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»المالية«: عدم تخصيص القطاع النفطي 
والموارد الطبيعية أسوة بالتعليم والصحة

الحريتي يسأل عن تثبيت موظف
وجه النائب حسني احلريتي سؤاال لنائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون االسالمية املستشار راشد احلماد 
جاء فيه: صدرت توصية من مجلس شؤون اخلبرة 
وارفقت بكتاب املستشار رئيس محكمة االستئناف 
في 2009/7/8 بانهاء ندب احد املوظفني للعمل مديرا 
الدارة التفتي����ش الفني على اعم����ال اخلبرة وصدر 
قرار وزاري ف����ي 2009/7/21 بانهاء ندبه، ثم فوجئ 
العاملون في اإلدارة في 2010/3/17 بوجود قرار اداري 
صدر في 2009/7/13 برقم 2009/586 بتثبيته مخالفا 
للقرار الصادر بانهاء ندبه مما تسبب في اخالل العمل 

باالدارة وتضارب القرارات اإلدارية.

لذا يرجى افادتي باآلتي: ما مناسبة صدور القرار رقم 
586 لسنة 2009 ومن صاحب الصفة في اصداره وهل 
اتبعت االجراءات القانونية واإلدارية الالزمة الصدار 
مثل هذا القرار؟ وملاذا لم تخطر جميع االدارات ذات 
العالقة بهذا القرار قبل وبعد صدوره؟ وما مناسبة 
صدور قرارين متعارضني في م����دة زمنية متقاربة 
حلال����ة وظيفية واحدة ومل����اذا ال يتم عرض امللفات 
الوظيفية كاملة قبل اصدار القرارات االدارية بالندب 
او انهائه للوقوف على احلالة الوظيفية كاملة؟ وما 
االجراءات التي اتخذتها الوزارة ملعاجلة هذا اخللل في 
اصدار القرارات االدارية للوظائف االشرافية ووظائف 

اإلدارة؟

أعلن رئيس اللجنة املالية واالقتصادية البرملانية 
د.يوسف الزلزلة عن موافقة اللجنة على التعديالت 
النيابية املقدمة في ش���أن عدم تخصيص القطاع 
النفطي واملوارد الطبيعية مبا فيها الغاز، أس���وة 

بقطاعي التعليم والصحة.
وأوضح الزلزلة في تصريح للصحافيني عقب 
اجتماع اللجنة ان قانون اخلصخصة بعد التعديل 
اجلديد استثنى قطاعات التعليم والصحة والنفط 
والغاز من التخصيص، الفتا الى ان املادة لم تشر 

الى جواز تخصيص هذه القطاعات بقانون.
وأشار الزلزلة الى ان اللجنة أرجأت النظر الى 

اليوم في التعديالت املقدمة في شأن استثناء املرافق 
العامة من التخصي���ص، مؤكدا ان احلكومة كانت 
متعاونة جدا ولم تبد احتجاجا على التعديل الذي 

مت إقراره.
وأضاف: »كنا نتوقع ان يحدث خالفا حول هذا 
التعديل لكن احلكومة كانت مرنة وأقر التعديل بشكل 
متناغم«. وأوضح ان احلكومة لم تعط رأيا محددا 

إزاء وضع املرافق العامة بعد التعديالت املقدمة.
وأشار الى عدم وجود خالف حول وجوبية السهم 
الذهبي اخلاص باحلكومة، متوقعا إقرار التعديالت 

اليوم الثالثاء ومن ثم إحالتها الى املجلس.

خالد السلطان ود.يوسف الزلزلة وعبدالرحمن العنجري وأحمد السعدون خالل االجتماع

البصيري: نأمل عدم الخوض في تفاصيل غير رسمية عن »شبكة التجسس« 
كي ال يتم التأثير على مجريات التحقيق مع المشتبه بهم

أعرب����ت احلكومة عن أملها في عدم 
خوض وسائل اإلعالم املختلفة في أي 
تفاصيل »غير رسمية« تتعلق مبا اثير 
إعالميا عن »شبكة التجسس«، كي ال يتم 
التأثير على مجريات التحقيق التي تتم 
مع »املش����تبه فيهم«، مؤكدة انه وفور 
االنتهاء من التحقيقات وتوجيه االتهام 

الى أحد سيحال إلى القضاء.
وقال الناطق باس����م احلكومة وزير 
املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة د.محمد البصيري في مؤمتر صحافي 
في مجلس األمة ان البيان الذي اصدرناه 
باألمس كان بيانا أوليا واوضحنا ان هناك 
تناوال من قبل اإلعالم عن اخبار نشرت 
حول الشبكة وكان يؤسفنا تعامل اإلعالم 
مع مثل هذه القضية احلساسة والتي 
تتعلق بأمن الدول����ة وباألمن الداخلي 
واألمن اخلارجي، وكان بودنا ان يتعامل 
معها اإلعالم بإحساس وحساسية وتقدير 
حلساس����ية هذه القضي����ة، وما أود أن 
أؤكده ان هناك حتقيقات جارية وهذه 
التحقيقات ليست وليدة األمس وإمنا 
جارية منذ فترة ف����ي االجهزة االمنية 
املختلفة في الدولة، وهي التزال حتى 
هذه اللحظة لم تستكمل، وكما يعرف 
اجلميع أن االجهزة االمنية بالدولة دائما 
وأبدا ه����ذا هو ديدنها في كل ما يتعلق 
بأمن الدولة وفي هذه املناس����بة، نحن 
بال شك نشيد بجهود رجال أمن الدولة 
وبجهود كل األجهزة األمنية في الدولة 
التي حترص دائما على سالمة هذا البلد 
واستقراره وتعزيز اواصر األمن الداخلي، 

فالتحقيق����ات الت����زال جارية ومبجرد 
استكمال هذه التحقيقات السيما ونحن 
في دولة مؤسسات ودستور مبجرد ان 
تس����تكمل كل هذه التحقيقات سيحال 
املش����تبه فيهم إلى األجهزة القضائية 

والنيابية.
وسئل عن النتائج األولية للتحقيقات، 
فق����ال ما أمتناه هو ع����دم اخلوض في 
التفاصي����ل والقضية التزال حتى هذه 
اللحظة مجرد مشتبه فيهم، وال ميكن 
ان نخوض في التفاصيل في مثل هذه 
القضايا ذات العالقة باألمن الوطني وامن 
الدول����ة وما له عالقة بالقضايا احمللية 
والقضايا اخلارجية، وال ميكن ان نخوض 
في التفاصي����ل، ألن اخلوض فيها من 
خالل اجهزة االعالم بالتفصيل بال شك 
س����يؤدي حتما إلى التأثير على سير 
مجريات التحقيق وهذا ما ال نتمناه، وما 
أمتناه هو بال شك ما أثير في الصحافة 
من معلومات وبيانات وأرقام وجهات 
ودالئل ال نقبل حتى هذه اللحظة بتداولها 
من خالل اجهزة االعالم النها كلها مجرد 
مصادر وهذه املصادر ال ميكن ان يعتد 
بها ما لم تكن مصادر رس����مية مخولة 
بالتصريح حول هذا االمر، ونتمنى من 
اجه����زة االعالم على مختلف توجهاتها 
احمللي����ة واخلارجية أال تت����داول هذه 
املص����ادر وال تتداول هذه املعلومات ما 
لم تكن هذه املعلومات موثقة وصادرة 
عن جهات رسمية، ما عدا ذلك ال ميكن ان 
نعلق عليها وال ميكن ان نعلق على أي 
خبر يرد في صحيفة او اي قناة فضائية 

اخرى ما لم تكن هذه املعلومات وهذه 
املصادر رس����مية وصادرة من جهاتها 

املعنية.
وأضاف ان هناك مشتبها بهم وهم 
اآلن رهن التحقيق والتحقيقات جارية 
معهم وكما تعرفون مبجرد ما تستكمل 
هذه التحقيقات وتبنى كل اركان القضية 
ويصبح هناك اتهام مباش����ر وواضح 
ومكتمل األركان فسيحالون الى النيابة 

العامة.
وفيم����ا ان كانت تصريحات النواب 
حول »الشبكة« تتعارض مع الدعوات الى 
عدم االساءة لدول اجلوار، قال البصيري: 
كما متنينا من وس����ائل اإلعالم حتري 
الدقة، فإننا نتمنى ان مينح النواب فرصة 
ألجهزة األم����ن ملواصلة التحقيقات في 
هذه القضية احلساسة التي متس أمن 
البلد بشكل مباشر، ونحن يهمنا ان تأخذ 
العدالة مجراها، ما يس����توجب توفير 
الظروف املناسبة، والتي تتطلب بدورها 
عدم تداول وسائل اإلعالم والتصريحات 

للتفاصيل.

اللجنة الوزارية

وسئل البصيري عن اللجنة الوزارية 
املناط بها تعزيز الوحدة الوطنية فذكر 
ان مجلس الوزراء ش����كل هذه اللجنة 
اس����تجابة ملرئيات النطق السامي في 
افتت����اح دور االنعقاد احلالي، مبينا ان 
االعالن عن اس����ماء اعضاء هذه اللجنة 
سيتم قريبا، ونحن ال نريد االستعجال 
بإظهار هذه اللجنة قبل ان يكون التصور 

واضحا لعملها.
وأضاف ان آلية عمل اللجنة ستتمحور 
حول ما جاء في النطق السامي السيما ما 
يتعلق بالوحدة الوطنية ودور اإلعالم 

والتشريعات احليوية.
وردا على سؤال في شأن التعديالت 
النيابية على قانون اخلصخصة أوضح 
البصيري ان احلكومة تتابع اجتماعات 
اللجن����ة املالية ونح����ن بدورنا تقدمنا 
ببعض التعديالت، ونحن متفائلون بان 
املداولة الثانية للقانون ستمر بعد اقرار 
التعديالت الالزمة، مؤكدا انه ال حساسية 
ل����دى احلكومة من اي تعديل مادام في 

االطار العام لقانون اخلصخصة.
وحول م����ا انتهت اليه احلكومة في 
شأن صندوق املعسرين، قال ان احلكومة 
أرسلت رسالة الى رئيس املجلس طلبت 
فيها االستعجال بنظر التعديالت على 
الصندوق، ونحن في انتظار دعوة اللجنة 
املالية لنا لنناق����ش التعديالت ونكمل 
حس����م القانون قبل فض دور االنعقاد 

احلالي.
وس����ئل عن الكوادر التي لم يقرها 
مجلس الوزراء بع����د، فبني ان الكوادر 
احملالة ال����ى مجلس الوزراء مت اقرارها 
في جلس����ة االحد، ما عدا أربعة كوادر 
مت االعالن في الس����ابق عن احالتها الى 
اللجنة القانونية الوزارية، والتي ستنهي 
املوضوع االس����بوع املقبل، أما اجلهات 
االخرى التي لم ترد في تقرير »اخلدمة 
املدنية« فهي ماتزال على جدول اعمال 
مجلس اخلدمة املدنية، وفي انتظار عودة 

رئيس »املجلس« الشيخ د.محمد الصباح 
الستكمال نظر املواضيع.

المدن العمالية

وفيما يتعلق بالتعديالت احلكومية 
على املدن العمالية واملدن االس����كانية 
التي أقرها املجلس في املداولة االولى، 
أوضح الوزير البصيري »ان احلكومة 
سعيدة بإجناز املجلس بعض القوانني 
التي  التش����ريعية  الدورة  واستعجال 
كانت محل اش����ادة الكل«، مش����يرا الى 
ان احلكومة متفائل����ة بإجناز القوانني 
التي أقرت باملداولة االولى وحسمها قبل 
العطلة الصيفية للمجلس، بعد مناقشة 
التعديالت التي ستقدم للجان املختصة 

االسبوع اجلاري.

البدون

وسئل عن االتهام الذي وجهه النائب 
د.حسن جوهر الى احلكومة بعدم التعاون 
مع اللجن����ة البرملانية ومقاطعتها لدى 
مناقشة »احلقوق املدنية واالجتماعية 
للبدون« فأجاب: ال توجد أي مقاطعة، 
ب����ل ان وزير الداخلية متعاون، وكذلك 
االجهزة املعنية االخرى، وقد يكون تواجد 
وزير الداخلية خارج البالد سببا في عدم 
حضور أحد االجتماعات، لكنه مستعد 
لتلبية دعوة اللجنة وإبداء وجهة نظر 
احلكومة في هذا امللف احليوي، والذي 

نأمل االنتهاء منه.
واضاف: ان مجل����س الوزراء كلف 
املجلس االعلى للتخطيط ببحث ملف 

»البدون« بشكل عام واعداد تقرير خالل 
ثالثة اش����هر تنتهي خالل اسبوعني أو 
ثالثة، على ان يقدم التقرير الى مجلس 
ال����وزراء لتوظيفه في خدم����ة قضايا 
البدون، على ان يحيله وزير الداخلية 
الى املجلس ملناقشته مع اللجنة البرملانية 

املختصة.
وعن تلوي����ح النائب جوهر بإحالة 
تقرير حول »حقوق البدون« من دون 
رأي احلكومة اذا استمر عدم تعاونها، 
قال البصيري: كل ما نتمناه من جلنة 
البدون وبقية اللج����ان أال تتعامل مع 
أي قضي����ة، وعدم احالة أي تقرير قبل 

االستماع الى رأي احلكومة.
وعن الدعوة التي وجهها مسؤول النقل 

العراقي الى الكويت لبحث موضوع
الطائرات العراقية والتعويضات، اكد 
البصيري ان موضوع الطائرات العراقية 
التي احتجزت في لندن مرتبط بأحكام 
قضائية نهائية في احملاكم البريطانية وال 
عالقة لها بالعالقة بني الكويت والعراق 
الشقيق، مشيدا بدعم الكويت للعملية 
السياسية واستقرار وامن العراق، اال ان 
هناك استحقاقات تتعلق بالتعويضات 
والطائرات، وهذه ص����درت بها احكام 
قضائية نهائية من احملاكم البريطانية 
والكندية، وال ميك����ن للكويت التنازل 
عن حقوقها، كم����ا ال ميكن التدخل في 

القضاء البريطاني.

أم الهيمان

وحول املتابعة احلكومية لقضية 

التلوث في ام الهيمان، اعرب الوزير 
البصيري عن اس���فه المتناع الطلبة 
عن الذه���اب الى مدارس���هم في هذه 
املنطقة العزي���زة علينا، الفتا الى ان 
املجلس االعل���ى للبيئة قرر في فترة 
سابقة اغالق بعض املصانع وحتذير 
اخرى، كما سيواصل املجلس اخلميس 
املقبل النظر في بقية املخالفات، وما 
اس���فرت عنه العقوبات املتخذة بحق 
بع���ض املصانع، واذا ل���م يكن هناك 
التزام بالقانون فسيتم اغالق مصانع 
اخرى وال جدال او مس���اومة في هذه 

القضية.
وأثن���ى البصيري على تقرير جلنة 
البيئة البرملانية املتضمن قانونا للبيئة 
وتأمل احلكومة ان يرى النور في القريب 
العاجل، ألنه سجل الكثير من املعضالت، 
فال مس���اومة على صحة االنسان، لكن 
نتمن���ى عدم زج طلبة املدارس في هذه 
القضية اخلالفية، مؤكدا حرص احلكومة 
على اتخاذ كل االجراءات املطلوبة لضمان 
بيئة نظيفة واغالق كل املصانع املخالفة 

التي تدمر البيئة.
وس���ئل عن تصريح���ات نيابية 
ترى في بعض مواد قانون اجلنسية 
مخالفات دس���تورية، فأجاب ان هذا 
القان���ون كغيره م���ن القوانني، واذا 
كانت هناك مالحظات نيابية على اي 
قانون فهو قابل للتعديالت، واي تعديل 
يقدم على قانون اجلنس���ية او غيره 
فسندرسه، فمن حيث املبدأ كل قانون 

قابل للتعديل.

أعرب عن أسف الحكومة للتعامل االعالمي حول القضية لحساسيتها وارتباطها بأمن الدولة وقضايا خارجية

)متني غوزال( د. محمد البصيري متحدثا للصحافيني في مجلس األمة أمس 

 الحكومة ستحيل للمجلس تقرير المجلس األعلى للتخطيط 
عن مل�ف البدون فور نظره في مجلس الوزراء بعد 3 أس�ابيع

 اإلع�الن عن أس�ماء أعض�اء اللجن�ة الوزاري�ة لتعزيز 
الوحدة الوطنية قريبًا لمباشرة أعمالها وفقًا للنطق السامي

بأح�كام  مرتب�ط  العراقي�ة  الطائ�رة  احتج�از   
قضائي�ة بريطاني�ة والكوي�ت تدع�م اس�تقرار العراق

 متفائلون بإقرار المداولة الثانية لقانون الخصخصة بعد 
الموافقة عل�ى التعديالت المقدمة م�ن الحكومة والنواب

 المجلس األعلى للبيئة س�يواصل الخميس المقبل 
النظر في وضع أم الهيمان وإغالق المصانع غير الملتزمة

 الحكومة خاطبت المجلس لالس�تعجال في نظر تعديالت »المعس�رين« وننتظر دعوة اللجنة المالية ونأمل حس�م الموضوع قبل فّض دور االنعقاد الحالي

 4 ك�وادر تنتظرها اللجن�ة القانوني�ة الوزارية وننتظر 
عودة رئي�س »الخدمة المدني�ة« للنظر في باق�ي الكوادر

مزيد وحماد: جلسة خاصة لمناقشة الوضع األمني
دعا النائبان سعدون حماد وحسني مزيد الى عقد جلسة 
خاصة ملناقشة الوضع األمني في البالد، النائب مزيد اكد 
ان قضية أمن الوطن قضية بالغة االهمية وتس����تحق كل 
االهتمام من الس����لطتني وطالب بالبحث عن كل ما يتعلق 
بهذا الش����أن ويس����اهم في حفظ أمن البلد، وقال ان ما مت 
تناقله عبر وسائل االعالم من قضايا امنية تتعلق بالشأن 
الداخلي امور في غاية اخلطورة، مطالبا احلكومة بالتعامل 
بحزم مع اي اطراف متس أمن الوطن او تسيء له السيما 
اننا ندعو احلكومة الى اتخاذ جميع االجراءات املناس����بة 
التي من ش����أنها ان تتحقق مما يتردد عبر وسائل االعالم 
خصوصا ان امن البلد خط أحمر يجب ان تعمل احلكومة 

بجميع اجهزتها حلمايته.
وذكر مزيد ان حماية الكويت البد ان توضع على سلم 
االولويات احلكومية خصوصا اننا ال نقبل بأي تهاون جتاه 
حفظ امننا الداخل����ي، داعيا وزارتي الداخلية واخلارجية 
ملعرفة حقيقة ما يثار حول وجود ش����بكة جتس����س وان 
يت����م وضع ح����د ألي تدخل خارجي او داخلي للمس����اس 
باألمن وان يتم مواجهة األمر بكل ش����دة وحزم، ولهذا فان 
اجللسة اخلاصة اصبحت في غاية االهمية ملعرفة االجراءات 

احلكومية بهذا الصدد.
من جانبه ايد النائب سعدون حماد عقد جلسة خاصة 
ملناقشة الوضع األمني في البالد، مبينا ان »القضية االمنية 
فوق كل اعتبار الس���يما بعد اكتشاف شبكة جتسسية 
تعم���ل ملصلحة اي���ران، مع ما يعني ذل���ك من اختراق 
يتطلب معاجلته توفير السبل كافة لتعزيز االستقرار 
للبالد«، وقال ان االجهزة االمنية املعنية »تستحق منا 
كل الشكر والتقدير ملا اثبتته من يقظة، حينما اكتشفت 

هذه الش���بكة، والوصول الى عناصرها قبل ان حتقق 
مآربها كاملة«، مضيف���ا ان »في هذه املرة توصلنا الى 
عناص���ر خطيرة، غير انه ليس ف���ي كل االحوال تأتي 
النتائج كما نريد، ولذا فإن العملية تتطلب منا مراجعة 
االجراءات االحترازية االمنية كاملة، وسد الطريق امام 
كل جهة تريد املساس بأمن واستقرار الكويت«، وشدد 
على ان »االهتمام النيابي والش���عبي بكش���ف الشبكة 
االمنية طبيعي، ملا ميثله االمر من خطورة متس افراد 
املجتمع كافة، وكنا نتمنى ان يقابل ذلك وضوح حكومي 
في االعالن ع���ن احلقيقة برمتها، لنكون على بينة مما 
يح���دث بدال من الغموض الذي يلفها«، مش���يرا الى ان 
»بيان الناطق الرس���مي باسم احلكومة الوزير د.محمد 
البصيري جاء بعد نشر اخلبر، وحديث اعضاء مجلس 
االمة عن خطورته، ورغم انه متأخر، فإنه غير واضح 

مبا في���ه الكفاية، مما يفرض علينا دعوة احلكومة الى 
جلسة خاصة«.

وتابع: »ميكن ان نختلف نيابيا بعضنا مع بعض، وايضا 
قد نتفق مع احلكومة ونعارضها في جوانب، لكننا جميعنا 
ف����ي الوضع األمني في خندق واحد وصف واحد متآزرين 
متعاضدي����ن، وغايتنا في ذلك س����المة الكويت واهلها«، 
مؤكدا ان »مجلس االمة يريد بيانات تامة ومكتملة تقدمها 
احلكومة عن الش����بكة التجسسية، وآلية نطمئن اليها في 
انها س����توفر العمل املناسب ملراقبة اي خطر يدهم البالد، 

ومواجهته فورا، من دون ترك االمور للمصادفة«.
واشار حماد الى انه »اذا صحت معلومات الشبكة كما 
سمعناها، فإن احلكومة ملزمة بأن تتخذ موقفا جتاه ايران 
وفق����ا ملا تفرضه مصلحة الكويت بالدرجة االولى، لتأكيد 
ان السياسة الكويتية ترفض التدخل في شؤونها الداخلية 
مثل رفضها التدخل في ش����ؤون الغير«، الفتا الى ان هذا 
املسلك طبيعي ويتخذ ضد اي طرف يرتكبه، سواء ايران 
او غيره����ا خصوصا ان الكويت لم تبد سياس����ة معادية 
اليران، ولكن حرصت مرارا وتك����رارا على اعالن رفضها 
القاطع لتحركات دولية هدفها ضرب ايران، وابدت في كل 
مناس����بة بالقول والفعل انها حريصة على عالقات اخوية 
مع طهران، باعتبارها دولة اسالمية وجارة يهمنا التعايش 
السلمي معها ملا فيه مصلحة البلدين والشعبني«، ورأى ان 
»كشف احلكومة احلقائق بشفافية ال يسيء الى أمن الدولة، 
بل يقويه ويؤكد ان هناك عيونا ساهرة تتابع االستقرار، 
وجتعل معاجلة اخللل مس����تمرة وتردع املجرمني«، داعيا 
احلكومة الى املصارحة  والشفافية وعدم اخفاء احلقائق 
عن ممثلي االمة، فأمن الكويت ال مجال في التهاون فيه«.

الوقوف في خندق واحد متآزرين متعاضدين لحفظ أمن الكويت

سعدون حماد حسني مزيد 

استغرب النائب د.ضيف اهلل أبورمية من تخبط احلكومة 
وتصريحاتها املتضاربة في قضية التجسس التي كشفها 
الرج��ال املخلصون ف��ي جهاز أمن الدولة واس��تخبارات 
اجلي��ش، فالناطق الرس��مي باس��م وزارة الداخلية يؤكد 
وج��ود متهمني ضالعني بهذه القضية وأنه ليس من بينهم 
أي عسكري والناطق الرسمي باسم احلكومة يريد التحقق 
من األخبار التي تناولتها الوس��ائل اإلعالمية ولم ينف أو 
يؤكد وجود متهمني أو قضية باألس��اس، فمن نصدق هل 
الناطق الرسمي باس��م وزارة الداخلية أم الناطق الرسمي 
باس��م احلكومة؟ وقال أبورمية: يبدو أن احلكومة ال تتابع 
وسائل اإلعالم اخلارجية، حيث ان موضوع شبكة التجسس 

تتناوله وسائل اإلعالم وتبث األخبار عنها وما وصلت إليه 
التحقيقات وتظهر بالتصوي��ر واملداهمات التي قامت بها 
قوى األمن الكويتية، والناطق الرس��مي يريد التحقق مما 
تثيره وس��ائل اإلعالم من أنباء عن وجود شبكة جتسس 
وأقول للحكومة ولناطقها الرسمي »صح النوم يا حكومة« 
وس��ائل اإلعالم تنقل أدق التفاصي��ل وأنتم تتعاملون مع 
القضية وكأن الكويت بلد معزول عن الفضائيات ووسائل 
اإلعالم األخرى. وطالب أبورمية احلكومة بأن تتخلى عن 
سياسة الضعف واالنبطاح قائال كفى اهانات، فباألمس مت 
الهجوم على السفارة الكويتية في لبنان وبعد ذلك العراق 
يصفن��ا بع��دم الرجولة والي��وم إيران تعب��ث بأمن البلد 

من خالل جواسيس��ها، متس��ائال: إلى متى هذا االنبطاح 
وسياس��ة الضعف والهوان واخل��وف خصوصا أن لدينا 
معاهدات دفاع مش��ترك مع دول عظم��ى؟ وقال أبورمية 
على احلكومة أال تخدع نفس��ها وتخدع الش��عب الكويتي 
وتخ��دع بلده��ا وتتبع سياس��ة النعامة من خ��الل نفيها 
لهذه الش��بكة، موضحا أن العالق��ات الكويتية � اإليرانية 
وجودها ليس أهم من وجود أمن البلد. وقال أبورمية: إذا 
لم تس��تطع احلكومة مواجهة إيران أو العراق أو أي دولة 
تعت��دي على الكويت وحتاول احلط من كرامتها فعليها أن 
ترحل فالكويت مليئة بالش��جعان الذين يس��تطيعون أن 

يردون »الصاع صاعني«.

بورمية يستغرب تخبط الحكومة وتضارب تصريحاتها


