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 عقد مكتب مجلس األمة اجتماعه الدوري  6 
ظهر أمس برئاسة الرئيس اخلرافي وحضور 

أعضاء املكتب.
  وقال مراقب املجلس النائب د.علي العمير 
في تصريح صحافي له عقب االجتماع ان 
مكتب املجلس التقى مع الرئيس التنفيذي 
للجهاز املركــــزي ملعاجلة أوضاع املقيمني 

بصورة غير قانونية صالح الفضالة وأمني 
عام اجلهاز الشــــيخ خالد مبارك الصباح، 
حيــــث مت تقدمي خطــــة متكاملة عن واقع 
األوضاع الراهنة لقضية أوضاع املقيمني 
بصورة غيــــر قانونية واحللول املقترحة 
لها، كما مت تقدمي شرح مفصل ودقيق عن 

تطورات القضية.

  واضاف العمير ان رئيس وأعضاء املكتب 
املقدمة، مؤكدين ثقتهم  أشــــادوا باخلطة 
الكاملة بكفاءة رئيس اجلهاز وفريق العمل 
القائم عليه حلل هذه املشكلة، معربني عن 
تقديرهم للجهــــود املبذولة من قبل فريق 

اجلهاز.
  كما بني العميــــر ان مكتب املجلس أكد 

دعمه ومساندته جلميع اجلهود التي تبذلها 
احلكومة حلل هذه القضية اإلنسانية ووضع 

حد ملعاناة أفرادها.
  من جانب آخر، أوضح العمير ان مكتب 
املجلس قد وافق على عــــدد من الزيارات 
اخلارجية من حيث املبــــدأ على ان يحدد 

موعدها الحقا بالطرق الديبلوماسية. 

 مكتب المجلس التقى الفضالة وبحث معه آلية حل قضية المقيمين بصورة غير قانونية 

 الخرافي: نأمل تقبل نتيجة التصويت على «عدم التعاون» من قبل الجميع أيا كانت 
 الشارع ليس المكان المناسب لمناقشة قضايانا ونحن لسنا في ساحة معركة 

(متني غوزال)   الرئيس جاسم اخلرافي مترئسا اجتماع املجلس بحضور نائبه عبداهللا الرومي ود.يوسف الزلزلة مع صالح الفضالة ويبدو األمني العام عالم الكندري  د.محمد البصيري أثناء حديثه في مجلس األمة  روضان الروضان متحدثا للصحافيني 

 البصيـري: الحكومة مطمئنة لحصول رئيس الوزراء على ثقة غالبية النواب

 الحريتـي: نرفـض اللجـوء إلـى الشـارع والديموقراطية نظـام األغلبية
 الهاجري: موقفي من كتاب عدم التعاون حددته بناء على استشارة أبناء الدائرة

 الروضـان: الحكومة سـتطلب تحويل جلسـة «عـدم التعاون» إلى سـرية 

 أبلغــــت احلكومة أمس رئيس 
األمــــة جاســــم اخلرافي  مجلس 
التصويت  رغبتها بعقد جلســــة 
على «عدم التعاون» ســــرية، في 
وقت أعرب اخلرافي عن أمله في 
قبول نتيجة التصويت أيا كانت، 
مؤكدا ان «الشــــارع» ليس املكان 
املناسب ملناقشة قضايانا، كما أنه 

ليس ساحة معركة.
  وقــــال الرئيــــس اخلرافي في 
تصريح الى الصحافيني ان جلسة 
الغــــد (اليــــوم) مخصصة فقط 
ملناقشــــة والتصويت على طلب 
«عدم التعاون»، وال مجال لطرح 
أي مواضيــــع أخرى، الفتا الى أن 
الوزير محمــــد البصيري أبلغني 
بأن احلكومة ستطلب عقد اجللسة 

بشكل سري.
  وفيمــــا ان كان ســــيوجه نداء 
الدميوقراطية  للنــــواب بقبــــول 
ونتائج التصويت، وتعليقه على 
تلويح البعض بالنزول للشارع، 
قال اخلرافي: أنا لست ممن يطالب 
النواب بقبول تصويت االكثرية، 
فلدينا دستور والئحة يتوجب علينا 
القبول بهما، وتصويت االغلبية 
هو الــــذي ينبغي علينــــا قبوله، 
وأمتنى من زمالئي االعضاء القبول 
بالنتائج، وسنظل اخوة وزمالء 
مهما اختلفنا، وعلينا االبتعاد عن 
االساءة لبعضنا البعض، فقدرنا 
أن نتعايش في هذا املجلس، وان 
القادم، وان  نكون قدوة للجيــــل 
نحرص علــــى ثقة الناخبني، وان 
نكون على مســــتوى املسؤولية، 
ونقبل نتائج التصويت، وأال ننقل 
مشاكلنا واختالفاتنا خارج القاعة، 

حتى ال نخلق مشاكل جديدة.
  وأضاف: من مصلحة الكويت 
وأهل الكويت االستقرار، ونأمل أن 
تنتهي غــــدا (اليوم) هذه املرحلة 
التي شغلت كل من يحب الكويت 
على خير، ونبرهــــن للجميع ان 
الدميوقراطيــــة في بالدنا مازالت 
بخير، واننا ســــنعمل جميعا من 
أجل الكويت وإجناز القوانني التي 

حتتاج اليها البالد واملواطنون.
  وســــئل اخلرافي مجــــددا عن 
تلويح نواب بالنزول الى الشارع، 
املوقــــف يبقى  فأوضــــح ان هذا 
وجهة نظر من طرحها، وأنا أؤمن 
بأهمية احترام الرأي والرأي اآلخر، 

وأمتنى احملافظة على املؤسســــة 
الدميوقراطية من خالل مناقشــــة 
قضايانا داخل املجلس، مؤكدا ان 
الشارع ليس ســــاحة معركة كي 

ننزل اليها.
  أضاف: ليس مــــن مصلحتنا 
إتاحة املجال لتحويل الشارع الى 
نقاش غير منظــــم، خصوصا ان 
التجمعات في الشــــارع تكون في 
اجتاه واحد، وال مجال فيها لسماع 

الرأي، والرأي اآلخر.
  من جانب آخر، أعلن اخلرافي 
ان رئيس اجلهاز التنفيذي املكلف 
مبتابعة أوضاع املقيمني بصورة 
الفضالة  غيــــر قانونية صالــــح 
عرض علــــى مكتب املجلس أمس 
جهود «اجلهاز» وما حتقق حتى 
اآلن، مشيرا الى أنه شعر بارتياح 
كبير ملا يقوم به اجلهاز، وهو ما 
يستحق معه توجيه الشكر لألخ 
الفضالــــة واجلهــــاز الفني حيث 
رسموا «خارطة طريق» لإلجراءات 
املســــتقبلية التي سيتم تنفيذها 

لغير محددي اجلنسية.

  نيل الثقة

  جدد وزير واملواصالت وزير 
الدولــــة لشــــؤون مجلــــس األمة 
د.محمد البصيري تأكيده باطمئنان 
احلكومة الى حصول سمو رئيس 
الوزراء الشــــيخ ناصر احملمد في 
جلسة مجلس األمة غدا (اليوم) 
علــــى ثقة غالبية النــــواب الذين 
سيصوتون ضد طلب عدم التعاون 

مع سموه.
  وأضــــاف فــــي تصريــــح الى 
الصحافيني فــــي مجلس األمة ان 
احلكومة ستدخل اجللسة وهي على 
ثقة بسالمة موقف سمو الرئيس 
وصالبة موقف حكومته، مشيرا 
الى ان احلكومة على أمت االستعداد 
للجلسة، وكلنا اطمئنان الى جتديد 
الثقة بسمو رئيس مجلس الوزراء 
وحكومته، وستحصل احلكومة 
على األغلبية املطمئنة التي جاءت 

بناء على «قناعة».
البصيــــري عن األمل    وأعرب 
في طي صفحة االســــتجواب بكل 
تداعياته، وان تقبل األقلية بحكم 
األغلبية ألن هذه هي الدميوقراطية 
وان تنتهي هذه الفترة العصيبة 
التي مــــرت علينا خالل الشــــهر 

األخير من السنة املاضية والذي 
حصل فيه نوع من الشد والتجاذب 
واالحتقان طال الكل الذين شعروا 
باألذى بســــببه، ومتنى ان تكون 
٢٠١١ سنة أمل واطمئنان وتعاون 
الســــلطتني كفيل باستكمال  بني 
إجناز اخلطة التنموية وطموحات 
املواطنــــني الذين يرغبون في هذا 

التعاون واإلجناز.

  جلسة سرية

  من جانبه، أكــــد وزير الدولة 
الوزراء روضان  لشؤون مجلس 

الروضان أن مجلس األمة سيمنح 
ثقته لسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــــيخ ناصر احملمد باألغلبية 
مضيفا ان «هذه هي الدميوقراطية 

ويجب أن نحترمها جميعا».
  وقال الروضــــان في تصريح 
صحافي في مجلس األمة امس بعد 
اجتماعه بأعضاء جلنة املرأة أنه 
بعد جلسة االستجواب وبناء على 
ما رأينا من النواب وردود أفعالهم 
من دعم لسمو الرئيس وقد صرح 
بذلك كثير من النواب مضيفا ان 
أغلبهم أعطى ثقته لسمو الرئيس 

الذي يستحق هذه الثقة.
  وأكد  الروضان ان سموه سُيمنح 
ثقة املجلس اليوم وستعطى هذه 
الثقــــة قوة للحكومــــة داعيا الى 
طي هــــذه الصفحة والبدء بالعلم 
واالجناز والتنمية ولنتفرغ ألهل 

الكويت حكومة ومجلسا.
  وأضاف ان هذا هو الدستور وهذا 
هو القانون وهذه هي الدميوقراطية 
وعلينا احترام الرأي والرأي اآلخر 
متمنيا من النواب طي هذه الصفحة 

والعمل من جديد.
  ورفض تصريحات النواب التي 

حتث على النزول الى الشارع مبينا 
ان هنــــاك قاعة عبداهللا الســــالم 
الرأي فيها  إبــــداء  وللجميع حق 

بنظام ونحن دولة مؤسسات.
  وقال ان احلكومة تتعامل وفق 
الدستور والقانون و«أنا شخصيا 
على ثقة بــــأن النواب املعارضني 
شــــعروا باخلطر وعلى يقني أن 
والءهم للكويت وشعروا بالتفكك 
احلادث وعلى يقني أنهم سيتعاملون 

وفق القواعد الدستورية.
  وأكد الروضان «سوف نتعامل 
مع املجلس وفق الدستور والقانون 

وســــنمد يد التعاون مع املجلس 
مثل مــــا أقرانا قانون املرأة اليوم 
في اللجنة، موضحا ان احلكومة 
ستطلب جلســــة سرية في بداية 

اجللسة».
  وقال الروضــــان ان هناك من 
يحاول  تأجيج الشــــارع وتفريق 
الشعب الكويتي، مضيفا «ثق باهللا 
الكويت كلهم متماسكون  أن أهل 
سني وبدويا وحضريا وشيعيا وما 

يحدث اآلن شيء جديد».

  قوانين شعبية

  متنى النائب دليهي الهاجري «ان 
يستأنف املجلس واحلكومة مسيرة 
التوافق على القوانني الشعبية التي 
بدأت مع هذا املجلس ٢٠٠٩ وأثمرت 
عن إجناز قوانني واســــتحقاقات 
تشريعية كبيرة كانت عالقة منذ 
فترة طويلة ووضعت قطار التنمية 
على طريق اإلجناز الذي بناء عليه 
تتم محاسبة احلكومة، «مشددا» 
علــــى ان الوطن واملواطن بحاجة 
ماسة الى تنفيذ خطة التنمية ودفع 
احلكومة لإلجناز وعدم منحها أي 

حجة لتعطيل التنمية».
فــــي تصريح  الهاجري    وقال 
صحافي «مازلنا نصر على خطة 
التنمية والرقي باخلدمات العامة 
وحتسني مستوى معيشة املواطنني 
ورفع مستوى رفاهيتهم وهذه هي 
أولى وأهم واجباتنا»، موضحا «ان 
التنمية  الى تعطيل  البعض  دفع 
لن يثنينا بتقدمي أولويات املواطن 
على أي أولوية أو أجندة سياسية 
أخرى، فاملواطن يجب ان يلمس 
نتائج هذه التنمية بأســــرع وقت 
ممكن من خــــالل دورنا كممثلني 
للشعب، فاحلكومة قدمت برنامجها 
وعلينا ان نتابع إجنازها من خالله 
لضمان رفاهية املواطن ومتكينه 
من االســــتفادة من الوفرة املادية 

التي تعيشها البالد».
  وأضــــاف «ومما ال شــــك فيه 
ان مجلــــس ٢٠٠٩ صــــار مجلس 
اإلجنــــازات بامتياز مبا مت إقراره 
من قوانني مثل قوانني املرأة وقانون 
ذوي االحتياجات اخلاصة وقانون 
العمل األهلي القوانني التي متس 
احتياجات املواطنني بشكل مباش، 
«مبينــــا» بل وقد مت رفع ســــقف 
الراتب التقاعدي الى ١٥٠٠ دينار 

وهو مشروع حكومي انتظرناه منذ 
وقت طويل وسندفع بكل إمكانياتنا 
الى حتقيق املشاريع التي تصب 

في الصالح العام».
  ولفــــت الهاجــــري: «أمــــا عن 
امللفات التي ســــنتبناها مستقبال 
وهي على رأس أولوياتنا وأولى 
اهتماماتنا فهي ملفات زيادة عالوة 
األبناء ومتابعة ملف زيادة رواتب 
العسكريني وملف زيادة األسعار 
املبررة والتصدي للفســــاد  غير 
الذي تشعب في عدد من الوزارات 
وأثمر تسرب املواد الغذائية التالفة 
والسموم الى السوق احمللي»، مشيرا 
«الى ان الدفع مبصالح املواطنني 
على رأس أولوياتنــــا وعلينا ان 
نفي مبا وعدنا مــــن الدفع حلياة 
مرفهة ملواطنــــي الكويت في ظل 
تنمية بشرية وعمرانية ملموسة 
في البــــالد». وختم الهاجري «أما 
عن موقفي من كتاب عدم التعاون 
فحددته بناء على استشارة أبناء 
الدائرة وقد استمعت من اجلميع 
وأفسحت املجال لكل صاحب رأي 
وكل صاحــــب وجهة نظر وبنيت 

قناعاتي على هذا األساس».

  اللجوء للشارع

  كما شدد النائب حسني احلريتي 
علــــى ان الدميوقراطية هي نظام 
االغلبية، رافضا اللجوء الى الشارع 

في تناول القضايا السياسية.
  وقال احلريتي انا اقول ملن يريد 
النزول الى الشارع إنك متارس هذا 
العمل النك ال تؤمن بالدميوقراطية، 
مؤكدا ان  املفترض ان يتم الرضوخ 
لرأي االغلبية سواء جاء مع عدم 

التعاون او ضده.
  وتعليقــــا على مــــا ذكره احد 
النواب بشأن الرسالة التي يجب 
ان يســــتقبلها الطرف املستجوب 
في حال اقتراب العدد املؤيد لعدم 
القانوني  النصــــاب  التعاون من 
واحساسه باملسؤولية وذلك بحسب 
املذكرة التفسيرية، قال احلريتي 
متى ما كان هناك نص دستوري 
واضح فهو الــــذي يطبق ويعول 
عليه، اما املذكرة التفسيرية فيأتي 
دورها ما لم يكن هناك نص واضح، 
مشددا على ان املوافقة على عدم 
التعاون من عدمها تتحدد بتصويت 

٢٥ نائبا. 

 طالب النائب شعيب املويزري بضرورة 
ان تكون جلســــة نظر طلب كتاب عدم 
التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء 
اليوم األربعاء علنية وليست سرية حتى 
يتمكن أهل الكويت من احلكم على الطرفني 

املؤيد واملعارض.
  وقال املويزري في تصريح صحافي: 
انه يجب ان يعرف الشعب بشكل مباشر 
من خالل اجللسة العلنية حقائق ما حصل 
من تعدي على املواطنني والنواب في ندوة 
النائب جمعان احلربش، بدال من معرفتها 
عبر ما قد يتم من تسريبات صادقة او 
كاذبة من هنا او هناك لوسائل االعالم.

  وأضاف املويزري قائال: أطالب احلكومة 
بعدم طلب جلسة سرية ملناقشة كتاب 
عدم التعــــاون والتصويت عليه اليوم، 
ألنها ستحرم الشعب من حقه في معرفة 
احلقيقة، موضحا انه ليس هناك مبرر 
للحكومة اذا طلبت ان تكون اجللســــة 
ســــرية اال اذا كان هدفها االستمرار في 

قلب احلقائق.
  وفي هذا اإلطار وّجه املويزري حزمة 
أسئلة لوزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
جاء فيها: في ظل عدم وجود قانون للكشف 
عن الذمة املالية للعاملني بالكويت، وما 
تالحظ من ازدياد الشائعات وتناميها كلما 
حدثت ازمة سياسية وذلك في محاولة 
للنيل من احد اطراف األزمة وتشــــويه 
سمعتهم والنيل من ذمتهم املالية وذلك 
بهدف تغيير قناعات وآراء بعض أطراف 

األزمة.
  ولقد كان لزاما على 
احلكومة ان تعمل على 
ازالة حالة االحتقان 
وذلــــك  السياســــي 
بالقضــــاء على تلك 
ومالحقة  الشائعات 
والتأكد  مصادرهــــا 
مــــدى مصداقية  من 
األخبار التي تناولتها 
تلك الشائعات ومدى 
صحة ما جاء بها من 

معلومات.
  وملا كانــــت أزمة 

كتاب عدم التعــــاون األخيرة قد أفرزت 
العديد من الشــــائعات التي تســــتهدف 
محاولــــة تغيير قناعــــات بعض نواب 
عدم التعاون ومحاولة التشهير بذمتهم 
املالية وتشــــويه سمعتهم ورسم صور 
مزيفة ألدائهم السياسي ومحاولة ربط 
السياســــي  النيابي وأدائهم  ســــلوكهم 

مبصالح شخصية مبتغاة.
  ونتيجة ألن هذا الســــلوك قد اصبح 
متكررا مبا يشــــكل ظاهرة تســــتوجب 
التصدي لها وفضح مصادرها وكشــــف 
أهدافهــــا وأغراضهــــا، كان لزاما علينا 
استيضاح جهود واختصاصات اجلهة 
املكلفة مــــن وزارة الداخلية واملناط بها 
التصدي للشائعات واحلفاظ على األمن 

السياسي والقومي للدولة.

الرد    لذا يرجــــى 
علــــى ما يلــــي على 
ان يأتــــي الرد مدعما 
باملستندات املرتبطة 

ذات الصلة.
  خالل أزمة كتاب 
عدم التعاون احلالية 
الشــــائعات  حاولت 
الســــلوك  النيل من 
السياســــي وتلويث 
املالية لبعض  الذمم 
النواب املوّقعني على 
كتاب عــــدم التعاون 
وذلك بدعــــوى قيام 
بعض املتنفذين وأصحاب املصالح بتقدمي 

رشاوى الى بعض النواب.
  هل حتققت وزارة الداخلية من صحة 
ومصداقية تلك الشائعات ومدى صدق 

ما ورد بها من معلومات؟
  ومن هم النــــواب الذيــــن تناولتهم 
الشائعات؟ وهل حتققت وزارة الداخلية 
من قيام هؤالء النواب بارتكاب الفساد 
السياســــي الذي تناولته الشائعات من 

عدمه؟
  وما االجــــراءات التي اتخذتها وزارة 
التي  الشائعات  الداخلية جتاه مروجي 
تتناول ذمم وسمعة نواب األمة في حالة 
ثبوت عدم صحة ما جاء بتلك الشائعات 
من معلومات؟ وما اآللية املتبعة للتصدي 

للشائعات غير الصحيحة والكاذبة؟

  وملاذا ال تعلن وزارة الداخلية عن اسماء 
املتنفذين اصحاب املصالح الذين تناولتهم 
الشائعات باتهامهم بتقدمي رشاوى لنواب 

األمة خالل األزمة القائمة؟
  وما هي جهود وزارة الداخلية جتاه 
مكافحة الشائعات الكاذبة التي تتناول 
أطراف الصراع السياسي من أجل خلق 
مناخ سياسي ســــليم تتسم به احلياة 
السياســــية بالكويت؟ ومــــا اإلجراءات 
التنسيقية التي تقوم بها وزارة الداخلية 
مع اجلهات احلكومية األخرى للتأكد من 
مدى صحة املعلومــــات ودقة البيانات 
التي تتناولها الشائعات؟ وما اإلجراءات 
التنسيقية التي اتخذتها الوزارة او تنوي 
اتخاذها جتاه الشائعات احمليطة بحالة 
القائمة؟ وأضاف: أوردت  التعاون  عدم 
الشــــائعات ان هناك أطرافا خارجية قد 
قامت بتقدمي الرشــــاوى لبعض النواب 

املوقعني على عدم التعاون.
  هل حتققت الوزارة من صحة وجدية 
ومصداقية تلك املعلومــــات من وجود 

أطراف خارجية؟
  وهل هذه األطراف من خارج الكويت؟ 
ام ان األطراف خارجة عن نطاق السلطات 

من قطاعات أخرى داخل الكويت؟
  في حالــــة التحقق من وجود أطراف 

خارجية تعاملت مع األزمة.
  ملاذا لم تقم الوزارة باإلعالن عن تلك 
األطراف اخلارجية ومن هم النواب الذين 

تعاملوا معها؟ 

 سأل وزير الداخلية عن الشائعات التي طالت بعض النواب

 المويزري: نطالب بعلنية جلسة «عدم التعاون» لتمكين أهل الكويت من الحكم على الطرفين 

 أسامة ذياب
  أصدرت جمعية الشــــفافية بيانا حتت 
عنوان «قراءة في أحداث ديسمبر البرملانية» 

جاء فيه:
  ليس مــــن عادة اجلمعيــــة الدخول أو 
التعليق على االحداث أو املواقف التي حتدث 
بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، وذلك 
التزاما منها باملبادئ والسياسات التي أقرتها 
اجلمعية ونشرتها في مطبوعاتها وموقعها 
اإللكتروني، في مختلف انشطتها وبرامجها. 
أما ما يتعلق باختصاص جمعية الشفافية 
فيما حدث في ديسمبر ٢٠١٠، فإننا نعلق 

عليه وفق ما يلي:
  ـ الضبابية: ان االصل في العمل البرملاني 
هو علنية جلسات مجلس األمة وشفافية 
اعماله، إال أن األحداث التي شهدها ديسمبر 
تكتنفها العتمة في االسباب، والضبابية في 
االهداف، والغموض في املقاصد، وهذا لم 

يقتصر على جلسة االستجواب التي حتولت 
إلى ســــرية، بل ان صحيفة االستجواب ال 
تعكس اسبابه ومراميه، وهذه الضبابية 
في معرفة االســــباب واالهداف والنتائج 
دفعت الكثيرين الى الصمت، وانتظار جالء 
الصورة وصفاء املشهد وانقشاع الغبار، 
على أمل أن يكون أطراف الصراع السياسي 
شــــفافني بالقدر الذي ميكن لآلخرين من 

اتخاذ املوقف املناسب.
  ـ طلب رفع احلصانة: ان قيام وزير العدل 
بتحويل طلب رفع احلصانة عن أحد أعضاء 
مجلس األمة املقــــدم له من النيابة العامة 
باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، هو 
حتويل صحيح، ويبقى القرار ملجلس األمة 

في املوافقة على هذا الطلب أو رفضه.
  ـ االعتداء على مواطن بسبب آرائه: لقد 
كان ملشاركة أحد املواطنني في ندوة أقيمت 
فــــي منطقة اخلالدية، أن مت االعتداء عليه 

بالشتم ثم بالضرب، وان كنا نرفض قيام 
هذا املواطن بأعمال استفزازية كأن يشارك 
في احلضور في ندوة وهو يعلم انه يستفز 
جمهــــورا عريضا، مع عدم وجود ما مينع 
حضوره قانونا، اال ان هذا الفعل ال يبرر 
بأي شكل التلفظ عليه بالسب او االعتداء 
عليه بالضرب، واال صارت الكويت فوضى 
ال يقبلها أي محب لهذا الوطن، لذلك يجب 
محاكمة كل من قام باالعتداء على املواطن 
وتطبيق القانون عليه دون تعســــف في 

اجراءات الضبط واالحضار والتحقيق.
  ـ االعتداء على مواطن بســــبب اتهامه 
بخرق القانون: لقد كان لالعتداء على مواطن 
وبعض اعضاء مجلــــس األمة اثناء ندوة 
مت تنظيمها في منطقة الصليبخات، وقع 
املفاجأة علينا، فهو أســــلوب غريب على 
املجتمع الكويتي، حتــــى لو كان املواطن 

مخطئا فيما قاله امام امليكروفون. 
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