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الديوانية في الكويت منتدى سياسي وثقافي 

واجتماعي، وملتقى دوري ملناقشة أهم قضايا الساعة 
وفيها يصنع جزء من تاريخ الكويت على جميع 

االصعدة.
»األنباء« ومن منطلق حرصها على نقل نبض 

الشارع وآراء الشعب في القضايا التي تشغل 
املواطنني تخصص صفحة أسبوعية تصدر كل أحد 
لزيارة إحدى دواوين الكويت ورصد هموم وشجون 

روادها، وصوال الى نقل أمني لهذه الهموم.

النائب الصيفي الصيفي مشاركا في مناقشات رواد ديوانية النزهان

تحدثوا لـ »األنباء« عن قضايا الساعة فشددوا على أهمية أن يرتقي أداء النواب والوزراء إلى مستوى الطموحات

رواد ديوانية النزهان: مسؤولية التنمية تتحملها السلطة التنفيذية 
ووسائل اإلعالم مطالبة باالبتعاد عن كل ما يؤثر في الوحدة الوطنية

النائبات الفاضالت أكادمييات ومن 
جامعات عريقة ولكن لألسف أنا 
أستثني د.أسيل العوضي أرى ان 
مستواها جيد الى حد ما أما باقي 
النائبات الفاضالت فأحتفظ على 
أدائهن خالل هذا الوقت القصير 
كما أمتنى ان يتغير أداؤهن الى 
األفضل ولكن اآلن مستواهن أقل 

من الطموح بكثير.

قوانين تحمي الدولة

واوضح علي منور ان الشيخ 
العريف���ي ميثل دولته وال ميثل 
الكويت أو الشعب الكويتي فيجب 
علينا عدم التدخل في تصريحات 
تدور بني الدول األخرى فالكويت 
لها كيانها ووضعها وسياستها 
اخلاصة بها والكويت تستقبل 
الكل من دون استثناء وترحب 
باجلمي���ع بغ���ض النظ���ر عن 
توجهاتهم، مطالبا بوضع قوانني 
حتم���ي الدولة، مش���يرا الى ان 
االصطفافات املذهبية والقبلية 
والفئوية تضعف البلد، وال شك ان 
املسؤولية الكبيرة تقع على عاتق 
احلكومة، كما أظهرت احلكومة 

صورة لنا انها ضد الشعب.

زيادة عدد النواب

وقال د.بدر الش���خير ان من 
وضع الدستور اشترط تعديله 
بعد 5 سنوات جلهة منح املزيد 
من احلريات، واملجلس أصبح له 
50 سنة فيفترض ان تكون هناك 
التعديالت وأهم تعديل،  بعض 
والذي أراه ضروريا جدا هو زيادة 
عدد النواب ويترتب عليه زيادة 
الدائرة  أعضاء احلكومة، ومثل 
الواحدة يجب تعديل املادة التي 
تنص على عدة دوائر واملشكلة 
ليست هي بدائرة أو دائرتني أو 
الخ.. املش���كلة هي بعدد  ثالث 
األص���وات واملش���كلة بالدوائر 
ليست بعددها بل بعدد األصوات 
وأمتنى ان جتد احلكومة احلل 
لهذه املشكلة باالضافة الى العدالة 

في تقسيم الدوائر.
وحذر د.الشخير من خطورة 
النيابي كل حس���ب  االنقس���ام 
طائفته مشيرا الى ان هذا األمر 
صناعة حكومية بحتة ألنها كانت 
تس���تخدم االستجوابات كحجة 
لتعطيل التنمي���ة، وفي الوقت 
احلالي ليس هناك استجوابات 
واحلكومة ليس لديها القدرة على 
التنمي���ة فتقوم بإثارة النعرات 

القبلية والطائفية.

حسين البريكان
اجتمع���ت آراء رواد ديوانية 
النزه���ان على ض���رورة ابعاد 
الفتن���ة والقضايا الطائفية عن 
اجندات النواب وتوصية احلكومة 
اللعبة  ايضا باالبتعاد عن هذه 
السياسية التي ستكون عواقبها 
وخيمة على الش���عب، وشددوا 
خالل احاديثهم على خطورة هذا 
النفس العنصري، مطالبني االعالم 
بالتركيز على القضايا املهمة وعدم 
وضع قضايا اخلالف والشقاق في 
املقدمة، واكدوا ان جتربة املرأة 
السياس���ية ف���ي الكويت جيدة 
الى حد ما، كما حملوا احلكومة 
املس���ؤولية في تأخ���ر التنمية 
في البلد، واكدوا ان الدس���تور 
قابل للتعديل، ولكن شريطة ان 
يكون ملزيد من احلريات وعدم 

تقييدها.
في البداية قال منصور النزهان 
ان موض���وع العريفي موضوع 
حساس جدا ووجدنا صداه في 
دول اخرى مثل لبنان والعراق 
وغيرهما، ولالسف الشديد منذ 
3 سنوات بدأ لدينا هذا اللحن من 
موضوع عماد مغنية الى الفالي 
العريفي، وكان  الى  أبوزيد  الى 
لبعض الصحف دور في تأجيج 
مثل هذا االمر اخلطير حيث جعلته 
من أه���م موضوعاتها، وأصبح 
هذا املوضوع في الصف االمامي، 
حتى أصبحت لعبة سياس���ية 
تلعبها بعض وس���ائل االعالم 
النواب وترتبت  إلحراج بعض 
البعض،  انها اس���تهوت  عليها 
وهذا امر خطير جدا، ويجب ان 
يعالج ومن يتحمل املس���ؤولية 
ه���و االعالم والن���واب وبعض 
التي عشقت  الرموز السياسية 
اللعبة، واحلكومة لالسف  هذه 
غير مهتمة باالمر ومرتاحة لهذه 
اللعب���ة، ولكن في االخير كانت 
في حيرة امام انقس���ام النواب 

الى قسمني.

الجانب الرياضي

كما أبدى النزهان أسفه ملا آل 
اليه احلال في اجلانب الرياضي 
ووجود اقطاب متنازعة، وانعكس 
على ذلك اجلانب السياسي فتدخل 
في هذا املوضوع نواب ومراسالت 
الى خارج الكويت وحتول االمر الى 
القضاء وسيس املوضوع، وبدأنا 
نسمع مصطلحات غريبة على 
مجتمعنا مثل تخابر مع اجلهات 
اخلارجية وفضائح على القنوات 

وأنا أرى أن دولتنا ليست طرفا 
في اخلالف.

تعديل الدستور

وفيما يخص تعديل الدستور 
أكد سعد العجمي ان من وضع 
الدستور الكويتي هي مجموعة 
الرواد وفروا فيه جزءا ال بأس 
به من احلري���ات واالكتفاء بهذا 
الكم في الوقت احلالي مجز جدا 
وهذا الدستور ينافس العديد من 
الدساتير العاملية، نعم نحن مع 
تعديله لكن ملزيد من احلريات 

لكن وفق احلاجة.
وتابع العجمي: لسنا بحاجة 
الى مث���ل ه���ذه التعديالت كما 
املرأة  استبش���ر خيرا بوصول 
الكويتي���ة ال���ى البرمل���ان دون 
االعتماد على الكوتا أو ما شابه 
ذلك، فهذه قفزة دميوقراطية جيدة 
وتوقعنا منهن الكثير خاصة ان 

ورؤساء أقسام وليس الوزير فقط 
وحده يعمل فالكل يعمل معه، 
قال املطيري: من املفترض على 
احلكومة ان تبذل جهودا لتحقيق 
التنمية وعدم انتظار املجلس لكي 
يشّرع لها القوانني ألن التنمية 

أهم أدوار احلكومة.
واضاف: يجب على احلكومة 
الكويتية أال تكن طرفا في منع 
أو الس����ماح للعريفي بالدخول 
وم����ا نراه م����ن وزارة الداخلية 
تناقض فعلى مدى 72 س����اعة 
صدرت أربعة قرارات متناقضة 

موقف����ا محايدا، والعريفي دافع 
عن وطن����ه ضد فئة ضالة وهم 
احلوثيون، والشعب الكويتي ال 
ينسى وقفات الشعب السعودي 
وحكومته، فيجب ان نقف موقف 

احلياد.

تأخير التنمية

من جانبه حّمل غالب املطيري 
احلكومة مسؤولية تأخير التنمية 
في البلد مش����يرا الى ان حتجج 
احلكومة باالستجوابات خاطئ 
ألن الوزراء لدينا وكالء ومديرون 

ش����خص يقف ضد احلكومة أو 
سمو رئيس مجلس الوزراء هو 

تأزميي، وهذا منظور خاطئ.
وعبر ع����ن اعتقاده بان عدد 
النائبات لن يزيد في املستقبل.

موقف محايد

العنزي استياءه من  وأبدى 
من����ع العريفي من دخول البالد 
ومن التخبط احلكومي، فاحلادثة 
بني عالم وش����خصية سعودية 
وعالم وشخصية عراقية، ونحن 
ف����ي الكويت كان علينا ان نقف 

وتخدم اجندات خاصة.

تجربة جديدة

وف����ي اط����ار تقييم����ه ألداء 
النائب����ات االربع ف����ي البرملان، 
أوضح د.مم����دوح العنزي انها 
جتربة جديدة للمرأة ودخولها 
في احلياة السياسية وال نستطيع 
تقييمه����ا بالكام����ل لقصر املدة 
الزمنية لوجودهن كعضوات، 
ولكن بخصوص االستجوابات 
والقضايا التي مرت كان دورهن 
س����لبيا، وكن يعتق����دن أن كل 

الفضائية، وأصبحنا مادة دسمة 
لبعض القنوات اخلليجية.

توزيع الدوائر

من جانبه، اكد ناصر النزهان 
الدوائر االنتخابية  ان تقس���يم 
وتوزيعها أهم نقطة في وجود 
القبل���ي والطائفي  االصطفاف 
والفئوي، فمثل هذه االجراءات 
احلكومية فاش���لة مب���ا تعنيه 
الكلم���ة، وهذا أدى الى بحث كل 
فئة عن مصلحتها الش���خصية 
متناس���ية مصلحة هذا الوطن، 
فالدور االهم يقع على السلطة 
التنفيذية للس���يطرة على هذا 
االصطفاف وعلى وسائل االعالم 
الدخيلة على املجتمع وعلى نفس 
االعالم احلر الكويتي في ضرب 

فئات من املجتمع الكويتي.
وأضاف النزهان: بعض وسائل 
االع���الم ال تعي مصلحة الوطن 

منص�ور النزه�ان: المس�اس بالثواب�ت الوطني�ة لعب�ة سياس�ية تغ�ض الحكوم�ة الط�رف عنه�ا.. والمج�ال الرياض�ي يندى ل�ه الجبين

غال�ب المطي�ري: م�ا ن�راه م�ن وزارة الداخلي�ة تناق�ض كبي�ر عل�ى م�دى 72 س�اعة أربع�ة ق�رارات ونح�ن لس�نا طرف�ًا ف�ي الخالف

د.ب�در الش�خير: مش�كلة الدوائر االنتخابية ليس�ت بعدده�ا بل بعدد األص�وات وأتمنى أن تج�د الحكومة الح�ل األمثل المناس�ب للجميع

د.مم�دوح العن�زي: لألس�ف بع�ض النائب�ات يصنف�ن الن�واب عل�ى أس�اس 
خاط�ئ منظ�ور  وه�ذا  تأزيم�ي  فه�و  ورئيس�ها  الحكوم�ة  ض�د  يق�ف  م�ن  أن 
الحري�ات  م�ن  بمزي�د  لك�ن  الدس�تور  تعدي�ل  م�ع  نح�ن  العجم�ي:  س�عد 

ناص�ر النزه�ان: تقس�يم الدوائر بالش�كل الحالي يش�جع االصطف�اف القبل�ي والطائفي والفئ�وي وعلى الحكوم�ة إدراك ذل�ك وخطورته

عل�ي من�ور: الكوي�ت ترح�ب ب�كل الش�خصيات باعتباره�ا دول�ة له�ا كيانه�ا ووضعه�ا وسياس�تها الخاص�ة به�ا ولنبتع�د ع�ن الفتن�ة

منصور النزهان متحدثا للزميل حسني البريكان طرح اآلراء والتعليق عليها في ديوانية النزهان

جانب من حضور الديوانية حديث للصيفي حول هموم ومشاكل املنطقة النائب الصيفي مرحبا بأحد رواد الديوانية

)أنور الكندري(ديوانية النزهان تشهد مناقشات موسعة لقضايا الساعة


