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 عادل العتيبي 8 
  علمت «األنباء» مـــن مصادر مطلعة ان وزير النفط 
واالعالم سيقوم بتدوير بني الوكالء املساعدين بعد ان مت 
ترشيح وكالء مساعدين جدد خالل االيام املاضية وهم: 
محمد العواش، منيرة العدواني، علي الريس ويوسف 
مصطفى. واشـــارت املصادر الـــى ان اثنني من الوكالء 
املساعدين القدامى ســـيحتفظان مبكانهما دون تغيير. 

واكدت مصادر مقربة من النائب فيصل الدويسان انه في 
حال بقاء الوكيلني املســـاعدين في مكانهما سيعود مرة 
اخرى ليفتح ملف وزارة االعالم، مشيرة الى ان ما جاء 
في تقرير ديوان احملاسبة البد ان يكون موضع اهتمام 
الوزير بعد احالته الى النائـــب العام. واضاف املصدر 
ان الدويسان ال ميانع مبســـاءلة الوزير اذا تهاون بهذا 
امللف، مؤكدا ان هناك ملفات جديدة تشير الى جتاوزات 

مالية وادارية ســـيقدمها للوزير ليتخذ كافة االجراءات 
القانونيـــة واحلد من هذا العبث باملال العام. من جانب 
آخر علمت «األنباء» ان قرار عودة مدير عام ادارة االنتاج 
والتنفيذ احمد اليعقوب حبيس االدراج لدى احد الوكالء 
املســـاعدين مخالفا بذلك توجيهات وزير النفط ووزير 
االعالم الذي يريد االنتهـــاء من املخالفات االدارية التي 

جاءت في تقرير ديوان احملاسبة االخير. 

 الدويسان يحذر العبداهللا من المساءلة السياسية ويتجه إلعادة فتح ملف «اإلعالم»

 الدقباسي يسأل عن نتائج زيارة رئيس 
االتحاد الدولي لرياضة السيارات للبالد

 الصرعاوي: على وزير المالية
  التدخل لحماية المال العام

 الصيفي يقترح إنشاء ناد رياضي 
وثقافي في ضاحية علي السالم

الى تقدمي  التي أدت  األسباب 
الهيئة شكوى ضد النادي لدى 
اإلدارة العامة للتحقيقات بوزارة 
الداخلية بخصوص املوضوع 
نفسه؟ مع تزويدي بالقرارات 
الصادرة من الهيئة واملراسالت 
النادي، وكذلك  التي متت مع 
نسخة من الشكوى املرفوعة 
العامـــة للتحقيقات.  لإلدارة 
ويرجى تزويدي بنســـخ من 
النادي  القضايا املرفوعة من 
الرياضي للسيارات  الكويتي 
الهيئة  اآللية ضد  والدراجات 
العامة للشـــباب والرياضة. 
وآخر املستجدات بخصوص 
تلك القضايا حتى تاريخه. وما 
اإلجراءات التي متت بخصوص 
املوقع الذي مت تخصيصه من 
املجلس البلدي للنادي الكويتي 
الرياضي للسيارات والدراجات 
الهيئة  اآللية؟ وتاريخ تسلم 
التأخير  للموقع، وما أسباب 
في اتخاذ اإلجـــراءات لتنفيذ 

املشروع؟ 

اخلاصة بذلك، مما يسبب اضرارا 
لألموال العامة، وعلم وزير املالية 
بذلك، كما مت تعيني مستشارين 
دون احلاجة لهــــم وعدم اخطار 
مجلس اإلدارة األمر الذي قد يؤدي 
البرنامج  الى االضرار بســــمعة 
من خالل عدم التعامل املهني مع 
الشركات العاملية حيث ترتبط مع 
البرنامج منذ ما يقارب العشرين 
سنة اضافة الى ان هناك معلومات 
متاحة عن ممارسة اعمال ومهام 
تنفيذية باملخالفة للنظام األساسي 
للشــــركة ودون اخطار مجلس 
اإلدارة، وعقد اجتماعات رسمية 
الشــــركة ومبشاركة  خارج مقر 
اطراف من غير موظفي الشركة.

  ولفت الصرعاوي الى انه بدأ 
التنسيق مع عدد من النواب لتقدمي 
طلب تكليف جلنة حماية االموال 
العامة للتحقيــــق في املوضوع، 
مشــــيرا الى انه ســــيمد اللجنة 
البرملانية املوجهة من  باألسئلة 

بعض النواب. 

الدولي بهذا الشأن. كما يرجى 
إفادتي باألسباب الداعية إلصدار 
مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بعـــام ٢٠٠٨ قرارا 
بتشكيل جلنة للتدقيق باألمور 
املالية واإلدارية وفحص الدفاتر 
اخلاصـــة بالنـــادي الكويتي 
الرياضي للسيارات والدرجات 
اآللية. ويرجى تزويدي بنسخة 
من التقرير النهائي للجنة. وما 

لألوفست بنسبة ٨٠٪ عن عام ٢٠١٠ 
ووقف متويل االبتعاث ببرنامج 
البعثات وعدم معرفة مصير ٦٠٠ 
طالب مبتعث و٢٥٠ طالبا سيتم 
ابتعاثهم مع حتمل الدولة النتائج 

املترتبة على ذلك.
  وأوضح ان املعلومات املتاحة 
تؤكد رفض تســــلم اموال تورد 
خلزانة الدولة باملخالفة لالتفاقية 

 قدم النائب علي الدقباسي 
الشـــؤون  لوزيـــر  ســـؤاال 
االجتماعيـــة والعمل د.محمد 
العفاســـي جاء فيـــه: يرجى 
إفادتي بالنتائج املترتبة على 
زيارة ممثـــل رئيس االحتاد 
الدولي لرياضة السيارات بيتر 
دوغوايلر للبالد خالل شـــهر 
اكتوبر ٢٠١٠ والنتائج املترتبة 
علـــى لقائه مبدير عام الهيئة 
العامة للشـــباب والرياضة، 
وهل متت دعوة رئيس نادي 
السيارات حلضور االجتماع؟ 
وما اجلهة التي رشحها مدير 
العامة للشـــباب  الهيئة  عام 
الكويت  والرياضة لعضوية 
الدولـــي لرياضة  باالحتـــاد 
السيارات؟ وما اإلجراءات التي 
اتخذتها الهيئـــة لدعم أحقية 
النـــادي الكويتـــي الرياضي 
للســـيارات والدراجات اآللية 
بعضويـــة االحتـــاد الدولي؟ 
ويرجـــى تزويـــدي بجميـــع 
املراسالت التي متت مع االحتاد 

 طالب النائب عادل الصرعاوي 
املالية بتحمل مسؤولياته  وزير 
بشــــأن االســــلوب الذي تدار به 
الوطنية «لألوفست»  الشــــركة 
والتي ســــبق ان وجهت اســــئلة 
برملانية عنها، مشــــيرا الى ان ما 
تناقلتــــه بعض الصحف احمللية 
بشأن إدارتها يســــتحق التدخل 

الشخصي بها وتصحيحها.
  وشدد الصرعاوي على انه لن 
يسمح ملن يريد االستحواذ على 
هذه الشركة او ادارتها بالطريقة 
التي قد تعكس في النهاية ضررا 

في املال العام.
  واشــــار الصرعــــاوي الى انه 
اصبح هناك استحقاق على وزير 
املالية بالتدخل الشخصي من واقع 
ما ينقــــل وفق املعلومات املتاحة 
بأن هناك وقفا وتعطيال للمشاريع 
املقدمة واملعتمدة من الشــــركات 
األجنبية والقطاع اخلاص باملخالفة 
لالتفاقيات مما ادى الى انخفاض 
كبير في ارباح الشركة الوطنية 

 علي الدقباسي 

 عادل الصرعاوي 

 عسكر العنزي 

 خالد الطاحوس  حسني احلريتي  مسلم البراك  محمد املطير 

 الصيفي مبارك 

 قدم النائب الصيفي مبارك اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: ال شك 
ان فئة الشــــباب هي من أهم فئات املجتمع ألنهم عماد هذا الوطن في 
املستقبل وإميانا منا بضرورة تنمية مواهبهم ومللء وقت الفراغ مبا 
يفيدهم ويصب بصاحلهم وصالح املجتمــــع ونظرا لألعداد الكبيرة 

لهذه الفئة في ضاحية علي صباح السالم.
  لذا اقترح إنشاء ناد رياضي وثقافي واجتماعي جديد في ضاحية 

علي صباح السالم يطلق عليه اسم االحتاد الرياضي. 

 «المالية» تشكك في قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع الكبرى
  لعدم توافق مشروع الخطة مع الميزانية العامة للدولة

 اكدت اللجنة املالية امس انها لن توافق 
على مشروع اخلطة السنوية الثانية ما لم 
يكن متوافقا مــــع امليزانية العامة للدولة، 
مشــــيرة الى ان اجتماعها امس مع الوزير 
الشــــيخ احمد الفهد خلص الى عدم قدرة 

احلكومة على تنفيذ املشاريع الكبرى.
  وقال مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن 
العنجري في تصريح صحافي عقب االجتماع 
الذي عقد بحضـــور نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واالســـكان واالمن العام 
للمجلس االعلى للتخطيط ان االجتماع ناقش 
٢٠١٢/٢٠١١ مبينا  القادمة  اخلطة السنوية 
انه في االجتماع السابق كانت اللجنة لديها 
بعض التحفظات فيما يتعلق بالسياسات 
الكمية واالهداف واوجه الصرف للقطاعات 
االقتصادية وبـــطء اجلانب احلكومي في 

تنفيذ املشاريع التنموية.
  وقال العنجـــري انه لـــن تقر اخلطة 
التنموية احلالية والبرنامج الســـنوي اال 
عند تطابقه مع امليزانيـــة العامة للدولة 

.٢٠١٢/٢٠١١
  وبني العنجري ان اللجنة استعرضت 
العديـــد من التحفظات منهـــا عدم وجود 
دراســـات اجلدوى االقتصادية للمشاريع 
التنمويـــة املطروحة في اخلطـــة العامة 
السابقة وضعف االداء والتنفيذ احلكومي 
مبينـــا ان تلك هي ثقافة متراكمة منذ عام 
٨٦ والدولـــة ليس لديها ال خطة وال رؤية 

استراتيجية.

  واكــــد العنجــــري انه اضافــــة الى ذلك 
تبني ان هناك بيروقراطية رهيبة حكومية 
ـ حكوميــــة وليســــت لديها ثقافــــة تنفيذ 
املشروعات الكبرى وعدم استعانة احلكومة 
باالجهزة االستشارية العاملية العليا او حتى 

مستشارين عامليني.
  وقال ان اللجنة طرحت عليهم معاجلة 
االختالالت في الهيكلة العامة للدولة، مبينا 
ان الدولة تعتمد على النفط وامامها حتديات 
حقيقية منها ان تتقدم بخارطة طريق لكيفية 
رفع هيمنة القطاع العام على الناجت القومي 
احمللي وكيفية تطبيق قانون اخلصخصة 
فاحلكومة حتى اآلن لم تشكل املجلس االعلى 

للتخصيص.
  واوضح العنجــــري ان اللجنة طالبت 
باصالحات اقتصادية ومعاجلة االختالالت 
الهيكلية في امليزانية العامة للدولة وتخفيض 
الباب االول للرواتــــب واالجور، مبينا ان 
القطاع العام اكثر جاذبية من اخلاص الن 
به امانا وظيفيا وزيادات وعدم محاســــبة 

وعدم حتديد مسؤولية.
  واكد ان ذلك يتناقض تناقضا واضحا 
مع االستراتيجية خلطة التنمية التي نقول 
إن القطاع اخلاص هو احملرك االساسي لها 
شارحا االســــتثمارات الرأسمالية يجب ان 
تأتي من القطاع اخلاص وليس من القطاع 
العــــام، فاالنفاق يأتي دائمــــا من اجلانب 
احلكومي، بينمــــا القطاع اخلاص ال ميلك 
فرصا اســــتثمارية ونتيجة لذلك فالفساد 

ينتشر في القطاع العام عموما.

  واضاف: اذا كانت احلكومة جادة في ايجاد 
حلول اقتصادية وتشريعات حقيقية يجب 
ان تأتي احلكومة بخارطة طريق لتوضح 
كيفية تخفيض نسبة مساهمة احلكومة في 
النشاط االقتصادي العام من الناجت احمللي 
خالل ٤ سنوات من ٨٠٪ الى ٧٠٪ الى ٦٠٪ 

ثم الى ٥٠٪.
  وأكــــد العنجري أن التحــــدي احلقيقي 
اآلن هو كيفية خلــــق إيرادات غير نفطية 
فــــي امليزانية العامــــة للدولة، موضحا ان 
النفط منذ ٤٠ عاما حتى اآلن لم يتحول الى 
كفاءة اقتصادية كما أن النفط ناضب، وعلى 
الدولة من خالل االيرادات النفطية والسوائل 
النقدية أن تخلق اقتصادات وتخلق ايرادات 
غير نفطية متســــائال: فأي تنمية تتحدث 
عنها والدولة فشلت في خلق ايرادات غير 

نفطية؟
  وتابع: إن اللجنة ســــتكمل النقاش غدا 
(اليوم) مضيفا انــــه يجب اال تكون خطة 
التنمية  «وان مان شو» فال ميكن ان يشار الى 
خطة التنمية فقط بالشيخ أحمد الفهد البد 
أن يكون «عودا من حزمة» وهذه مسؤولية 
حكومة ومسؤولية رئيس وزراء يفترض 
ان يحاسب وزراءه غير املنسجمني مع هذه 
اخلطة والذين ليس لهم مســــاهمة فعالة 
وقوية فليحاسبهم رئيس الوزراء وال ينتظر 

البرملان.
  وقال العنجري ان خطة التنمية بحاجة 
الى حكومة جديدة ورؤية جديدة والى فارس 
يقود هذه اخلطة ويطبقها على أرض الواقع، 

موضحا «اننا لسنا في مجال جتارب، واي 
تنميــــة يتحدثون عنها فــــي ظل االحتكار 
الرهيب لألراضي، فالدولة حتتكر االراضي 
بشكل ال ُيتصور وكل املشاريع حتتاج الى 
اراض أم انها ســــتبنى على الهواء؟ كما ان 
الكويت اصبحت بيئة طاردة لالســــتثمار 

واحلكومة هي املهيمنة على االراضي».
  وزاد: «اقتصادنا الكويتي مازال متطرفا 
اشتراكيا فأصبحت الكويت ُمصدرة لرأس 
املال ومستوردة لسلع اآلخرين كما ان الباب 
االول تضخم بشــــكل رهيب على حســــبة 
قرارات سياســــية ما أضر امليزانية العامة 

للدولة».
  وشــــددت اللجنة على تخفيض الباب 
األول للرواتب واالجــــور وخلق االيرادات 
النفطية وتخصيص بعض االنشطة  غير 
االقتصادية واذا حتقق ذلك فمن املمكن فرض 

قانون الضرائب على الشركات.
  وقال ان احلكومة احلالية تركت االولويات 
واالصالحات االقتصادية احلقيقية ومتارس 
دورا وأداء ســــيئني والكويــــت بحاجة الى 

رئيس مجلس وزراء جديد.
  وقال ان الدســــتور والدميوقراطية هما 
صمام امان وطني واجتماعي، مشيرا الى ان 
الشيخ عبداهللا السالم طيب اهللا ثراه كان 
لديه نظرة ثاقبة للمستقبل، وبسبب ما حصل 
في تونس واليمن ومصر وسقوط االنظمة 
قد يكون هناك بعض القرارات السياسية 
الرضاء الشارع، فقد يكون لها هدف ولكن 

مبنظور قصير مثل «حبة البنادول». 

تذكيـرثـالـث و�أخيـر

لت�سديد �ال�سرت�كات �ل�سنوية

علم�������ًا باأن دوام �صكرتاري�������ة اجلمعية من ال�صاع�������ة التا�صعة �صباحًا 

حت�������ى ال�صاعة الواحدة ظهرًا وم�������ن ال�صاعة اخلام�صة م�صاًء وحتى 

الثامنة م�صاًء طيلة اأي�������ام الأ�صبوع ما عدا يومي اجلمعة وال�صبت.

اإع��������الن

مبنا�صب�������ة انتهاء ال�صن�������ة املالية 2010 وحل�������ول موعد ت�صديد 

ال�ص�������راك لل�صنة املالي�������ة اجلديدة 2011 ي�������ود جمل�س اإدارة 

جمعية ال�صحافيني الكويتية اأن ُيذكر الزمالء اأع�صاء اجلمعية 

ب�صرعة �ص�������داد التزاماتهم املالية وا�صت�������الم بطاقات الع�صوية 

اجلديدة لعام 2011 ومراجعة �س��كرتارية اجلمعية بهذا 

اخل�سو�ص يف موعد اأق�ساه 2011/3/31.

 الشيخ أحمد الفهد ود. عادل الوقيان خالل اجتماع اللجنة أمس 

 العالم يساوي بين أبناء المواطنين الرجال والنساء

 عسكر لتجنيس أبناء األرامل والمطلقات  
 ناشـــد عضو جلنـــة الداخليـــة والدفاع 
النائب عسكر العنزي، نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد احلمود، 
ســـرعة إصدار املرســـوم اخلاص بتجنيس 
أبناء الكويتيات املطلقات واألرامل الالتي كن 
متزوجات من غير كويتيني، ألنه مضت سنوات 
طويلة منذ العام ٢٠٠٤ من دون ان يتم إصدار 
مرسوم بالتجنيس لهذه الفئة رغم جهوزية 
كشـــوف التجنيس ألبناء املطلقات واألرامل 

واستيفائها جميع الشروط والضوابط.
  وقال عســـكر في تصريـــح صحافي: ان 
احلكومـــة مطالبة بضرورة النظر في وضع 
أبناء الكويتيات املعلق منذ نحو ٧ ســـنوات 
وسرعة منحهم اجلنسية الكويتية كحق قانوني 
ودســـتوري ال غبار عليه، وذلك استنادا الى 

الفقرة ٢ من املادة اخلامسة في قانون اجلنسية 
الكويتـــي الذي أجاز جتنيس أبناء الكويتية 
التي انقضت العالقـــة الزوجية بينها وبني 
زوجها غير الكويتي، وذلك في إحدى حالتني 

الوفاة او الطالق.
  واستغرب عسكر اإليقاف املفاجئ مللفات 
الكويتيات املطلقات واألرامل  أبناء  جتنيس 
منذ العام ٢٠٠٤ من دون إعالن األسباب، حيث 
ذهبت وعود املسؤولني أدراج الرياح وكأن هناك 
مانعا يحول دون متكن أبناء الكويتيات من 
هذا احلق، مشيرا الى انه ال يجوز التفريق بني 
أبناء الكويتيات حسب مادة جنسية األمهات، 
ألن هذا حق قانوني، وجميعهم أبصروا النور 

على أرض الكويت، وال وطن آخر لهم.
  وأعرب عسكر عن ثقته في أن نائب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الداخلية اجلديد الشيخ 
احمد احلمود سيجعل هذا امللف ضمن أولوياته 
إلجناز امللفات العالقة واالنتهاء من جتنيس 
أبناء الكويتيات بأســـرع وقت ليتمكنوا من 
ممارســـة حياتهم كمواطنني يخدمون بلدهم 
الكويت بإخـــالص، خاصـــة ان موضوعهم 
شـــبه منته وال يتطلب الكثير من اجلهد او 

الوقت.
  وأضاف عسكر ان املرأة الكويتية جزء من 
كيان املجتمع الكويتي لها نفس حقوق الرجل 
على الدولة وتعتبر ولية أمر كفؤة ألسرتها 
ســـواء بعد طالقها من زوجها او بعد وفاته، 
وأبناءها من زوجهـــا غير الكويتي هم أبناء 
الكويت ومن حقهم إنصافهم بتجنيسهم على 

جنسية والدتهم الكويتية.

 نواب لطرد السفير الليبي ورفع علم الثورة على السفارة
 دعـــا مجموعة مـــن النواب في 
مجلس األمة أمس إلى طرد السفير 
الليبي في الكويـــت وحتديد موعد 
لرفع علم الثورة على مبنى السفارة 
الليبيـــة، فيما أكـــد النائب د.وليد 
التدخل  الطبطبائي على ضـــرورة 
األجنبي واالستعانة بالقوات األجنبية 
والغربية إلنقاذ الشعب الليبي من 

مجزرة القذافي.
  أشاد النواب في املؤمتر اإلعالمي 
الذي نظمته اللجنة الشعبية الكويتية 
لنصرة الشـــعب الليبي في مجلس 
األمة أمس بقرار جامعة الدول العربية 
في شـــأن تأييد فرض حظر جوي 

على ليبيا.
اللجنة الشعبية ثالثة    وحددت 
مســـارات لتحركهـــا األول يتضمن 
جمع التبرعات من خالل املؤسسات 
اخليرية ملســـاندة الثـــورة الليبية 
واملســـار الثاني يهدف الى توضيح 
معاناة الشعب الليبي وإبراز املوقف 
الداعم للثورة، فيما يركز  الكويتي 
املســـار الثالث على الدور الشعبي 
عبر مؤسسات املجتمع املدني لتفعيل 
املشاركة الشعبية وتسليط الضوء 

على جتاوزات حقوق اإلنسان.
  وحتدث أحمـــد األنصاري ممثال 
عن الشعب الليبي عن حزنه الشديد 
وشعوره باخلجل لعدم تواجده حاليا 
في بلده ليبيا للوقوف بوجه نظام 

«الطاغية معمر القذافي».
  ورأى النائـــب د.علي العمير ان 
«الطاغية معمر القذافي ارتكب أبشع 
اجلرائم ليكون هو الســـفاح األشر 

للثوار الليبيني.
  ورأى النائب خالد الطاحوس ان 
هذا التحرك الشعبي الكويتي ليس 
الكويت االحرار  ابنـــاء  غريبا على 
املساندين والداعمني للشعوب العربية 
واالسالمية. واشاد الطاحوس بقرار 
اجلامعة العربية تأييد فرض حظر 
جوي على نظام معمر القذافي معتبرا 
ان هـــذا القرار التاريخي ســـيعطي 
الضوء االخضر لألمم املتحدة التخاذ 
قرار منع طائرات النظام من ضرب 

الشعب الليبي.
  بدوره ناشد النائب مبارك اخلرينج 
سمو رئيس مجلس الوزراء اتخاذ قرار 
حكومي يقضي بطرد السفير الليبي 
من الكويت خالل ٤٨ ساعة في حال 

لم يقدم استقالته.
  من جانبـــه رأى النائب د.وليد 
الطبطبائـــي ان اجلامعـــة العربية 

انتصـــرت للمرة االولى للشـــعوب 
العربيـــة من خالل قرارهـــا بتأييد 
فـــرض احلظر اجلوي علـــى ليبيا. 
واكد الطبطبائـــي ان تدخل القوات 
االجنبية اصبـــح خيارا ال مفر منه 
إلنقاذ الشـــعب الليبي ملنع ارتكاب 

املزيد من املجازر.
  و أكد النائب مسلم البراك على 
أن املوقف الكويتـــي ـ ممثال بوزير 
اخلارجية ـ وموقف وزراء خارجية 
التعاون اخلليجي وموقف  مجلس 
جامعة الدول العربية جتاه النظام 
الليبـــي الذي فقد شـــرعيته ما هو 
اال انتصـــار للثورة الليبية، واصفا 
اجلامعة العربية باجلســـد املريض 
الذي استجاب لقبلة احلياة وطالب 
البراك باالعتراف الصريح للمجلس 
الوطني االنتقالي املمثل الدارة الشعب 

الليبي 

خارجي أو كوارث طبيعية لكن ليبيا 
اليوم شعبها يريد املساندة للوقوف 

ضد حاكمه املجرم.
  من جانبه، شن النائب محمد املطير 
هجوما شديدا على القذافي، واصفا 
اياه بـ «الفاجر الدعي» و«الكابوس 
اجلاثم على صدر الشـــعب الليبي 
االبي احفاد عمـــر املختار»، مطالبا 
مبساندتهم بكل الوسائل املتاحة حتى 

ينصرهم اهللا على عدوهم.
  وعن اخلطوة التي اتخذتها جامعة 
الدول العربية من طلب فرض حظر 
جوي على ليبيا، قـــال املطير: البد 
ان تتبعها خصوات عملية سريعة، 
ومنها االعتراف الرســـمي والفوري 
باملجلس االنتقالي كممثل للشـــعب 
الليبي، والغاء االعتراف بشرعية نظام 
القذافي، وطرد كل السفراء املوالني 
للطاغية وتقدمي الدعم العســـكري 

وسفاك الدماء وقاتل شعبه».
  ودعا العمير الشعب الليبي الى 
الصمود واملرابطة ألن النصر قادم 
الهزمية بهذا  بإذن اهللا وســـتلحق 

املجرم قريبا.
  من جانبه، قال النائب شـــعيب 
املويزري ان ما حصل في ليبيا هو 
جرمية بشعة مارسها النظام الفاشي 
بكل قسوة. وأشاد املويزري «مبوقف 
احلكومة الكويتية التي كانت سباقة 
في دعم الشـــعب الليبي وتقدمي كل 
العون لـــه في مثل هـــذه الظروف 
الصعبة». وأكد ان الشعب الكويتي 
سيبقى مساندا وداعما لثورة الشعب 
الليبي املباركة، معربا عن أمله في 
انتهـــاء هذه الغمـــة قريبا بتحقيق 

النصر للثوار.
  بدوره قال النائب حسني احلريتي 
ان الشعوب تتعرض عادة الى عدوان 

 (هاني الشمري)  مرزوق الغامن ومحمد املطير ود. يوسف الزلزلة وعبدالرحمن العنجري وأحمد السعدون في اجتماع اللجنة املالية 


