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الجامعــــة
والتطبيقي

محمد المجر
بارك رئيس اللجن���ة الطالبية لقائمة االحتاد والنهج 
الطالبي خالد الشهري للطالب والطالبات قبولهم في خطة 

الشواغر الثانية لوزارة التعليم العالي.
ومتنى لهم التوفيق في حياتهم املس���تقبلية، مناشدا 
اياهم سرعة مراجعة وزارة التعليم العالي باملنطقة احلرة 

الستكمال اوراقهم املطلوبة.

واضاف الشهري ان الطالب والطالبات احلاصلني على 
شهادة »IELTS« سيباشرون دراستهم في شهر سبتمبر 
 »IELTS« املقبل، اما الطلبة غير احلاصلني على ش���هادة
فيحصلون على سنة دراس���ية لتعلم اللغة االجنليزية 
للحصول على شهادة »IELTS« فهم يستطيعون مباشرة 
بعثتهم الدراسية متى ما استكملوا اوراقهم بوزارة التعليم 

العالي.

»االتحاد والنهج الطالبي«: مستمرون في خدمة المستجدين

الجسار: الخلل في التعليم من أكبر أسباب تراجع مفاهيم المواطنة
خالل ندوة »تعزيز قيم المواطنة.. رسالة عاجلة« في مكتب اإلنماء االجتماعي

العصف�ور: الُبع�د الوطني والترب�وي والديني أهم أبع�اد المواطنة العجمي: السياس�ة اإلس�كانية رس�خت التفرقة بين أبناء الكويت

)أنور الكندري(د.سلوى اجلسار وسلمى العجمي ود.عثمان العصفور خالل ندوة »تعزيز قيم املواطنة.. رسالة عاجلة« 

د.هالل الساير خالل انطالق أنشطة مؤمتر االستثمار البشري

محمد الخالدي
ش����ددت النائب د.سلوى اجلس����ار على ضرورة استمرار املؤمترات 
والن����دوات املتعلقة مبوضوع املواطنة ألهميتها وأال تكون مجرد ردود 
أفعال على األوضاع السياس����ية في البالد. وأكدت � خالل ندوة »تعزيز 
قيم املواطنة.. رس����الة عاجلة« التي نظمها مكت����ب اإلمناء االجتماعي 
بالتعاون مع إدارة مراكز خدمة تنمية املجتمع مساء اول من امس � أن 
مفهوم املواطنة يرتبط مبفهوم الوحدة الوطنية، وتساءلت: هل أصبح 
موضوع املواطنة ش����ماعة نعلق عليها أخطاءن����ا؟ وأضافت: اطمئنوا 
فوحدتنا الوطنية بخير بالرغم من وجود بعض املمارس����ات اخلاطئة، 
ومثل هذه املؤمترات والندوات تسلط الضوء على ذلك اخللل وتساهم 

في عالجه.
وأكملت: اننا مطالبون جميعا بأن نقدم القدوة والنموذج للمواطنة 
السليمة، وتساءلت أيضا ملاذا بدأ موضوع املواطنة يظهر بهذه الصورة 

في هذا التوقيت؟
وقالت: ذلك بسبب غياب القدوة خاصة من قبل رجال الدولة.

وشخصت اخللل في املواطنة في عدة عوامل تؤثر سلبا على نسيج 
املجتمع وتوافقه بدأتها ب����دور التربية، وأكدت أن اخللل في التربية ال 
يقع فقط على وزارة التربية بل على األسرة أيضا، فالتعليم لدينا اليزال 
تقليديا يعتمد على التلقني ويخلو من أي إبداع، واألس����رة لم تعد تقدم 
ألبنائها قيم الوالء والتسامح واحترام اآلخر، كما أشارت إلى أن العامل 
الثاني يرتبط بشكل كبير بدرجة االلتزام بالقوانني واحترامها، وانتشار 
الواسطة وعدم احترام القوانني أحد أكبر أسباب تراجع املواطنة، كما أن 
تخاذل أجهزة الدولة عن القيام بدورها يعد عامال س����لبيا آخر يؤثر بال 
شك في املواطنة، فمعظم أجهزة الدولة تفتقد احلد األدنى من الشعور 
باملسؤولية والقيام بدورها في خدمة املجتمع، مما تسبب في فقد الثقة 
في مؤسس����ات الدولة، يضاف إلى ذلك عدم شعور األفراد بوجود حالة 
تراض����ي وتوافق بني أفراد املجتمع فتفش����ت اليوم مصطلحات غريبة 
عن مجتمعنا مع األس����ف مثل »ذوي الدماء الزرقاء« والطبقة الوسطى 
وغيره����ا، فهل يعاني املواطن فعال من تفاوت طبقي في دولة الرفاهية 

واخلدمات املجانية؟
وأضافت د.اجلس����ار: هناك أيضا خلل في دور وسائل اإلعالم التي 
باتت تلعب دورا س����لبيا بسبب »جهالة« وعدم وعي بأهمية وخطورة 

علمية، وقالت: اننا جميعا مس����ؤولون عما يحدث وعلينا جميعا تقع 
مسؤولية النهوض ببلدنا وتقدمي منوذج للمواطن الصالح.

التنوع واالختالف

من جانبها، حتدثت احملامية سلمى العجمي فقالت ان موضوع املواطنة 
هو موضوع الساعة وعلينا أن ننتبه ملا يحدث، فنحن في الكويت أتينا 
جميعا من أماكن مختلفة قبل قيام الدولة، وتش����كل من هذه الهجرات 
املجتمع الكويتي األصيل مبا يتميز به من خصائص اجتماعية مميزة، 
ولم يكن لدينا أي مشكلة في تقبل هذا التنوع واالختالف منذ 300 عام 
مضت إلى ع����ام 1990، فبعد االحتالل العراقي للكويت تغيرت املفاهيم 
وظهرت التفرقة بني أبناء املجتمع. وأكملت أن املواطنة باختصار شديد 
تعني انصهار كل الكيانات الصغيرة في الوطن، فكل شيء حتت الوطن، 
والدس����تور يؤكد على ذلك غير أن املمارسة جعلت القوانني مجرد حبر 
على ورق، واملس����ؤولية تقع بالدرجة األولى على احلكومة )املؤسسة 
القانونية(، فهي التي تس����ببت في تفاقم املشكلة، وإال كيف يظهر على 
التلفزيون الرس����مي للدولة مسؤول كبير في الدولة ليتحدث بال خجل 

هذه الوس����ائل، فأصبحت تبحث عن اإلثارة والعناوين الالفتة بدل أن 
تقوم بدور إيجابي جتاه الوطن. كما وجهت د.اجلسار النقد إلى ممارسة 
بعض النواب التي انساقت وراء املطالب الشعبية غير املعقولة، وقالت 
ان اخلطر يكمن في الزج مبفاهيم املواطنة في السياسة، وشددت على 
أن تدريس التاريخ بصورة موضوعية يس����اهم في خلق توافق وطني 
وتنمية روح املواطنة، وأكدت أنها تعمل على مشروع يتعلق بتدريس 
»االحتالل العراقي« وليس »الصدام����ي« للكويت مؤكدة أن هذا تاريخ 
ويجب أن يدرس كما هو دون التفاف على احلقائق. وقالت ان االهتمام 
باملصالح الش����خصية طغى على االهتمام باملصلحة العامة، وأكدت أن 

كل هذه العوامل أدت إلى تراجع املواطنة.

رسالة عاجلة

واختتمت النائب د.س����لوى اجلسار حديثها بتوجيه رسائل عاجلة 
ملعاجلة اخللل في املواطنة، فكانت الرسالة األولى إلى النظام التربوي 
س����واء في األسرة أو وزارة التربية، والرس����الة الثانية إلى مؤسسات 
املجتمع املدني تطالبهم بعمل دراس����ات لقياس املظاهر والقيم بصورة 

عن »مناطق نائية« و»مناطق داخلية«؟
وقالت ان سياس����ة اإلسكان لعبت دورا كبيرا في خلق هذا التفاوت 
من خالل التمييز بني املناطق الس����كنية وهي التي تس����ببت في ظهور 
مثل هذه الكلمات التي متزق املجتمع، فقد عاش الكويتيون س����ابقا في 
»فري����ج« يجمع كل أطيافهم ولم يعرفوا التفرقة، أما اليوم فالتقس����يم 
الفئوي يبدأ من التقس����يم اإلسكاني، فال هو يراعي االندماج وال يخلق 

ثقافة التوافق بني أبناء املجتمع.
وأكملت العجمي قائلة ان جيل 1990 هو الشعب اجلديد الذي تربى 
عل����ى ثقافة التمييز والفئوية والوطن هو اخلاس����ر األكبر، وعلينا أن 
نربي في أبنائنا ثقافة تقبل اآلخر واحترام التنوع واالختالف وفهم أن 

االختالف الفقهي ما هو إال رحمة فلماذا نحوله إلى صراع؟
وأش����ارت إلى غياب ثقافات كثيرة عن مجتمعنا فهناك غياب لثقافة 
احت����رام القوانني، واملواطن اليوم يلجأ إلى النائب أو الواس����طة ليأخذ 
حقوقه بدل أن يتجه ملؤسس����ات الدول����ة. وهناك غياب لثقافة التطوع 

فأصبحنا شعب أناني بامتياز.
ووجهت العجمي بدورها رسائل عاجلة لتفعيل دور القوانني وتفعيل 
دور األسرة خاصة األم في تربية األبناء وغرس مفاهيم احلوار والتسامح 
والقبول باالختالف، كما وجهت رس����الة عاجلة لتفعيل دور املختارين 
في املنطقة مؤكدة أن دورهم س����لبي يقتصر على روتني بال معنى في 
حني يفترض أن يلعبوا دورا كبيرا في خلق حالة التوافق واالنس����جام 

بني أبناء املنطقة والبلد.

دراسة

من جانبه، اس����تعرض د.عثمان العصفور نتائج دراسة علمية قام 
به����ا حول موضوع املواطنة حدد من خاللها ثالثة أبعاد رئيس����ية هي 
البعد الوطني الذي يشمل غرس الوالء للوطن، وبعد تربوي يتمثل في 
حب الوطن وبعد ديني يتمثل بالتمسك بالشريعة اإلسالمية السمحاء 
وتعاليم الدين اإلس����المي. كما عرض مجموعة من جتارب بعض الدول 
في تعزيز قيم املواطنة من خالل تطوير املناهج الدراسية واستحداث 
مراكز تعزيز القيم. ووجه بدوره رسالة عاجلة إلى احلكومة لالهتمام 
بالنظام التعليم����ي، مؤكدا على ضرورة تبن����ي مفاهيم الوالء للوطن 

واحترام التنوع والتسامح وتأصيل املساواة.

الساير: مؤتمر االستثمار البشري أحد روافد 
التكامل والتعاون في مجاالت التنمية الصحية

محمد هالل الخالدي � حنان عبدالمعبود
حتت رعاي���ة وحضور وزي���ر الصحة د.هالل 
الساير أقامت كلية العلوم الصحية التابعة للهيئة 
العامة للتعلي���م التطبيقي والتدريب املؤمتر األول 
لالستثمار البشري في القطاعات الصحية املساندة، 
وذلك بحضور مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.يعقوب الرفاعي ونوابه وعميد الكلية 
د.فيصل الش���ريفي وعدد من عمداء كليات الهيئة 

ومدراء إداراتها.
بدأ برنامج املؤمتر بالس���الم الوطني ثم تالوة 
آيات من القرآن الكرمي وبعد ذلك قام وزير الصحة 
د.هالل الساير بإلقاء كلمة قال فيها »ان هذا املؤمتر 
يعتب���ر أحد روافد التع���اون والتكامل في مجاالت 
التنمية الصحية والت���ي بدورها تعمل على تنمية 
البش���رية التي هي السبيل للتقدم بخطوات واثقة 
ومدروس���ة نحو حتقيق الهدف«، كما أشاد الوزير 
بجهود الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
ممثلة بكلية العلوم الصحية التي أخذت على عاتقها 
مسؤولية التنسيق مع املؤسسات العلمية املناظرة 
والقطاع الصحي احلكومي واخلاص على حد سواء 
حيث أثبت ذلك حرص الهيئة على تقوية العالقة بني 
التعليم والتدريب املهني في القطاع الصحي املساند 

وقطاعات سوق العمل املختلفة.
ثم ألقى د.الرفاعي كلمته التي تطرق فيها إلى أن 
التعليم هو الطريق إلى خير األمة ورفعتها فمنه تبدأ 
خطوات التنمية البشرية حيث ان العنصر البشري 
أصبح هدفا ووسيلة في منظومة التنمية الشاملة ألنه 

املبتكر وصانع احلضارة ومفكر اليوم واملستقبل وهو 
عماد التطور والتقدم، مضيفا أن العملية التعليمية 
والتدريبية تأتي في قمة األولويات اإلمنائية للهيئة 
العامة للتعلي���م التطبيقي والتدريب لصقل ودعم 
القدرات اخلاصة ملخرجاتها لتحقيق طموحات خطة 
التنمية وطموحات الكويت، كما أكد أن جتربة كليات 
ومعاهد الهيئة بتطوير برامجها العلمية تعد نقلة 

نوعية على طريق التنمية البشرية.
ثم قام عمي���د كلية العل���وم الصحية د.فيصل 
الشريفي بإلقاء كلمة أكد فيها حرص» العلوم الصحية« 
على املس���اهمة املس���تمرة في حتقيق خطة تنمية 
املوارد البش���رية فقد ش���رعت في تطوير برامجها 
واستحداث برامج علمية جديدة تدخل مبخرجاتها 
إلى سوق العمل في القطاع الصحي لسد احتياجاته 
املستمرة من العمالة الفنية املؤهلة واملدربة، وتأكيدا 
لتلك املعان���ي ارتأى منظمو املؤمتر معاجلة بعض 
القضايا الرئيسية انطالقا من احملاور التي يتبناها 
ه���ذا املؤمتر في املجال املهني في التدريب وتطوير 
املناهج، والتكنولوجيا احلديثة في القطاع الصحي 
املساند وانعكاساتها مع تطورات سوق العمل واألبحاث 

والدراسات في القطاع العلمي املساند.
وقام بعد ذلك وزير الصحة د.هالل الساير ومدير 
عام الهيئة د.يوس���ف الرفاعي وعميد كلية العلوم 
الصحية د.فيصل الشريفي ومساعد العميد بالكلية 
د.ب���در اخللف بتكرمي اجلهات املش���اركة باملعرض 
ومن ثم تفضل وزير الصحة د.هالل الساير بافتتاح 

املعرض واإلطالع على اجلهات املشاركة فيه.

مع انطالق أنشطة المؤتمر بحضور مدير »التطبيقي« ونوابه

الفضالة: مواجهة االستجوابات تؤدي إلى نتائج إيجابية
النيباري: استجواب رئيس الوزراء كان مكسبًا منقوصًا

في ندوة »التغيرات في المشهد السياسي الكويتي« في نادي الجامعة

شمس الدين: مساواة طلبة الدراسات العليا بغيرهم دستوري بهبهاني: التربية األساسية تحتفل بيوم  البيئة أبريل المقبل
محمد المجر

طالبت رابطة الدراسات العليا التابعة لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت عميد كلية الدراس���ات 
العليا د.نبيل اللوغاني بإعادة النظر في مرفق 
كتاب امني عام جامع���ة الكويت املتضمن الرد 
على كتابنا املؤرخ بتاريخ 2009/9/13 املتعلق 
بإعفاء طلبة الدراسات العليا الذين يتقاضون 
منحة من رس���وم تسجيل املواد وذلك على ملا 
للرسوم من اثقال لكاهل الطلبة. وقال رئيس 
رابطة الدراس���ات العليا احملامي عادل شمس 
الدين، ان مرفق الكت���اب الصادر من أمني عام 
اجلامعة والذي يتضمن رفض عميد الدراسات 

العليا إعفاء طلبة الدراسات العليا من الرسوم 
والن العميد يرى انه ال مقياس تقاس به جدية 
الطالب في االلتحاق بكلية الدراس���ات، وعلى 
الرغم من كثرة مآخذنا على هذا السبب فإننا في 
رابطة الدراسات العليا ننأى عن اجلدال ونحينا 
منحى التجديد في مطالبنا مبقترح جديد نتمنى 
ان يلقى القبول من االدارة اجلامعية. واوضح 
شمس الدين ان رابطة الدراسات العليا تقدمت 
مبقترح يتضمن حال وس���طا بني وجهة نظر 
العمادة والرابطة واضعني نصب اعيننا مصلحة 
الطلبة قبل كل شيء، حيث تقدمت الرابطة الى 
عمادة الدراسات العليا بكتاب اوضحت فيه انه من 

املمكن ان تقوم االدارة اجلامعية بإرجاع الرسوم 
نهاية كل فصل دراسي الى الطلبة الذين التزموا 
باملواد التي قاموا بتسجيلها، ومن ثم نكون امام 
حل وسط بني قياس جدية الطالب وعدم اثقال 
كاهله برسوم عالية التكلفة. واكد شمس الدين 
ان مساواة طلبة الدراسات العليا بغيرهم من 
الطلبة مطل���ب وفق صريح نص املادة 29 من 
الدستور التي تنص على »الناس سواسية في 
الكرامة االنسانية، وهم متساوون لدى القانون 
في احلقوق والواجبات العامة« هذا والقرار الذي 
جاء بإعفاء طلبة جامعة الكويت لم يحجب هذا 

الكرم عن طلبة الدراسات العليا.

محمد الخالدي
اكدت العميد املس����اعد للش����ؤون الطالبية ورئيسة جلنة البيئة في 
كلية التربية االساس����ية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.بهيجة بهبهاني ان االستعدادات تتم حاليا في الكلية الستمرار انشطة 
االحتفال البيئي الس����نوي طوال العام، علما ان الكلية تعد اول كلية في 
الكويت تقيم هذا االحتفال البيئي الس����نوي بهدف تأكيد اهمية البيئة 
واحملافظ����ة عليها لدى الط����الب والطالبات في الكلي����ة والبالغ عددهم 
10000 طالب وطالبة واملساهمة في غرس املهارات واالجتاهات وامليول 
االيجابية لديهم جتاه البيئة، وذكرت د.بهبهاني ان استمرارية االحتفال 
البيئي في الكلية س����تكون من خالل االنشطة التالية في جلنة البيئة: 
االحتفال باليوم البيئي السنوي في ابريل املقبل برعاية كرمية وحضور 
محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر وبالتعاون مع املؤسسات احلكومية 

والش����ركات املعنية باملجاالت البيئية املختلفة، التعاون والتواصل مع 
اجلهات البيئية احلكومية والقطاع اخلاص في مجال التوعية البيئية، 
اصدار مجلة بيئية )بيئتنا حياتنا(، وتعتبر تأكيدا على اهمية احملافظة 
على البيئة في نف����وس الطلبة، حيث انهم معلم����و ومعلمات الغد، ما 
يؤدي بالتالي الى نش����ر التوعية البيئي����ة بني افراد املجتمع، وتتضمن 
املجلة البيئية عرضا للقضايا البيئية احمللية والعاملية، نشر ملخصات 
االبحاث العلمية العضاء هيئة التدريس في املجال البيئي ونشر ابحاث 
علمية للطالبات ونش����ر صور عن احلياة الفطرية في البيئة الكويتية 
من تصوير الهيئة التدريسية والطلبة وذلك باالضافة الى مقاالت بيئية 
للهيئة التدريسية، ومش����اركة اعضاء جلنة البيئة في القاء محاضرات 
بيئية توعوية في مدارس بوزارة التربية باملراحل التعليمية املختلفة 

باالضافة الى اجناز بعض االنشطة العلمية البيئية.

صالح الفضالة ود.هيلة املكيمي وعبداهلل النيباري خالل الندوة

سجاالت ومناكفات وال يوجد له 
خارطة طريق لدفع عجلة التنمية 
ولتوظيف جهود الكتل في خدمة 
الذي  الطابع  املجتمع، واليزال 
الكسب االنتخابي،  يحكمه هو 
كذلك األمر بالنسبة للتحركات 
الش����عبية فهي ايضا متعثرة 
وتتم بش����كل منفرد ال تنتهج 
نهجا معينا وهي حركات غير 
منتجة ال تش����كل ضغطا نحو 

اصالح احلياة السياسية.
وحتدث عن ثقافة املنح التي 
يعتمدها الشعب الكويتي والتي 
يغيب عنها العدل في الكس����ب 
واالنتاجية حيث يسعى معظم 
الناس الى الكسب الكثير واالنتاج 
القليل، مشيرا الى ان من ضمن 
هذه الثقافة االعتماد ايضا على 
الدولة في تعويض اخلس����ائر 
الفردية من خالل توزيع الثروة 

النفطية.
وقال ان هناك متزقا في املجتمع 
الكويتي على قضايا هامش����ية 
ومازال بعيدا عن املمارسة التي 
يحكمها العقل والضمير، مشيرا 
الى ان االصطفاف احلاصل في 
االستجوابات لم يكن على أسس 
مرطبة بل كان على أسس قبلية 
كما كان احلال عند اس����تجواب 
الداخلي����ة حيث ضاعت  وزير 
مسألة التعدي على املال العام 
ولم تكن هناك ممارسات مسؤولة 

من قبل النواب حينها.
ام����ا بالنس����بة  واختت����م: 
الستجواب رئيس مجلس الوزراء 
فهو مكسب لكنه كان من املفترض 
ان يكون الط����رح علنيا وليس 
في غرف مظللة ليحكم الشعب 
عليه وبالتالي فهذا املكسب كان 

منقوصا.

عب����داهلل النيباري ان البحث في 
ايجابيات املشهد السياسي ليس 
باالمر الس����هل كما هو احلال مع 
السلبيات اذ اننا نعيش ازمة تذمرو 
شكوى في الشعب على الرغم من 
توافر االمكانات لدينا وال نعرف ما 
اذا كان هذا الواقع هو ثقافة كويتية 
أم هو افرازات الوضع الراهن ولكن 
البد من وج����ود ايجابيات تدفع 
الناس للتمس����ك باألمل. وأوضح 
النيباري ان هذا الواقع قد تكون 
الكويت تلقته في اإلطار العام لواقع 
الدول العربية التي يطغى عليها 

االحباط والتشاؤم.
وتابع ان البالد العربية تعيش 
أزمة تنمية سياسية غير ان الكويت 
تتمتع بأفضلي����ة عن غيرها من 
الدول العربية في هذا اجلانب اذ 
الكثير من  لديها برملان جت����اوز 
احملرمات ورفع س����قف املساءلة 
ليشمل موضوع االستجواب رئيس 

مجلس الوزراء.
وقال ان املجتمع الكويتي لديه 
هامش كبير من احلرية خاصة في 
مجال اإلعالم لكن ينقصها املهنية 
وتس����يطر عليها امللكية اخلاصة 

وهي عبارة عن ادوات عالقات عامة 
والي����زال دور اإلعالم في تبصير 

الرأي العام ضعيفا.
وأضاف انه من االيجابيات ايضا 
ان هناك مشاركة نشطة من افراد 
املجتمع وان هناك حراكا شعبيا 
متمثال في اجلامعات والدواوين 
الكويتي بصفة عامة  والش����ارع 
وتط����رق الى حري����ة االنتماءات 
الكويتية بشكل عام ومتيزها عن 
غيرها في الدول العربية اذ التدخل 
املباشر فيها موجود ولكن بقلة وان 
بعض الس����لبيات قد تكون جراء 
بعض مواقف املواطنني. وأوضح 
ان من أهم هذه االيجابيات دخول 
املرأة املعترك السياسي وعضويتها 
في مجلس األمة وهنا يجب التمييز 
بني وصولها الى البرملان وادائها، 
مؤكدا ان هذا الفوز عالمة مضيئة 

في ممارسات املجتمع الكويتي.
وأكد ان هذه العوامل االيجابية 
متناثرة ومبعثرة ومتارس بشكل 
يؤدي الى نتائج سلبية بعيدة عن 

ترشيد احلياة السياسية.
وع����ن احلي����اة البرملانية قال 
النيباري ان البرملان اليزال برملان 

واضاف ان مواجهة االستجوابات 
الوقت حظي����ت بدعم  في ذل����ك 
شعبي واعالمي واش����ادة كاملة 
بق����درة رئيس مجل����س الوزراء 
على مواجهة االستجواب واحراج 
الن����واب املس����تجوبني. وعرض 
الفضالة النتائج االيجابية الناجمة 
عن مواجهة االس����تجوابات على 
مس����توى املنطقة العربية ومنها 
ان املواطن الكويتي اصبح يفتخر 
بالدميوقراطية الكويتية اكثر من 
قب����ل خاصة ان املس����تجوب من 
االسرة احلاكمة وهو رئيس مجلس 
الذي اصبح االستجواب  الوزراء 
مفخرة له السيما انه حصل على 
الثقة من صاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح األحمد وشعبها 

وبرملانها.
الفخ����ر موصول  ان  واضاف 
انفسهم  الفراد االس����رة احلاكمة 
امام االس����ر احلاكمة العربية ملا 
الدميوقراطية في  الي����ه  وصلت 
الكويت التي انتصرت الى جانب 
الشعب الكويتي باستجواب سمو 

رئيس مجلس الوزراء.
الس����ابق  النائب  اكد  وبدوره 

رندى مرعي
الدراس����ات  مرك����ز  نظ����م 
االستراتيجية واملستقبلية ندوة 
بعن����وان »التغيرات في املش����هد 
السياسي الكويتي بني االيجابيات 
والسلبيات« وذلك في نادي جامعة 
الكويت شارك فيها كل من النائبني 
السابقني صالح الفضالة وعبداهلل 
السيد سليم  النيباري ود.محمد 
املكيمي  الن����دوة د.هيلة  وادارت 
الت����ي أك����دت عل����ى ان الره����ان 
عل����ى الدميوقراطي����ة كان رهانا 

صحيحا.
السابق صالح  النائب  استهل 
الفضالة الندوة باستعراض املشهد 
السياس����ي قبل حل مجلس االمة 
االخير متطرقا الى املشروع النفطي 
»داو كيميكال« وما دار حوله من 
السياسية بني  اآلراء  تناقض في 
الوزير املعني بهذا املشروع وأحد 
التنظيمات السياسية التي هددت 
باستجواب رئيس مجلس الوزراء 
حينها الى ان انتهى االمر بتقدمي 
احلكومة استقالتها وحل مجلس 
االمة. وقال الفضالة انه من النتائج 
املترتبة على ح����ل مجلس االمة 
املعارضة الشديدة التي القاها نواب 
التنظيم املعارض للمشروع النفطي 
الذين لم يستطيعوا الصمود امام 
الرأي العام، كما ظهرت جتمعات 
سياسية وتنظيمات شعبية وأخرى 
غير معروفة داعمة لرئيس مجلس 

الوزراء.
وحتدث عن ايجابيات التفاعل 
التي حظيت  مع االس����تجوابات 
بقبول غالبية نواب مجلس االمة 
وقبول رئيس احلكومة مواجهة 
االستجواب ملا فيه خير والصالح 
العام، والول مرة تخضع احلكومة 

ل� 4 استجوابات.


