤد الى شبهة جرمية فهو قد ادى الى ضياع حق مالي 
للدولة وهو الوارد في السؤال ولم يتم االجابة عنه، وهو 
حتما ادى الى تبديد املال العام الذي يعد جرمية ومسؤولية 
الدفاع عنه واجب كل مواطن وهو ما لم يوضع بنص السؤال 

ولم تتم االشارة اليه في االجابة اجلديدة،
وقال املسلم ان س����ؤال احلكومة الرابع هو: هل يوجد 
سحوبات نقدية او مبالغ نقدية قدمت الشخاص او جهات 
معين����ة؟ وكان جواب ديوان احملاس����بة: لم يتبني لديوان 
احملاس����بة من خالل التقرير وجود س����حوبات نقدية او 
مبالغ نقدية قدمت الشخاص او جهات معينة، بل ان جميع 
املبالغ املصروفة عبارة عن هدايا عينية ومشتريات، الفتا 
ال����ى ان تعليقنا على جواب الديوان ابت����داء هذا اجلواب 
موجود في تقرير ديوان احملاسبة االول باحلرف: ان جميع 
املبالغ املصروفة عبارة عن هدايا عينية، لذلك التساؤالت 
التي تطرح وعرضتها ش����خصيا في جلس����ة االستجواب 
على سمو رئيس الوزراء هي: اين ذهبت الهدايا العينية؟ 

وضربت امثلة:
� هدايا باملاليني، اجهزة حاس����ب آلي، فاكس����ات، آالت 
تصوير ومطبوعات، مما لها ارتباط بالعمل االعالمي وتفوق 

احتياجات ديوان الرئيس، أين صرفت؟
� هدايا بكمي����ات كبيرة ومختلفة االنواع تصل قيمتها 
ملاليني الدنانير يتم شراؤها في يوم واحد وال احد يعرف 

ملن اعطيت.
واختتم املسلم ان تلك املالحظات العامة واخلاصة لكل 
سؤال من اسئلة احلكومة واجابات ديوان احملاسبة عليها 
توضح بش����كل فاضح انه لم يكن في ذلك اجلواب اجلديد 
لديوان احملاسبة اي دليل براءة او صك طهارة من إدانات 
واتهامات تقرير ديوان احملاسبة االول املدرج على جدول 
اعمال املجلس كما حاول ان يصورها سمو رئيس الوزراء 

وديوانه وفريقه احلكومي ومستشاريه.

 المسلم: نعلم أن كتاب عدم التعاون مع رئيس الحكومة سيرفضه المجلس
آالء خليفة

العل����وم  جمعي����ة  نظم����ت 
االجتماعية بجامعة الكويت ظهر 
أمس ن����دوة بعنوان »مس����تقبل 
العالقة بني السلطتني« حتدث فيها 
النواب د.فيصل املسلم ود.جمعان 
احلربش وم.خالد الطاحوس وذلك 
قبيل جلسة التصويت على كتاب 
عدم التعاون مع رئيس احلكومة 

واملقرره غدا.
وف����ي هذا االطار ق����ال النائب 
د.فيصل املسلم: انه من املؤلم جدا 
بعد جلسة االستجواب ان تخرج 
االجتاه����ات غي����ر املنضبطة في 
السلوك احلكومي وبعض املوالني 
لها، فبعد اجللسة بادرت مجموعة 
من النواب الذين نحترمهم ونقدرهم 
ولك����ن نخالفهم الى العظم الى ما 
نهجوا إليه من تكريس سوابق في 
إعالن التعاون مع رئيس الوزراء 
الدس����تورية  خالف����ا للنصوص 
وملنطق األمور ومجريات األحداث 
السياسية، وظهر من ينادي بقضية 
تعديل الدس����تور وإلغاء وجوده 
وبالتالي إلغاء وجود املؤسس����ة 
الش����رعية ويقال بأنها  والرقابة 
أفكار وهي نش����وى لكنها نشوى 
تدل على التخبط، معربا عن أمله 
ملا وصلته من اخبار صباح امس، 
قائال: »من يتردد على جلس����ات 
املجل����س يع����رف رج����ال فاضال 
يس����مى »بعباس الشعبي« ومن 
شدة والئه للدميوقراطية وحبه 
لهذا البلد ولش����عبه ال يفرق بني 
الن����اس واملواطنني والنواب على 
أساس قبليا وطائفيا وانتماء فئوي 
فاشتهر مبحبته الخواننا االفاضل 
في التكتل الشعبي وسمي باسمهم 
وعلمنا بانه صدر قرار مبنعه من 
دخول مجلس االمة النه يعبر عن 
رأيه وعن نبض االمة، ويؤملني هذا 

التعسف«.

مالحقة الشباب

متابعا: كما اننا اصبحنا نشاهد 
مالحقة بعض الشباب ممن يتناول 
الش����أن السياس����ي م����ن منطلق 
احلريات وحقهم في التعبير عن 
آرائهم من مدونني وكتاب وما شابه، 
فاحد االشخاص تلقى اتصاال من 
شخص يزعم انه من طرف رئيس 
مجلس ال����وزراء يهدده ويوبخه 
ألن����ه يعلق على كالم قاله رئيس 
مجلس الوزراء بعد افتتاحه ملعرض 
السيارات، مؤكدا ان تلك املؤشرات 

ستواجه من قبل نواب االمة.
وزاد: ونقول يا ش����يخ ناصر 
احملمد ي����ا رئيس مجلس الوزراء 
نتمن����ى انك ال تكن تعلم عن ذلك 
النفس، وان توجه جميع االجهزة 
والشخصيات ان ينضبطوا النه ال 
ميكن مواجهة الشباب واملواطنني 
املعبري����ن ع����ن حرياته����م بتلك 

االساليب.
ومن جهة اخرى قال د.املسلم: 
لق����د بذلن����ا كل الس����بل والطرق 

هناك أخطاء وأعطيت له الفرصة 
حاليا لتصحيحها ولقيادة التنمية 
وتصحيح األوضاع ومحاس����بة 
املتورطني، وهن����ا ال منلك حينها 
حتى لو اختلفنا مع الشيخ ناصر 
إال ان نقول له »أحسنت أحسنت« 
الن خالفنا معه ليس شخصيا وامنا 
حول قضايا ومبادئ، فمن يستجوب 
اليوم الشيخ ناصر احملمد أشادوا 
به ف����ي يوم من األيام على بعض 
قراراته اإلصالحية، مؤكدا انه علينا 
السياسية  االستفادة من املعركة 

التي حدثت.

استحقاق سياسي

وذكر النائب خالد الطاحوس ان 
استجواب رئيس مجلس الوزراء 
الذي تقدم ب���ه النائب د.فيصل 
املسلم يعتبر استحقاقا سياسيا 
كان البد من تقدميه لكشف الكثير 
من األوضاع اخلاطئة في ديوان 
او  الوزراء  سمو رئيس مجلس 
فيما يتعلق بالشيكات التي صرفت 
لنواب مجل���س األمة، فعالمات 
االستفهام الكثيرة كانت بحاجة 
الستجواب يرد من خالله رئيس 
الوزراء على تلك احملاور، مشيرا 
الى ان هذا املوقف التاريخي يسجل 
للنائب د.فيصل املسلم الذي وعد 
فأوفى بهذا االستجواب، متابعا: 
وكنا بانتظار ردود سمو رئيس 
مجلس الوزراء وفي تلك اجللسة 
السرية سمعنا للمستجوب ومقدم 
االستجواب واقتنعنا بعدها بأن 
كتاب ع���دم التع���اون يجب ان 
يتضمن نواب كتلة العمل الشعبي 
الثالثة والقريبني من الكتلة وهم 
النائب علي الدقباسي والصيفي 
مبارك الصيفي، ووقعنا على هذا 
الكتاب لقناعتنا بان رئيس مجلس 
الوزراء لم يج���ب على احملاور 
بالقدر ال���ذي كنا نتمناه وايضا 
سجل هذا االستجواب أمرين مهمني 
وهما تفعيل املادة 100 من الدستور 
الكويتي التي نصت على انه يحق 
لعضو مجلس األمة استجواب 
الوزراء وأي من  رئيس مجلس 
الوزراء، واستجواب رئيس مجلس 
الوزراء وصع���وده الى املنصة 
وكسره احلاجز في قضية صعود 
رئيس مجلس الوزراء الى املنصة 
والتي كانت بالسابق يعتبروها 
خطا احمر ال ميكن جتاوزه ومت 
حل مجلس األمة 3 مرات بسبب 
استجوابات قدمت لرئيس مجلس 
الوزراء، ساهم في تفعيل املادة 100 
من الدستور واملادة 102 في كتاب 
الذي قدم لرئيس  التعاون  عدم 

مجلس الوزراء.
وزاد الطاحوس قائال: ان قضية 
التعاون بني املجلس واحلكومة في 
املرحلة املقبلة ال ميكن حتديدها 
حاليا، فاذا تقدمت احلكومة خطوة 
في قضايا التنمية فنحن سنتقدم 
معها خطوتني، كونها هي من متلك 

زمام األمور في التنفيذ.

اموال����ي اخلاصة وان����ا حر فيها، 
وقلت ان ه����ذا الكالم غير مقبول 
الن أي مالك ملال خاص يتصرف 
فيه وفقا للقانون، فمن يش����تري 
أصواتا يشتري بأمواله اخلاصة 
ولذلك فان هذا النفس هو تكريس 
لهدم اركان الدولة، فالدستور مينع 
عضو مجلس االمة ان يتعامل مع 
الدولة جتاريا اال في مواقع محددة 
ومعلن����ة كالتثمني او املناقصات، 
مشيرا الى انه طالب اغلبية النواب 
التي متتلكها احلكومة بأن جتبر 
الشيخ ناصر احملمد على كشف كل 
الشيكات التي دفعها خاصة وانهم 
طالبوني بعرض اس����ماء النواب 
الذين حصلوا على شيكات ووعدت 
بعرضها عندما امتلك األدلة وبالفعل 
عرضت صورة ش����يك في إحدى 
اجللسات، ولكن مع األسف لم يتكلم 
نائب واحد في هذا األمر ومن وّقع 
على طلب ع����دم التعاون واضح 

موقفه بانه رافض لهذا االجراء.
وزاد قائ����ال: م����ن اصدر كتاب 

تعاون مع احلكوم����ة، فضال عن 
الدستور وفضال عن سياق األحداث 
فهو يقره على ما مضى، وأي عضو 
تسأله عن قبوله ألخذ شيك باسمه 
من الشيخ ناصر احملمد فسيجاوب 
بالنفي او ان يقبل ان يعطى نائب 
شيكا باسمه متسائال فكيف صوتوا 
معه بالتع����اون على هذا األمر بل 
وإصدار بيان بالتعاون واجللسة لم 
تنته بعد وإعالن التعاون واملفترض 
دس����توريا أنه ال يعلن هذا األمر 
وال يحس����م إال بعد اجللسة ب� 7 
أيام، مضيفا: لقد قال الشيخ احمد 
العبداهلل في لقاء بإحدى القنوات 
في مجلس األمة لكل تصريح سعر 
ولكل سؤال سعر ولكل استجواب 
سعر، مشيرا الى انه قال للشيخ 
ناصر احملمد هل هذه الش����يكات 
هي س����عر كما قال الشيخ احمد 

العبداهلل؟ ولم يجب.
وافاد د.املسلم بان طلب عدم 
التعاون محسوم ويعلم ان مجلس 
األمة س����يصوت عليه وستكون 

وتدرجن����ا بكل اآللي����ات حتى ال 
نصل ملرحلة االس����تجواب ولكن 
مع األسف أبى سمو الشيخ ناصر 
احملمد اال ان يكون احلسم من خالل 
املنصة وقدمنا ذلك االستجواب، 
لذلك فاجلميع في الكويت يفاخر 
حتى م����ن كان يتهمنا بالتخوين 
من بعض نواب االمة ومن بعض 
وسائل االعالم الفاسد كوننا تناولنا 
رجال يتولى سدة مجلس الوزراء 
ومن أسرة احلكم وقد يكن حاكما، 
بان هذا االستجواب اجناز للشعب 
والبلد، النه لم يسبق في تاريخ 
الوطن العربي والعالم الثالث ان 
يستجوب رئيس مجلس الوزراء 
باسم األمة حسابا على ادائه، هادفني 
م����ن وراء ذلك معاجل����ة االخطاء 

واحملاسبة عليها.
واردف قائ����ال: ف����ي جلس����ة 
االستجواب كان هناك فريق يريدها 
علنية وفريق يريدها سرية وسعى 
رئيس مجلس الوزراء واحلكومة 
والغالبي����ة م����ن الن����واب الى ان 
تكون سرية وزعموا ما زعموا من 
التبريرات خالفا للنص الدستوري 
بان االصل في اجللسات ان تكون 
علنية وخالفا للنظام البرملاني وهو 
الشفافية والوضوح وحق  نظام 
االمة بان تراقب سلطاتها وتعرف 
ما يدور وبالتالي مراقبة نوابها، 

وجرت اجللسة سرية.
وتابع قائال: وكان رد الش����يخ 
ناص����ر احملمد فيه����ا ردا مكتوبا 
مختصرا على 3 عناصر، العنصر 
االول بان االستجواب غير دستوري 
ورددنا عن����ه بتفني����ده وانتهى 
املوضوع، اما في املصروفات فقال 
امران فقط بعدما قمت باستعراض 

الكل  النتيج����ة بالرفض ولك����ن 
مسؤول امام اهلل ثم أمام الشعب 
عن أمانته، مشددا ان الشيخ ناصر 
احملمد فشل فشال ذريعا في الرد 
على محاور االستجواب ونفي التهم 
املوجهة له ولم يقنعنا، مس����جال 
شكره للنواب العشرة الذين وّقعوا 
على كتاب عدم التعاون وموضحا 
التفس����يرية تقول ان  ان املذكرة 
احلكم النهائي هو لصاحب السمو 
األمير وان هو من وصفه الدستور 
بان����ه اب للمواطنني، الفتا الى ان 
البلد في تراجع واملشاكل في زيادة 
واخلدمات متردية، تعطلت التنمية 
وضعف القرار وهناك شيوع الفساد 
وانعدام لألمن إال ما ندر، ويبقى 
ان احلكومة هي املبادرة والنواب 

هم احملاسبون.

جني الثمار

من جهته، قال النائب د.جمعان 
احلربش: اج����زم بان ما حدث في 
االستجواب ستجنون ثماره عندما 
يشعر اي رئيس وزراء في املستقبل 
انه يس����اءل سياسيا فاليوم متت 
مساءلة الشيخ ناصر احملمد عن 
قضايا مالية تتعلق بإجراءات مالية 
في ديوانه وبفساد مالي وبالتالي 
فلن يكون هناك رئيس وزراء او 
وزي����ر في املس����تقبل ممنوع من 

املساءلة، 
من جهة أخرى، اشار د.احلربش 
إل����ى ان����ه انتظر خالل جلس����ة 
االس����تجواب ان يعترف الشيخ 
ناصر احملمد ان ما حدث هو خطأ 
سياسي وان يتعهد بعدم تكراره، 
وان هناك جتاوزات مالية وسيعاقب 
املس����ؤولني عنها، ولك����ن ذلك لم 

جمي����ع االتهامات وقد زعموا انها 
سرية وس����عوا اليها وبادروا الى 
العلني����ة فالش����يخ ناصر احملمد 
وفريقه احلكوم����ي أصدروا بيانا 
وارسلوا معه كلمة مكتوبة ووثيقة 
استشهدوا بالبراءة فيها وهي كتاب 
تقرير ديوان احملاسبة الثاني في 
الصحف الساعة 10 مساء واجللسة 

انتهت الساعة 4 فجرا.
مضيفا: لذلك فنحن من سعينا 
لتكن اجللس����ة علني����ة احتفظنا 
بالسرية، وهم من زعموا السرية 
الفتا الى ان الشيخ ناصر احملمد 
ذكر ان املوضوع محال الى النيابة 
وقلت ان هذا الكالم غير صحيح 
الن اإلحالة ينبغي ان تكون وفقا 
التهم وايضا  لتحقيق وحتدي����د 
حتديد املتهمني وإحالتهم للنيابة 
وخالف ذلك تصبح اإلحالة شكلية 

املقصود منها »دفن امللف«، 
وعلى جانب اخر قال د.املسلم: 
فيما يخ����ص قضية الش����يكات، 
مرف����وض رفضا قاطعا ان يعطي 
رئيس مجلس ال����وزراء او وزير 
لعضو مجلس األمة أثناء نيابته 
شيكات باسمه او أي مال كان بأي 
صيغة الن هذا العضو هو من يقوم 
بالتشريع ورقابة احلكومة على 

التنفيذ.
وتابع قائال: وس����ألت الشيخ 
ناص����ر احملمد مل����اذا تعطي نوابا 
باالسم، لو تعطي مريض مشكور 
تعطي محتاج او مس����جون اهلل 
يعطيك العافية لكن ال تعطي نوابا 
باسمائهم ملا فيها من شبهة، وكان 
رد الشيخ ناصر احملمد محددا في 
تلك القضية حيث قال: هي أموالي 
اخلاصة وال احد له س����لطة على 

يحدث، متابعا: بعض الناس يقول 
ان التقرير أوضح ان هناك 3 ماليني 
دينار للبخ����ور ودهن العود وان 
سمو الشيخ ناصر اشترى جزيرة 
بكمبوديا كان أفضل ولكنني أقول 
ال توجد مشكلة في صرف 3 ماليني 
عل����ى البخور ولكن أريد ان اتاكد 

هل هو فعال بخور؟

تفعيل األدوات الدستورية

مؤك����دا ان تفعي����ل األدوات 
الدس����تورية وصع����ود رئي����س 
الوزراء الى املنصة أتى باالستقرار 
السياسي واجلميع يقول حاليا ان 
عمر املجلس احلالي 4 س����نوات، 
موضحا ان هناك نتيجتني قد تصل 
إليهما احلكومة من االستجواب، 
أولهما قد يش����ير بها مستشارو 
السوء الذين ورطوا رئيس احلكومة 
بان يقولوا له ان لديه أغلبية واال 
يرد على احد ولتستمر جتاوزات 
الديوان ولنصفي حس����اباتنا مع 
خصومنا وجنر أصحاب املدونات 
واحدا تلو اآلخ����ر ودعونا نعدل 
الرقابة، متابعا:  الدستور ونلغي 
ونحن في ه����ذه احلالة لن نحرك 
فقط مس����اءلة سياسية فان عزت 
علينا االستجابة في مجلس األمة 
فالشارع الكويتي سينتصر لدولة 
القانون ومجلس األمة وأقول هذا 
الكالم ألنني أخشى ان مستشاري 
السوء يلتقطون نتيجة التصويت 
التقاطا خاطئا وهم ميتلكون إعالما 
ولكننا منتلك ان نقول احلق حيثما 

دعينا للشهادة.
وتابع قائال: اما النتيجة الثانية 
التي أمتنى ان يتوصل لها س����مو 
الرئيس وفريقه ان يقر بالفعل بأن 

خالل ندوة نظمتها جمعية العلوم االجتماعية بالجامعة بعنوان »مستقبل العالقة بين السلطتين« ظهر أمس

الحربش: أجزم أن ما حصل سنجني ثماره وأي رئيس وزراء في المستقبل لن يكون في منأى عن المساءلة السياسية
الطاحوس: اس�تجواب رئيس الوزراء كان اس�تحقاقاً سياس�ياً لكش�ف الكثير من األوراق الخاطئ�ة ومعالجتها

ممارسة يفخر بها الشيخ ناصر المحمد
 قال د. فيصل املس���لم: ان الوزير د.محمد البصيري 
وزير الدولة لش���ؤون مجلس األمة صرح بان لديهم 29 
نائبا وقعوا على كتاب التعاون واجللسة منعقدة، ويخرج 
الرئيس اخلرافي ويصرح واجللسة منعقدة بان هناك كتاب 
تعاون من 30 نائبا، ولكن اقول للكويت ان االستجواب 
لي���س انتقاما وليس وراءه ش���خصانية وامنا هذه هي 

املمارسة التي فخر بها الشيخ ناصر احملمد ذاته.


