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بعث رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي ببرقيتي تهنئة الى كل من رئيس 4
املجلس الوطني ارزميرو دي خوسيه ربيرو دوز برازيرس في جمهورية 
ساوتوم وبرينسيب الدميوقراطية، ورئيس املجلس الوطني في جمهورية 

كيريباتي تاوماتي ت. لوتا، وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلديهما.
كما بعث رئيس مجلس األمة جاس���م اخلرافي ببرقية تهنئة الى رئيس 
مجلس النواب في جمهورية پاراغواي فيكتور ألسيدس بوغادو غونزاليز 

مبناسبة انتخابه رئيسا للمجلس.

الخرافي هنأ نظراءه في ساوتوم وبرينسيب وكيريباتي و پاراغواي

محمد هايف

د.محمد احلويلة

حسني مزيد

فيصل الدويسان

د.وليد الطبطبائي

الصيفي مبارك الصيفي

»الداخلية« ال تهتم بأعراف المجتمع وتزّج بنساء الكويت في أماكن ال تليق بهن

وّجه سؤالين للساير والعبداهلل

الطبطبائي يشيد بنزاهة القضاء
في تبرئة الجاسم وإطالق الفضالة

الصيفي يفتح ملف العالج بالخارج:
كم عدد الحاالت المرفوضة من اللجنة العليا؟

فيما يخص التظل����م من االبعاد 
االداري، مش����يرا الى ان الكويت 
صايرة اآلن »خذوه فغلوه« فالكفيل 
الذي يختلف مع عامل عنده أو مع 
شريكه الذي ظل في الكويت ألكثر 
من 20 عاما يقوم بإبعاده اداريا، 
مؤكدا ان االبعاد االداري س����لطة 
تقديرية لوزي����ر الداخلية ألبعد 
الظروف، حينما ميثل هذا الشخص 

خطرا على البلد.
وأوضح ان البعض يلجأ الى 
اإلبع����اد االداري إلضاعة حقوق 
الناس، ما يعتبر اس����اءة لسمعة 
الكويت في اخلارج، وعلى وزير 
الداخلي����ة انش����اء ادارة خاصة 
بحقوق االنسان، وال يتم اصدار 
االبعاد االداري اال بعد التمحيص، 
والتأكد من عدم وجود شخصانية 
في املوضوع، مشيرا الى وجود 
إبعاد اداري مسجل بحق املقيمني 
من دون مس����وغ، مطالبا الوزير 
بايقاف ه����ذا التدهور في حقوق 

االنسان.
وأعل����ن الطبطبائي ان جلنة 
حقوق االنسان س����توجه دعوة 
ال����ى وزارة الداخلي����ة حلضور 
اجتماع اللجنة الذي سيعقد بعد 
غد اخلميس لبحث هذا املوضوع، 
مش����يرا الى ان املشرع الكويتي 
أعطى احلق لوزير الداخلية سلطة 
اإلبعاد االداري، وال يجوز للقضاء 
بحثه ألنه من االمور الس����يادية، 
ورأى ان الوضع احلالي يس����يء 
ال����ى أداة االبع����اد االداري والى 
الوزير والى سمعة البلد، واذا لم 
يضبط الوزير هذا االمر، فأمتنى 
على مجلس االمة اصدار تعديل 
على القانون يقيد س����لطة وزير 

الداخلية في اإلبعاد االداري.

وكم عدد احلاالت التي أرسلت 
باإلس����عاف اجلوي؟ ومن يقرر 
ذلك؟ وهل مت التنسيق مع اجلهة 
املستقبلة للحاالت املرضية؟ وهل 
مت سؤال اجلهة املستقبلة للحاالت 
املرضية املراد إرس����الها للعالج 
باخلارج لقبول احلالة املرضية أم 
ال قبل املوافقة من تاريخ 2006/7/1 

حتى تاريخ 2010/7/5؟
التي متت  كم عدد احل����االت 
املوافقة عليها من اللجنة الطبية 
لالبتعاث للخارج وتوفيت قبل 
االبتعاث من تاريخ 2006/7/1 حتى 

تاريخ 2010/7/5؟
كم تستغرق الدورة املستندية 
من وقت حتى االبتعاث للحاالت 
املق����رر عالجها خارج  املرضية 

الكويت؟
ما األسباب لتبعية املستشفى 
للعضو املنتدب للشؤون اإلدارية، 
وملاذا ال تكون مس����تقلة وبإدارة 
طبية تتبع رئيس ش����ركة نفط 

الكويت؟
وما مق����دار املبلغ املصروف 
للعالج باخلارج خالل آخر سنة 
مالية في وق����ت اإلدارة احلالية 
للمستش����فى وما مق����دار املبلغ 
املصروف للعالج باخلارج خالل 
آخر سنة مالية إلدارة املستشفى 

السابقة؟
وه����ل هناك أي اس����تثناءات 
حل����االت مت رفضها م����ن اللجنة 
الطبية لالبتعاث باخلارج ومن 
اجلهة او املسؤول الذي قام بهذه 
االستثناءات وعلى اي اساس وسند 
قانوني مت ذلك من تاريخ 2006/7/1 

حتى تاريخ 2010/7/5؟

ادارة احلاويات، الذي يثير العديد 
من عالمات االستفهام، وسيكون 
ملف املوانئ مفتوحا، متس����ائال: 
كيف تك����ون الكويت مركزا ماليا 
وجتاريا في ظل وجود فشل داخل 

املوانئ؟
وبش����أن ما يخص الش����رطة 
الطبطبائ����ي:  ق����ال  النس����ائية، 
لألس����ف إن وزارة الداخلي����ة ال 
تهتم بأعراف املجتمع وطبيعته، 
وحتاول الزج بأخواتنا في أماكن 
ال تليق بهن، ولس����نا ضد وجود 
قوة مساندة نسائية، ونحن من 
طلبنا في جلنة حقوق االنس����ان 
أننا  اال  وجود مخافر نس����ائية، 
نرفض الزج بالنساء ليتمشني في 
االسواق، السيما أنهن طلنب حماية، 
مشيرا الى ان حماية الشخصيات 
بقوات نسائية ال يوجد حتى في 
الدول املنفتحة، فللمرأة طبيعتها 
»وما هكذا ت����ورد االبل يا وزير 

الداخلية«.
وكشف الطبطبائي عن تلقيه 
عشرات الشكاوى بصفته رئيسا 
للجنة الدفاع عن حقوق االنسان 

2010/1/1 حتى تاريخ 2010/5/31.
كما وجه الصيفي سؤاال الى 
وزير اإلعالم ووزير النفط الشيخ 
أحمد العبداهلل عن اللجنة الطبية 
للعالج باخلارج في مستش����فى 
األحمدي، قال فيه: ما أسماء أعضاء 
الطبية للعالج باخلارج  اللجنة 
في مستشفى الشركة )األحمدي( 
ومؤهالتهم وخبرتهم وسيرتهم 

الذاتية؟
وم����ا املؤه����الت واخلب����رات 
والسيرة الذاتية ملدير مستشفى 
الش����ركة؟ وه����ل مت اختي����اره 
باملفاضلة؟ وما األسماء املرشحة 
معه حني مت تعيينه؟ وما أسماء 
اللجنة التي مت اختياره من قبلها؟ 
يرجى تزويدي مبحضر اجتماع 

اللجنة اخلاصة بذلك.
كم����ا يرجى تزوي����دي بعدد 
احلاالت املبتعثة للعالج باخلارج 
خالل الفترة م����ن 2006/7/1 الى 
2010/7/5، مرفق بجدول يبني كل 

سنة على حدة.

أشاد النائب د.وليد الطبطبائي 
بنزاهة القضاء الكويتي، وباحلكم 
الذي صدر أمس بإطالق سراح 
الفضال���ة وتبرئة محمد  خالد 
عبدالق���ادر اجلاس���م من التهم 
املوجهة اليه، في وقت شن فيه 
الطبطبائ���ي هجوما الذعا على 
وزي���ر الداخلية الش���يخ جابر 
اخلالد من زاويتي »الش���رطة 

النسائية« و»اإلبعاد االداري«.
وقال الطبطبائي في تصريح 
صحافي مبجلس االمة أمس: أود 
أن أشيد بالقضاء الكويتي النزيه، 
الذي أنص���ف محمد عبدالقادر 
اجلاسم وخالد الفضالة، ونعول 
على رفض قضائنا أي ضغوطات 
متارس عليه من اجل الوقوف مع 
طرف ضد طرف آخر، ونتمنى ان 
يستمر قضاؤنا شامخا نزيها، 
ونهنئ الفضالة واجلاسم باطالق 
سراح الفضالة، وتبرئة اجلاسم 
من التهم املوجهة اليه، واالحكام 
التي صدرت الي���وم نعتز بها، 
خاصة انهما ينتقدان شخصية 
عامة عل���ى أدائها العام وليس 

شخصها.
من جهة اخرى، انتقد الطبطبائي 
قرار مجلس الوزراء بالتجديد ملدير 
عام املوانئ، مشيرا الى ان التجديد 
لم يراع اسئلة ومالحظات النواب 
ومالحظ����ات ديوان احملاس����بة، 
ورأى ان التجدي����د ج����اء مخيبا 
لآلمال، ألنه لم يضع النقاط على 
احلروف بشأن املخالفات الواردة 
في ديوان احملاسبة، سواء كانت 
تلك املخالف����ات مالية أو ادارية، 
مؤكدا انه سيواصل متابعة ملفات 
املوانئ، ومن بينها عقد مشروع 
»جلف تبرنر« وه����و ما يخص 

وج����ه النائب الصيفي مبارك 
الصيفي سؤاال برملانيا للدكتور 
هالل الس����اير جاء في����ه: يرجى 
تزويدي بأس����ماء اللجنة العليا 
للعالج باخلارج وسيرتهم الذاتية، 
ويرجى تزويدي باملعلومات التالية 
خالل الفترة م����ن 2009/10/1 الى 
2010/7/5، وعدد احلاالت املعروضة 
على اللجنة العليا للعالج باخلارج، 
عدد احل����االت التي متت املوافقة 
عليها من اللجنة العليا باخلارج 
للعالج خارج الكويت مع توصية 
اللجنة التخصصية بتوفير العالج 
بالكويت، وكذلك عدد احلاالت التي 
مت رفض عالجه����ا باخلارج رغم 
توصية اللجنة التخصصية بعدم 
توافر عالجها بالكويت وأسباب 
الرفض. كما يرجى تزويدي بالتالي: 
كم تس����تغرق الدورة املستندية 
م����ن أي����ام بداية إج����راء اللجنة 
التخصصية حتى إنهاء الس����فر 
باخلارج وهل هذه الفترة مثالية 
للتعامل مع هذه احلاالت املرضية 
املس����تعصية واإلنسانية التي ال 

يتوافر عالجها بالكويت؟
التي متت  كم عدد احل����االت 
املوافق����ة عليه����ا م����ن اللج����ان 
العليا  التخصصي����ة واللجن����ة 
لع����الج باخل����ارج وتوفيت قبل 
إنهاء إجراءات العالج باخلارج وما 
طبيعة هذه األمراض التي توفي 
أصحابها م����ن تاريخ 2009/10/1 

وحتى تاريخ 2010/7/5؟
يرج����ى تزوي����دي باملبال����غ 
املصروفة للعالج باخلارج خالل 
الفترة من 2009/1/1 حتى تاريخ 
2009/5/31 وكذل����ك الفت����رة من 

تقدم رئيس مجلس األمة باإلنابة النائب د.محمد احلويلة باقتراح 
برغبة طالب فيه بإعادة إحياء مشروع غرب هدية السكني بأسرع 

وقت ملعاجلة املشكلة اإلسكانية في هذه املنطقة.
وقال احلويلة في اقتراحه ان احلكومة وضعت قبل سنوات مشروع 
غرب هدية السكني على سكة التنفيذ اال انها اصطدمت برفض شركة 
النفط واوقفت املشروع من دون ان تقدم حال آخر لهذه املشكلة، ما 
جعلها مشكلة دائمة تطل برأسها بني احلني واآلخر وتشكل معاناة 
حقيقية للناس املعنيني بهذا املشروع، واذا كان لشركة نفط الكويت 
اعتباراتها وهي اعتبارات استراتيجية فيما يتعلق بصناعة النفط 
الذي هو العصب االول لالقتصاد الكويتي، ففي املقابل للناس الذين 
يعانون من هذه املشكلة ايضا اعتباراتهم التي يجب ان تؤخذ بعني 
االعتبار، فمن املؤس���ف حقا ان يلغي هذا املشروع الذي كان مقررا 

له ان يستوعب اربعة آالف وحدة سكنية.

الحويلة إلحياء مشروع غرب هدية السكني

استنكر النائب محمد هايف 
الذي تنتهجه  التوجه اخلطير 
وزارة الداخلي����ة م����ن تكثيف 
الدورات النس����ائية التدريبية 
تدريب����ات  تضمن����ت  الت����ي 
باالس����لحة وتدريبات حلماية 
الش����خصيات اضافة الى الزج 
بالعنصر النسائي في املجمعات 

التجارية.
وق����ال هايف ف����ي تصريح 
صحافي انه من الغريب ان يصدر 
على لسان مصدر حكومي في 
احدى الصح����ف تصريح بأنه 
مت وضع حماية على الش����رطة 
النسائية في املجمعات من قبل 
رجال املباحث، مشيرا الى الهوس 
املوجود في وزارة الداخلية في 

هذا الصدد.
واضاف: نستغرب هذا النفس 
التغريبي ال����ذي ضرب بهوية 
املجتمع االس����المية احملافظة 
عرض احلائط في وقت صّمت 
الوزارة ووزيرها اآلذان عن كل 
التصريحات واالستنكارات لهذا 
التوجه اخلطير، الذي نظن انه 
مأخوذ من بعض البلدان العربية 
التي وصل احل����ال بها الى ان 
حماي����ة رئيس الدولة ال تكون 
اال من قبل النس����اء، ويبدو ان 
»الداخلية« تريد الس����ير خلف 
هذا اله����وس وجتعل املرأة في 
الوزارة كالرجل من حيث املهمات 
والرت����ب دون اعتب����ار لهوية 
املرأة االس����المية وطبيعتها او 

خصوصيتها.
واك����د هاي����ف: ال اظ����ن ان 

وزير الداخلية س����يكون بعيدا 
عن االستجواب اذا استمر هذا 
التوجه، فيمكن ان نتساهل مع 
اي اخط����اء في اجراءات ادارية 
معينة او ما شابه ذلك، لكن ال 
ميكن التجاوز في هوية املجتمع 
االسالمية، وال ميكن ان نهادن 
وزير الداخلي����ة فيها، او يظن 
ان االمر س����يكون بردا وسالما 

عليه.
واشار الى خطورة التفريط 
في هوية املجتمع االس����المية 
رغم التأكيد عليها في اكثر من 
موضع حتى في خطة التنمية 
التي صدرت بقانون من خالل 
اال يكون دع����م املرأة الكويتية 
فيه مخالفة للشريعة االسالمية، 
مش����يرا الى ان وزير الداخلية 
يخالف الشريعة مخالفة صريحة 

وسيتحمل املسؤولية.
وزاد هايف: ان النواب ال ميكن 
ان يسكتوا عن هذا االنحدار في 
ادارة ال����وزارة في الوقت الذي 
ن����رى جوانب انح����دار كبيرة 
فرطت فيه����ا الوزارة ومن ذلك 
انتشار املقاهي املختلطة ومحالت 
ومطاعم ت����روج فيها اخلمور، 
فضال عن انتش����ار بؤر الفساد 
املناطق كاحلساوي  من بعض 

الى مناطق عدة.
واوضح ان العصابات وصناع 
التي  القمار  اخلمور وص���االت 
ميارسها بعض اآلسيويني وكذلك 
بيوت الدعارة امتدت الى بعض 
املناطق السكنية بسبب تفريط 
الوزارة في محاسبة هؤالء وعدم 

امام االمر الواقع.
ومضى يق���ول: لكن هذا لن 
ينفع الوزير ولن يجديه تسابقه 
مع الزمن وسيتحمل املسؤولية 
م���ع القيادات التي تدفع في هذا 
االجتاه، وهو امر سيكون محل 
ازمة مقبلة، واستغرب هايف ان 
يصل االمر الى ان يصدر تصريح 
من الناطق باسم »الداخلية« بأن 
الشرطة النسائية طعم للشباب، 
مضيفا: اي عبث اوصلنا الى هذه 
املرحلة في الوقت الذي تدمج فيه 
ثالثة مخافر في مخفر واحد ألن 
البقية حتت الترميم، وهناك مخفر 
في صباح الناصر لم يتم افتتاحه 
للنقص الشديد في االفراد وسوء 
االدارة بالرغم من جاهزيته منذ 

اكثر من ستة اشهر او عام.
واوضح انه اذا كان استجواب 
وزير الداخلية السابق ماليا، فإن 
كان هناك اس���تجواب مستقبال 
فس���يكون اخطر النه سيتعلق 
الهوية االسالمية  بالتفريط في 
وانتش���ار املخ���درات حتى في 
الس���جن املركزي ال���ذي ترعاه 

الوزارة.
واكد هايف ان الوضع االمني 
في البالد خطير جدا والتسيب في 
الوزارة وتردي االوضاع واضح 
للعيان بسبب الفشل في االدارة، 
والوزارة حتت���اج الى انتفاضة 
وبث روح التجديد فيها، مشيرا 
الى ان سوء االدارة من قبل الوزير 
ووكيل الوزارة تس���بب في هذا 
االنحدار في اداء رجال األمن الذين 

لم يجدوا الدعم واملتابعة.

واش���ار ال���ى ان االمر وصل 
الى عزوف بع���ض رجال األمن 
عن القي���ام بدورهم في القبض 
على املشتبه بهم بسبب نقص 
االمكانات، حتى ان بعض املخافر 
ال يوجد فيها سوى فرد او فردين 
وه���ذه كارثة ق���د ال يعلم عنها 

احد.
وتابع هايف: ومما يدل على 
تخل���ف ادارة الوزير عن الركب 
ان هناك بلدان���ا فقيرة بعضها 
استقل في التسعينيات سبقتنا 
في وضع بصمة العني واليد في 
منافذها اجلوية والبرية ورمبا 
البحرية، ولعل التأخر واالهمال 
في وضع بصمة العني واليد في 
املنافذ هو ما يجل البالد مرتعا 
للمزورين من املبعدين وجتار 
املخدرات وعصاب���ات اجلرمية 
املنظم���ة ولك���ن قي���ادة وزارة 
الداخلية مازالت تراوح مكانها 
منش���غلة بفرحته���ا بالعنصر 
النسائي وتقليدها االعمى، وقد 
نس���ي الوزير او تناسى الطابع 
االس���المي احملافظ للبالد، من 
خالل اجتاهه لتغريب املجتمع 
بإحراجه لرجال األمن واملباحث 
حلماية الش���رطيات كما حصل 
في بع���ض املجمعات، خوفا من 

تعرضهن لالهانة.
واضاف: لقد ارادوا حل مشكلة 
فوقعوا في اخرى، لكن اين هم 
عما يواجهه الشباب من الظواهر 
السلبية اخلطيرة باختالفها والتي 
الكويتي  اخذت تغزو مجتمعنا 

احملافظ؟!

نشر اعداد كافية من رجال األمن 
ملمارسة دورهم في هذا الصدد.

وقال هايف ان وزير الداخلية 
مطالب بالقيام بزيارات ميدانية 
الى املخافر والدوريات والنظر 
الداخلية بهذا  في احصائي���ات 
اخلصوص، ام���ا ان يعيش في 
برج عاج���ي وال يدري عن ذلك 
الفساد الذي ينتشر دون حسيب 
او رقيب، فهذا امر خطير، مضيفا: 
ونحن نقول هذا الكالم اآلن حتى 
ال يكون لوزير الداخلية عذر في 

دور االنعقاد املقبل.
وشدد هايف على احترامه 
لقيادات الوزارة الذين يؤدون 
اعماله���م بكل ص���دق وامانة، 
مشيرا الى ان الوزارة تركت كل 
هذا الفساد املستشري والنقص 
الشديد في رجال األمن وسخرت 
النس���ائي  امكاناتها للعنصر 
وكأنها في س���باق محموم مع 
الزمن حتى يجعلوا اهل الكويت 

أكد أن رجال األمن يعزفون عن القيام بواجبهم بسبب نقص اإلمكانيات

هايف: الخالد ليس بعيدًا عن االستجواب
إذا استمر النَفس التغريبي في »الداخلية«
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مزيد للحمود: ما أسباب 
تفكيك مركز اللغات؟

النائب حس���ني مزيد  وجه 
التربية  سؤاال برملانيا لوزيرة 
والتعليم العالي د.موضي احلمود 
بش���أن ما يتعلق بتوجه إدارة 
جامعة الكوي���ت لتفكيك مركز 

اللغات.
وجاء في الس���ؤال: منى الى 
علمنا ان اإلدارة اجلامعية بصدد 
تفكيك مركز اللغات على الرغم 
من انه أقدم املراكز باملنطقة، لذا 
أرجو منكم اإلجابة عن األسئلة 

التالية:
ما األسباب األولية واألكادميية 

وراء تفكيك مركز اللغات؟
ه���ل مت اس���تفتاء الهيئ���ة 

التدريسية مبركز اللغات؟
هل مت عرض هذا األمر على 
التعليمي���ة مبجلس  اللجن���ة 

األمة؟

سأل النائب سالم النمالن وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ احمد 
العبداهلل عن قرار أصدرته شركة نفط الكويت. وقال النمالن:

منى الى علمنا ان ادارة شركة نفط الكويت قد استحدثت قرارا 
يسمى بقرار »تعليمات القيادة اآلمنة« ويحمل رقم 2005/9 يرجى 
تزويدي بنسخة من هذا القرار. قامت ادارة شركة نفط الكويت في 
سنة 2001 مبحاولة تعميم جهاز مراقب السرعة على جميع سيارات 
العمل في الش����ركة، اال انه بعد اعتراض النقابة قامت بإيقاف هذه 
احملاولة يرجى تزويدي بنسخة من أي اتفاق أو محضر رسمي موثق 

بني شركة نفط الكويت والنقابة بهذا اخلصوص.
من املقاول احلائز مناقصة جهاز مراقب السرعة في شركة نفط 

الكويت وما تكلفة اجلهاز الواحد؟
ما املعلومات التي يس����تطيع ان يوفرها جهاز مراقب الس����رعة 

عن املركبة؟
هل تعتبر سيارات العاملني في الشركة ملكا لشركة نفط الكويت 

أم انها مؤجرة مبوجب عقد ملدة معينة؟
تقوم ش����ركة نفط الكويت مبعاقب����ة العاملني املخالفني لقانون 
املرور بعد ورود كش����ف املخالفات م����ن وزارة الداخلية، حيث يتم 
خص����م قيمة املخالفة من العامل ويتم اتخاذ اجراء بحقه، ما صحة 

هذه املعلومات؟
ما االجراءات املوجودة في الئحة العقوبات اجلزائية أو التأديبية 
)حس����ب التدرج( ملخالفي قانون املرور أو ما يس����مى قرار القيادة 
اآلمنة، وهل يعتبر التنبيه الشفوي أو الكتابي من ضمن االجراءات 

التأديبية كما ينص التدرج في العقوبة؟
هل مت التطبيق الفعل����ي لالجراءات اجلزائية )مبا فيها التنبيه 
الشفوي أو الكتابي( على العاملني بخصوص قرار القيادة اآلمنة؟

ما املبرر القانوني الذي قامت على أساس����ه شركة نفط الكويت 
باس����تحداث قانون شبيه بقانون املرور )الصادر مبرسوم أميري( 
وتقوم مبخالفة ومعاقبة العاملني باالضافة الى عقوبة وزارة الداخلية، 

وما سبب ازدواجية العقوبة ان صحت املعلومات؟
يرجى تزويدي برأي االدارة القانونية بشركة نفط الكويت حول 

هذا املوضوع.

أكد النائب فيصل الدويسان ان 
العملية الدميوقراطية دائما بحاجة 
الى شقني أساسيني وهما املعارضة 
واملواالة، الفتا الى ان الكويت بحاجة 
الى توجيهات املعارضة ألن بعض 
النقاط التي تثيرها املعارضة إمنا 

هي أمر محمود ويحسب لها.
وقال ان احلكومة ايضا بحاجة 
الى املواالة لكي تعمل وتنجز فأي 
حكومة في العالم لن تس����تطيع 
العمل في ظل معارضة يفوق عددها 
عدد املواالة وبالتالي ستس����قط 

احلكومة.
وأضاف: اذا كان البعض يهدف 

من وراء زيادة عدد املعارضة الى 
إسقاط احلكومة ملجرد إسقاطها بهذه 
الطريقة فأعتقد ان ظنه قد خاب 
ألن العمل الواضح من خالل مجلس 
التوافقيني  النواب  األمة وتعاون 
الذين ال أس����ميهم باالنبطاحيني 
كما س����ماهم البعض كان رد فعل 
ملا وعدت به احلكومة من اإلجناز 
وبالفعل فإن خطة التنمية متثل 
خط����وة إصالحية أول����ى وعلينا 

انتظار النتائج.
وأكد الدويسان انه اذا لم تف 
احلكومة بوعوده����ا وقصرت أو 
فشلت في تنفيذ اخلطة التنموية 

س����يكون لنا حديث آخر وستفقد 
احلكومة النواب التوافقيني، وهذا 

هو شأن اي برملان في العالم.
وبش����أن ما يردده أحد النواب 
م����ن ان وقوف عدد م����ن النواب 
بجانب احلكومة لم يأت بس����بب 
التجاوب مع اإلجناز وإمنا ملصالح 
خاصة وتنفيع قال الدويسان: لم 
العجلة؟ يجب ان ننتظر ما تقدمه 
احلكومة ثم بعد ذلك يحكم التاريخ 
إذا كنا نوابا صاحلني ومددنا أيدينا 
للتع����اون م����ع احلكومة لتصبح 
الكويت مختلفة وأفضل من السابق 
فسيكون معنا احلق في تأييدها، 

أما اذا أثبت التاريخ اننا ساهمنا في 
تراجع التنمية بالكويت وعودتها 
الوراء فبالتالي س����يحاكمنا  الى 

التاريخ محاكمة عسيرة.
وأشار الدويسان الى الوقوف 
م����ع احلكومة ف����ي تنفيذ اخلطة 
واملشروعات التنموية ولكن علينا 
ان نقارب وان نحاسب احلكومة 
إن قصرت ال ان نقف كحجر عثرة 
أمامها في تنفيذ البرنامج وبعد ذلك 
ندعي اننا نريد التقدم لهذا البلد 
النوايا،  إثبات حسن  فعلينا أوال 
ثم نحاسب ال أن نضع العصا في 

الدوالب من البداية.

الدويسان: إذا لم تِف الحكومة بوعودها
وتنفذ خطتها التنموية فسيكون لنا حديث آخر


