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البصيري في فخ اإلسالميين والشمالي يالحقه ظل »القروض« والساير في ورطة العالج بالخارج
في تعطيل جلس���ات مجلس األمة وتكتيكه بإفشال بعض اجللسات 
للحيلولة دون نظر طلب رفع احلصانة عن النائب د.فيصل املسلم، 
إضافة إلى موضوع حوادث »الكويتية« والتراخي في التحقيق ملعرفة 
املسؤولني عن ذلك، فضال عن عدم اتخاذ إجراءات في التجاوزات املالية 
واإلدارية في »الكويتية« وعدم تنفيذ وعده بخفض أسعار املكاملات، 
بينما حصل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 

على الترتيب السابع واألخير. 

الوزراء الخمسة األقرب لمنصة االستجواب

في حال لم تقدم احلكومة استقالتها ولم يجر تعديل وزاري عليها 
فان الوزراء املرجح تقدمي استجوابات بحقهم هم:

وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي موضي احلمود: اسم الوزيرة 
م���درج على رأس قائمة الوزراء املرجح اس���تجوابهم وتتصدى لهذا 
االستجواب كتلة التنمية واالصالح السيما النائب د.جمعان احلربش 
ومعهم نواب مستقلون، وأهم محاور هذا االستجواب سياسة التعيينات 
في املناصب القيادية والوظائف االشرافية ومديري املناطق التعليمية، 
فضال عن مناقصات الوزارة وسياسة االبتعاث وفضيحة عقد مشروع 
كلية الهندس���ة والبترول باالضافة الى جت���اوزات برنامج الوجبات 

الغذائية لطلبة املدارس.
وزي���ر التجارة والصناع���ة أحمد الهارون: هدد ع���دد من النواب 
الوزير الهارون باالستجواب لعدم قدرته على ضبط الغالء املصطنع 
والبورصة وغرفة التجارة وعدم تطبيق القوانني الصادرة عن مجلس 
االمة، الس���يما قانوني حماية املنافسة حيث قدم الوزير تعديال على 
القانون بهدف تغيير الهيئة االدارية لضمان مشاركة ممثلني للقطاع 
اخلاص وغرف���ة التجارة وهو ما يفرغ القانون من مضمونه، كما ان 
الوزير متهم من النائب أحمد السعدون بعرقلة اصدار الالئحة التنفيذية 
لقانون هيئة س���وق املال املستحقة في سبتمبر املاضي وذلك بهدف 
افس���اح املجال لكيانات اقتصادية كبي���رة من العمل بعيدا عن مظلة 
ه���ذا القانون وهو ما ادى الى خس���ائر متتالية في البورصة لصغار 
املستثمرين، وما حدث أخيرا لوكيل وزارة التجارة رشيد الطبطبائي 
حيث متت احالته للتقاعد دون سابق انذار من الوزير رغم انه تبقى 

له سنة كاملة من مدته القانونية.
وزير املالية مصطفى الشمالي: يقف وراء هذا االستجواب التكتل 
الشعبي وبعض النواب املستقلني وستكون محاوره القرض الروسي 
وجتاوزات هيئة االستثمار وعدم اعمال القوانني على صفقة زين السيما 

مسألة االفصاح، اضافة مللف القروض وفشل صندوق املتعثرين.
وزير االش���غال العامة وزير البلدية د.فاضل صفر: يقف وراء هذا 
االستجواب نواب مستقلون وكتلة التنمية واالصالح وستكون محاوره 
الشبهات املثارة حول مناقصة مشروع جسر جابر وما تردد عن تدخل 
الوزير في توجيه تلك املناقصة وأيضا نتائج التحقيق في جتاوزات 
االدارة القانونية في البلدية ومس���ألة اقصاء الكفاءات واملستشارين 
وكذلك عدم كش���فه عن أسماء االفراد والشركات املتورطة في قضية 

االغذية الفاسدة حتى اآلن. 
نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية وزير االسكان والتنمية 
الشيخ أحمد الفهد: رغم عدم مطالبة أي نائب باستقالته بشكل معلن 
اال ان���ه من املرج���ح أن يقدم نواب في العمل الوطني الس���يما عادل 
الصرعاوي ومرزوق الغامن وصالح املال استجوابا له سيقوم على عدة 
محاور هي: تنفيذ 14% فقط من اخلطة الس���نوية االولى التي تنتهي 
ف���ي 31 مارس، وجتاوزات وهدر مال في املجمع االوملبي اآلس���يوي، 

ومناقصات الرعاية السكنية.

6 نواب كل وزير منهم باالس���تقالة، وتركزت 
دعوات االس���تقالة للوزي���رة احلمود من كتلة 
التنمي���ة واإلصالح إضافة إل���ى النواب محمد 
هايف ومحمد براك املطير وخالد السلطان بسبب 
سياسة التعيينات وعدم التزام اختيارات جلان 
االختيار في التعيني للمناصب القيادية وأخيرا 
موضوع منع االختالط وعقد مبنى كلية الهندسة 
والبترول، أما وزير الصحة د.هالل الساير فيواجه 
مطالبات باالستقالة من النواب املستقلني بسبب 
ما يسمى بتجاوزات العالج في اخلارج وتردي 
اخلدمات الصحية، والعقود مع الشركات الطبية، 
ويأتي النائبان مبارك الوعالن والصيفي مبارك 
الصيفي في مقدمة هؤالء النواب املطالبني بإبعاد 
الساير، وبالنسبة لوزير املالية مصطفى الشمالي، 
فقد ظل طوال السنة املاضية حتت ضغط مطالبة 
النائبني  أعضاء »الشعبي« باالستقالة السيما 
خالد الطاحوس ومسلم البراك إضافة إلى عضو 
كتلة التنمية النائب د.فيصل املس���لم والنائب املستقل د.ضيف اهلل 
بورمية ومعه خالد العدوة بس���بب موضوع القروض وما يتردد عن 
فش���ل صندوق املعسرين في معاجلة املشكلة وما أثير عن جتاوزات 

في االستثمارات.
وفي الترتيب السادس جاء وزيرا الش���ؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي واملواصالت والدولة لشؤون مجلس األمة د.محمد 
البصيري، وطالب 4 نواب كال منهما باالس���تقالة، وتتركز مطالبات 
النواب باستقالة وزير الشؤون على ملف الرياضة واإلجراءات التي 
اتخذت ضد العمل النقابي، وذلك بالرغم من إجنازات الوزير في مجاالت 
أخرى أبرزها اقرار قانون العمل األهلي وضبط جموح جتار اإلقامات، 
وذل���ك قبل رحلته للعالج في اخلارج، أما الوزير البصيري فتنطلق 
الدعوات باستقالته من نواب »التنمية واإلصالح« بسبب دوره املعروف 

السياس���ية للوزير صفر، ويالحظ أن نصف 
النواب املطالبني له باالس���تقالة هم مستقلون 
غير محسوبني على كتل سياسية أو توجهات 
ايديولوجية باإلضافة إلى نواب من العمل الوطني 

والعمل الشعبي.
وجاء وزير التجارة والصناعة احمد الهارون 
ف���ي الترتيب الثال���ث، حيث طالب���ه 8 نواب 
ارتفاع األسعار  باالستقالة غالبيتهم بس���بب 
املصطنع وموضوع قانون غرفة التجارة وعدم 
تطبيق قانون حماية املس���تهلك والتباطؤ في 
تطبيق قانون هيئة أسواق املال وغالبية هؤالء 
النواب من املستقلني أبرزهم النائبني د.حسن 
جوهر ود.ضيف اهلل بورمية وكالهما دعا الوزير 
في فترات سابقة إلى التخلي عن منصبه إذا لم 
يكن قادرا على ضبط األسعار في السوق وتنفيذ 
القانون على التجار وحماية املس���تهلكني، كما 
طالب النائب د.فيصل املسلم املنتمي إلى كتلة 

التنمية واإلصالح الوزير الهارون باالستقالة لنفس السبب السابق، كما 
أبلغ عدد من النواب سمو رئيس الوزراء غضبهم من الوزير الهارون 
بس���بب قراره القاضي بإحالة وكيل وزارة التجارة إلى التقاعد قبل 

انتهاء مدته نهاية العام احلالي بشكل مفاجئ ودون سابق انذار.
وفي الترتيب الرابع حل وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان حيث 
طالبه 7 نواب باالس���تقالة جراء الشبهات في مشروعات ومناقصات 
وزارة الكهرباء وعدم اتخاذ إجراءات مبحاسبة املتورطني في قضايا 
أثيرت بشأنها شبهات عن فساد وجتاوزات ويطالب باستقالة الوزير 
نواب من كتلة التنمية والتجمع السلفي إضافة إلى النائب عبدالرحمن 

العنجري وبعض النواب املستقلني.
وجاء ف���ي الترتيب اخلامس وزراء: التربي���ة والتعليم د.موضي 
احلمود والصحة د.هالل الساير واملالية مصطفى الشمالي، حيث طالب 

مع قرب اإلعالن عن اس���تقالة احلكومة السادس���ة لسمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد أو إجراء تعديل وزاري موسع عليها في 
األيام القليلة املقبلة وفق تكهنات سياس���ية، رصد املؤشر السياسي 
ملركز اجتاهات للدراس���ات والبحوث )اجتاهات( الذي يترأسه خالد 
عبدالرحمن املضاحكة في تقرير منهجي وعلمي تصريحات ومطالبات 
أطلقها النواب تدعو الس���تقالة وزراء من حكومة سمو الشيخ ناصر 

احملمد السادسة خالل الفترة األخيرة.
مؤشر »اجتاهات« أظهر في ضوء اإلحصائيات والبيانات املوجودة 
أن وزير النفط واإلعالم الشيخ احمد العبداهلل جاء في مقدمة الوزراء 
األكثر مطالبة باالس���تقالة من قبل النواب، حيث طالبه أكثر من ثلث 
النواب بتقدمي اس���تقالته، ويوضح الرس���م البياني املرفق أن وزير 
النفط واإلعالم الش���يخ احمد العبداهلل احتل الترتيب األول بجدارة 
بعد استقالة وزير الداخلية السابق الشيخ جابر اخلالد، حيث طالبه 
19 نائبا باالستقالة من منصبه بسبب سوء إدارته لوزارة اإلعالم التي 
تعتبر ميتة اكلينيكيا منذ استقالة الوزير األسبق أنس الرشيد حيث 
لم يحرك الوزراء املتعاقبون أي شيء فيها سوى إلغاء قطاعات مهمة 
وتعيني وكالء مساعدين ومدراء بهدف ترضيات سياسية، كما حصل 
أخيرا وفق تصريحات نيابية، وتركزت دعوات االستقالة على إخفاق 
الوزير العبداهلل في معاجلة قضية الوحدة الوطنية وانفالت اخلطاب 
اإلعالمي بشكل مزق النسيج االجتماعي وعدم تطبيقه قانوني املرئي 
واملس���موع واملطبوعات والنشر، الس���يما جزئية عدم تعيني مدققي 
حس���ابات في مختلف وس���ائل اإلعالم، وقد وجه استجوابا للوزير 
العبداهلل حول املوضوعات نفسها وسحب منه الثقة 22 نائبا وامتنع 
ثالثة نواب عن منحه الثق���ة واليزال هؤالء النواب على موقفهم من 
الوزير وتضم القائمة الكتل النيابية في مجلس األمة وبعض النواب 
املستقلني وفي أحدث املطالبات باستقالة الوزير برزت دعوة النائب 
الصيف���ي مبارك الصيفي في تصريح صحاف���ي أن وزير اإلعالم هو 
أول ال���وزراء الذي البد له أن يرحل لعدم قدرته على تس���يير العمل 
في قطاعات الوزارة حتى أصبحت سائبة يسودها التخبط والعبث، 
وطالب عدد من نواب من كتلة العمل الوطني وزير اإلعالم باالستقالة 
وهم مرزوق الغامن وصالح املال بس���بب ما يس���مونه اإلعالم الفاسد 
وعادل الصرعاوي بسبب فواتير االستجوابات التي تسدد من املناصب 
القيادية في القطاع النفطي إضافة إلى النائب د.فيصل املسلم من كتلة 
التنمية واإلصالح، كما أبدى عدد من النواب مالحظات سياسية مهمة 
حول التعيينات في القطاع النفطي وهددوا باملساءلة السياسية في 

القادم من األيام.
أما وزير البلدية واألش���غال د.فاض���ل صفر فقد جاء في الترتيب 
الثاني بعد وزير النفط واإلعالم في قائمة الوزراء املطلوبة استقالتهم، 
حيث طالبه 10 نواب باالستقالة من منصبه جراء عدة قضايا أثيرت 
في الس���احة احمللية في السنة األخيرة منها تداعيات كارثة الصرف 
الصحي بعد انفجار محطة مشرف واألغذية واللحوم الفاسدة، وأخيرا 
املمارس���ات في اإلدارة القانونية واإلصرار على إبعاد مستش���ارين 
والتدخل في مناقصة جسر جابر التي باتت متثل أوسع أبواب املساءلة 

مؤشر »اتجاهات« السياسي يرصد نداءات النواب باستقالة وزراء في الحكومة الحالية
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رسم بياني يوضح أكثر الوزراء مطالبة باالستقالة من قبل النواب
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5 نواب يقترحون تعديل قانوني
معاشات المتقاعدين العسكريين

قدم النواب مس���لم البراك 
الدقباس���ي وخال���د  وعل���ي 
الطاح���وس وحس���ن جوهر 
والصيف���ي مب���ارك الصيفي 
اقتراح���ا بقانون حول تعديل 
بعض أحكام املرسوم بالقانون 
رقم 69 لس���نة 1980 بإصدار 
قانون معاشات ومكافآت التقاعد 

للعسكريني.
واقتصر التعديل على مادة 
واحدة بحيث تضاف الى املادة 
13 من املرسوم بالقانون رقم 
69 لسنة 1980 املشار إليه فقرة 

اخيرة يكون نصها كاآلتي:
»اس���تثناء من أحكام هذا 
القانون يسري حكم هذه املادة 
عل���ى اخلليجيني املنتس���بني 
للكليات واملعاهد العس���كرية 

للجيش والشرطة«.
وجاءت املذكرة االيضاحية 
لالقتراح بقانون بتعديل بعض 
القانون رقم 69 لسنة  احكام 
1980 بإصدار قانون معاشات 
التقاعد للعسكريني  ومكافآت 
كالتالي: إميانا مببدأ املساواة 
بني املواطنني ورغبة في حتقيق 
العدالة لزمالئهم اخلليجيني في 
السلك العسكري وحيث انهم 
متماثلون ف���ي اداء الواجبات 
اليه���م ومواجهتهم  املوكل���ة 
لذات املخاط���ر التي قد تؤدي 

ال���ى االصابة او العجز او الى 
الوف���اة في بع���ض االحيان، 
الدولة على  الذي كفلته  االمر 
نفس���ها تعويض مث���ل هذه 
التي بينها  احلاالت بالصورة 
بالتفصيل املرسوم بالقانون 
رقم 69 لسنة 1980 املشار إليه، 
وحتديدا فئة املنتسبني للكليات 
العسكرية  واملعاهد واملدارس 
للجي���ش والش���رطة والتي 
تستقطب منذ انشئت الى اآلن 
اخواننا اخلليجيني ليتلقوا فيها 
التعليم والتدريب العسكري 
حتى تخرجهم، وفي هذا اجلانب 
ومتى تتحقق العدالة فقد اعد 
هذا االقت���راح بقانون بإضافة 
فقرة تكون في نهاية املادة 13 
من املرسوم بالقانون رقم 69 
لس���نة 1980 املشار إليه وإلى 
تقرير سريان حكم هذه املادة 
على اخلليجيني وذلك استثناء 
من حكم املادة األولى من قانون 
اصدار املرسوم بالقانون رقم 
69 لسنة 1980 املشار إليه التي 
قصرت تطبيق احكام القانون 

على الكويتيني.
انفس���هم  النواب  كما قدم 
اقتراحا بقانون بإضافة مادة 
جدي���دة برقم 73 مك���ررا الى 
القانون رقم 32 لس���نة 1967 
في شأن اجليش وكانت املادة 

األولى كالتالي:
تضاف الى القانون رقم 32 
لس���نة 1967 املشار إليه مادة 
جدي���دة برقم 73 مكررا نصها 
اآلتي: »يج���وز ترقية ضباط 
الصف احلاصلني على شهادة 
الثانوي���ة العام���ة او الذي���ن 
يحصل���ون عليها ف���ي أثناء 
اخلدمة الى رتبة رقيب أول«.

ويج���وز ترقي���ة ضب���اط 
الصف احلاصلني على مؤهل 
علمي يستلزم احلصول عليه 
دراس���ة مدتها س���نتان على 
االقل بع���د الثانوية العامة او 
الذين يحصلون عليه في اثناء 

اخلدمة، الى رتبة وكيل.
ويجوز بق���رار من الوزير 
الذين  ترقية ضب���اط الصف 
يحصلون على مؤهل جامعي 
او ما يعادله يستلزم احلصول 
عليه دراسة مدتها اربع سنوات 
على االقل بعد الثانوية العامة، 

الى رتبة مالزم.
ويشترط في جميع احلاالت 
السابقة ان يكون قد مضى على 
بقاء ضابط الصف في اخلدمة 
خمس س���نوات على االقل مع 
اجتي���از دورة تدريبية حتدد 
مدتها وش���روط االلتحاق بها 
واجتيازها بق���رار من وكيل 

الوزارة.

رشيد الفعم
ن���يابي  كش������ف مص��در 
ل� »األنباء« ان احلكومة لديها 
تصور واض���ح وملموس في 
احلق���وق املدنية واالجتماعية 
لغير محددي اجلنسية ستكشف 
عنها خالل اجللس���ات املقبلة 

ملجلس األمة.
وأوض����ح املصدر ان جدية 
احلكومة في معاجلة هذا امللف 
بدأ منذ فترة ليست بالبسيطة 
خصوص����ا مع تس����لم النائب 
السابق صالح الفضالة رئاسة 
اللجنة التنفيذية ملعاجلة امللف، 

مبينا ان احلكومة ستكفل جميع 
احلقوق املدنية واالجتماعية 
لهذه الفئة ما عدا متلك العقارات 
الت����ي قد يترت����ب عليها أمور 
ال تتداخ����ل ف����ي التوثيق����ات 

العقارية.
وأش����ار املصدر الى ان من 
ضمن اخلطط التي ستكش����ف 
عنها احلكومة وهي محل نقاش 
حالي����ا على مس����توى مجلس 
الوزراء هي توظيفهم في حال 
احتياج اي وزارة تتناسب مع 
شهاداتهم وعدم توافر كويتيني 
لها، مؤكدا ان اللجنة املشتركة في 

اجتماعها املقبل لن تدين وزارة 
الداخلية على خلفية التظاهرات 
األخيرة لهذه الفئة في اجلهراء 
والصليبية، وذلك بعد ان أوضح 
اكثر من مسؤول في الوزارة ان 
هناك مجموعة من املتظاهرين 
هي التي بدأت برشق رجال األمن 

واملعدات باحلجارة.
وأملح املصدر الى ان من أهم 
مالمح التقرير الذي سيصدر من 
اللجنة املشتركة هو وضع جدول 
زمني يلزم احلكومة بتطبيق 
بنود التقرير اخلاص باحلقوق 

املدنية واالجتماعية للبدون.

أكدوا أن المطالبة برحيل رئيس الحكومة غير دستورية

نواب: تعيين رئيس الوزراء حق أصيل لسمو األمير
واآللية الدميوقراطية التي تؤكد 
ان القرار هو لصالح االغلبية دائما 
بعد حصول سموه على ثقة مجلس 

االمة.
واض����اف حماد ف����ي تصريح 
صحافي اننا في دولة دميوقراطية 
الدس����تورية  االدوات  ولدين����ا 
والالئحية والتي من خاللها حصل 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد على ثقة املجلس بعد 
ان صّوتت ل����ه االغلبية، غير ان 
رفض االقلية الستمرار سموه امر 
غريب ويدل على وجود نوايا جتاه 
سموه بعيدة كل البعد عن العمل 
الدميوقراطي واجراءاته املقررة 

في الدستور واللوائح.
وقال حماد ان املجموعة التي 
تطالب بتغيير سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد هي اول من 
صرح بأنه رجل اصالحي، ولكن 
لالس����ف س����رعان ما غيرت هذه 
االطراف موقفها من سموه بعد ان 
تضررت مصاحلها اخلاصة ووصل 
االصالح للمساس بقضايا مصلحية 
تخصهم بعد الغاء مشروع الداو 
الرابعة لذلك  كيميكال واملصفاة 

تغير موقفهم من سموه.
وزاد حماد بقوله انه اذا كانت 
نظرية جتديد الثقة جاءت بفارق 
بسيط بني املؤيدين واملعارضني 
وحتمل ش����يئا من الشكوك فإنه 
من االجدر ايض����ا ان يتم الطعن 
ف����ي اعضاء مجل����س االمة الذين 
حصلوا على املركزين التاسع او 
العاشر، الفتا الى ان هؤالء نواب 
وفقا للقانون والدستور حتى لو 

كانوا بأصوات اقل من غيرهم.
واستشهد حماد بنجاح رئيس 
وزراء ايطاليا برلس����كوني الذي 
جنح بفارق ص����وت واحد وهذه 
النجاح دائما  الدميوقراطية،  هي 
لصاحب الكفة االعلى حتى لو كان 

الفارق ضئيال جدا.
ودعا حماد االقلية الى احترام 
االكثرية وعدم فرض رأيهم على 
من تفوق عليهم، وعليه فإن بقاء 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد شرعي ودستوري وال غبار 
عليه ومن يطالب برحيله هم من 
يتجاوزون الدستور ونصوصه، 
كما ان مطالباتهم تعد تدخال في 
الس����مو األمير  سلطات صاحب 
الشيخ صباح األحمد الذي ميلك 
وحده حق تعيني رئيس الوزراء 
وتكليفه بتشكيل احلكومة او اقالته 
بإرادة سموه ودون اي ضغوط.

مجلس الوزراء وهذا الطرح اعتقد 
أنه من جانب االجتهادات السياسية 
الت����ي اعتقد أنها صائبة خلدمات 
الكوي����ت واملصلحة العامة وهي 
جزء من تطوير العمل السياسي 
يتيح مزيدا من احلريات باالختيار 

ألن اجلميع يخدم الكويت.
ومن جانب آخر وجه اخلرينج 
تساؤله إلى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد ما 
اإلجراءات التي جلأت لها احلكومة 
من أجل انقاذ املواطن عدنان الفالح 
بالقاهرة  بعد تصريح س����فيرنا 
د.رشيد احلمد بعد لقائه رئيس 
احلكومة املصرية د.أحمد شفيق 
وبحض����ور نائب����ه يحيى اجلمل 
ومس����اعد وزي����ر اخلارجية وان 
احلكوم����ة املصرية لم تس����تطع 
انق����اذه بل انها اعطت س����فيرنا 
الوع����ود باالفراج عن����ه حتى ان 
احلكومة لم تستطع تنفيذ قرار 
النائب العام بالتحقيق مع املواطن 

عدنان الفالح.
وانتقد صمت وسائل االعالن 
وبعض الفضائيات التي لم تتطرق 
الى الرهينة الكويتي عدنان الفالح 
الرس����مي  ان االعالم  وخصوصا 
الكويتي صامت ونامي وال يعرف 
كيف يكون الواجهة في الدفاع عن 

حقوق الكويتيني.
وأكد اخلرينج ان نائب رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ د.محمد 
الصباح وعد بأن يكون يوم االثنني 
القادم اجتماعا موسعا مع جلنة 
الشؤون اخلارجية للحديث عن آخر 
مستجدات ما يتعرض له املواطن 
عدن����ان الفالح احملتجز في مصر 
وأسباب عجز احلكومتني الكويتية 

واملصرية عن االفراج عنه.
وأكد النائب عسكر العنزي ان 
املطالبة برحيل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد من 

أكد عدد م���ن اعضاء مجلس 
االمة ان اختيار رئيس احلكومة 
هو حق أصيل لصاحب الس���مو 
األمي���ر ال ينازعه فيه أحد وفق 

ملواد الدستور. 
وقال رئيس جلنة الش���ؤون 
اخلارجية النائب مبارك اخلرينج 
ان املرحلة القادم���ة ومع بداية 
انعق���اد جلس���ات مجلس األمة 
الب���د أن حتتوي عل���ى تعديل 
وتغيير وزاري موسع الستيعاب 
املتطلبات الكويتية على مختلف 
االصعدة والسيما خالل املرحلة 

القادمة.
وأضاف ان اختيار سمو رئيس 
الوزراء م����ن اختصاص  مجلس 
صاحب الس����مو األمي����ر وعلينا 
احترام ه����ذه الرغبة والذي يريد 
تغيير ورحيل الشيخ ناصر احملمد 
حر في قراره والنزول للشارع من 
وجهة نظري وفي الوقت الراهن 
غير فعال او مجد وعلينا مناقشة 
القضايا التي تهم الشأن الكويتي 
حتت قبة عبداهلل السالم بكل حرية 
حتى نخرج بنتيجة حتسمها مبادئ 
الدستور الذي ارتضيناه ان يكون 
منظما لكل اختالفاتنا وتوفير كل 

احتياجات الشارع الكويتي.
وأشار اخلرينج الى ان للنواب 
احلرية في إبداء كل ارائهم والتي 
احيانا اتفق معها واحيانا اخرى 
نختلف عليه����ا وهذه هي القيمة 
احلقيقية للدميوقراطية موضحا ان 
من يرغب في النزول للشارع فهو 
حر في هذا القرار وانني ال أعارضه 
إذا كان ال يختلف مع مواد الدستور 
وال يخالف القانون ألن الكويت بلد 
احلرية والقانون واملؤسسات وأن 
االحتجاجات في الكويت تختلف 
من أي دولة من حولنا بخضوعها 
للدس����تور والقانون وليس كما 
تعانيه بعض الدول العربية من 
كبت اجتماعي وسياس����ي وأمني 
موضح����ا انه عندم����ا انضم الى 
مجموعة »إال الدستور« كنت على 
قناعة ألننا ال نقبل املس����اس به 
واختلفت م����ع احلكومة في ذلك 
الوقت وحان الوقت ان تتغير بشكل 
كبير حتى يشعر الناس باالصالح 

خالل املرحلة القادمة.
وعن دعم����ه أن يكون رئيس 
مجلس وزراء شعبيا قال انني من 
املؤيدين لهذا التوجه وانني طرحت 
هذه الرغبة قبل س����نوات ولكن 
بشرط اشهار االحزاب السياسية 
التي من خاللها يتم اختيار رئيس 

احملمد وأعاد الروح الى االقتصاد 
الكويتي والتنمية البشرية الشاملة 
من خ����الل اقرار اخلطة التنموية 
التي تتضمن عددا ال بأس به من 

املشاريع الكبرى.
الى اميان سمو  ولفت عسكر 
الرئيس بالدميوقراطية واحلريات 
السياسية، واحترامه حلق النواب 
في استخدام أداة االستجواب وصعد 
سموه بنفسه املنصة أكثر من مرة 
ملواجهة االستجوابات التي قدمت 
اليه ش����خصيا وفندها ونال ثقة 
املجلس واالغلبية النيابية مرات 
عديدة، موضحا ان االغلبية النيابية 
تؤيده وتدعمه وتريد بقاءه رئيسا 
للوزراء، وعلى االقلية ان ترتضي 

بنتائج الدميوقراطية.
ومضى عسكر يقول: ان االوضاع 
احمليطة بنا تتطلب من اجلميع، 
السيما أعضاء السلطتني التشريعية 
والتنفيذية دعم االستقرار والعمل 
البناء والتع����اون بعيدا عن لغة 
ان  الى  الفرض والتهدي����د، الفتا 
االميان احلقيقي بالدميوقراطية 
يعني الرضا بنتائجها مهما كانت، 
إال ان بعض الزمالء النواب رفضوا 
االعت����راف بنتائج الدميوقراطية 
بعد أن جدد مجلس االمة الثقة في 
سمو الرئيس وطالبوه باالستقالة 
من منصب رئيس الوزراء رغم ان 
صاحب السمو األمير جدد أيضا 
ثقته الس����امية أكثر من مرة في 
الش����يخ احملمد وكلفه بتش����كيل 
احلكومة أكثر من مرة، وهي ثقة 
غالية تتطلب من اجلميع التمسك 
بس����مو الش����يخ احملمد كرئيس 

للحكومة.
النائب س����عدون حماد  وأكد 
العتيب����ي ان مطالبة البعض من 
االقلية برحيل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد هي 
مطالبات غير دستورية وال تتوافق 

منصب���ه، يعد تدخال صارخا في 
الس���مو األمير  سلطات صاحب 
الذي ميلك وحده وفقا للدستور 
تعيني رئيس احلكومة، مشيرا الى 
تقدير وثقة عدد كبير من النواب 
والشعب في اختيار وثقة صاحب 
السمو األمير في سمو الرئيس، 
وذّكر عسكر من يطالب بتغيير 
رئيس احلكومة بعيدا عن االطر 
الدس���تورية، ب���أن مجلس االمة 
جدد الثقة في الشيخ احملمد عدة 
مرات إلميان االغلبية النيابية بأن 
سموه االقدر على قيادة املرحلة 
املقبل���ة وادارة البالد بكل جدارة 

وجناح.
وق����ال عس����كر ف����ي تصريح 
صحافي: اننا نس����تغرب الهجوم 
غير املبرر الذي يش����نه البعض 
على سمو الرئيس رغم املبادرات 
االيجابية االخيرة لسموه والتي 
تبني روح التعاون مع مجلس األمة، 
رغم ما تخلله م����ن كم هائل من 
االستجوابات مت توجيه بعضها الى 
سمو الرئيس نفسه، مما أدى الى 
صدور عدد كبير من التشريعات 
املواطن عش����رات  انتظرها  التي 
السنني مثل قوانني خطة التنمية 
وحقوق امل����رأة واملعاقني والعمل 
االهلي واملدن االسكانية والعمالية 

وشركات الكهرباء واملاء.
وأشار عس����كر الى انه يعرف 
مدى حرص سمو الشيخ احملمد 
على االلتزام بالدستور وتطبيق 
القان����ون على اجلمي����ع من دون 
تفرقة أو محاباة، فالكل سواسية 
أم����ام القانون واملض����ي قدما في 
االرتقاء بالوطن واملواطن في اطار 
توجيهات صاحب السمو األمير، 
ومن خالل تطبيق خطة التنمية 
الرباعية التي تعد االولى منذ العام 
1986 الذي شهد آخر خطة تنموية 
في تاريخ البالد حتى جاء الشيخ 

سعدون حماد عسكر العنزي مبارك اخلرينج

أكدت أن الحكومة ستكفل جميع الحقوق المدنية واالجتماعية عدا تملك العقارات

مصادر: »مشتركة البدون« لن تدين
وزارة الداخلية في تظاهرات الجهراء والصليبية


