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محمد املطير

اخلرافي يهنئ نظيره في تونغا بالعيد الوطني

الوعالن والصواغ إلى تركيا

بعث رئيس مجلس األمة جاس���م اخلرافي 
برقية تهنئة الى رئيس املجلس التش���ريعي 

في مملكة تونغا لورد السيك، وذلك مبناسبة 
العيد الوطني لبالده.

يغ���ادر النائبان مب���ارك الوعالن وفالح 
الصواغ إلى تركيا تلبية لدعوة خاصة من 
أحد أعضاء البرملان التركي، وذلك للمشاركة 
في فعاليات وأنش���طة برملانية تقام خالل 

األسبوع اجلاري.
وتأتي مشاركة الوعالن والصواغ كممثلني عن 
مجلس األمة الكويتي في إطار العالقات الوثيقة 

التي تربط بني برملاني البلدين الشقيقني.

تلبية لدعوة خاصة من أحد أعضاء البرملان التركي

االستهالكية املعني؟ وهل قام 
االحتاد بإزالة املخالفات اإلدارية 
التي كانت موجودة  واملالية 
سابقا، والتي تكررت في تقارير 
ديوان احملاسبة، ومن بني تلك 
املخالفات وجود ازدواجية في 
التعيني لبعض املوظفني الذين 
يعمل���ون في جهات حكومية 
وفي احتاد اجلمعيات بنفس 
الوقت ويحصلون على راتبني، 
حيث ان ه���ذه املخالفة كانت 
التي وراء  إحدى املخالف���ات 
ح���ل مجل���س ادارة االحتاد 
سابقا كونها مخالفة صريحة 
لقانون اخلدمة املدنية؟ وهل 
مت تشكيل جلنة حتقيق حول 
هذه املخالفات؟ أرجو تزويدي 
بنتائ���ج التحقيق وإجراءات 

الوزارة في ذلك.
2 � ما مدى رقابة الوزارة 
على عمل احت���اد اجلمعيات 
وعلى سلع التعاون وأسعارها 
وجودته���ا؟ وهل قام االحتاد 
بالتعاقد مع شركات وسيطة 
وهذا مخالف للقرار الوزاري 
لسنة 2008 والذي ينص على 
أن يتولى احت���اد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية القيام 
الش���راء اجلماعي  بعمليات 
للسلع واالستيراد من اخلارج 

رغم ان الكويت تستورد معظم 
احتياجاته���ا من الغذاء خاصة 
اخلضر والفاكهة من اخلارج، مما 
يعرضها خلطر انتقال البكتيريا 
القاتلة اليها، معربا عن أس���فه 
من حالة الغيبوبة التي أصابت 
اجلهات املس���ؤولة عن الصحة 
العامة ومراقب���ة األغذية وهي 
الصحة والبلدية وهيئة الزراعة 
والتجارة والصناعة واجلمارك 
والتي لم تعق���د أي اجتماعات 
تنس���يقية حتى اآلن ملناقشة 
هذه القضي���ة ومتابعة املوقف 
الوقاية  ومراجع���ة إج���راءات 
لتجن���ب وصول امل���رض إلي 
الكويت وكأنن���ا ننتظر الوباء 
حتى يقتح���م ديارنا ويصيبنا 
ويصيب أهلنا ثم نتباكى ونندم 

وقتما ال ينفع الندم.
ودعا عس���كر احلكومة الى 
اتخ���اذ حزم���ة من الق���رارات 
الس���ريعة والعاجلة ملواجهة 
هذا الوب���اء ومنع وصوله الى 
الكويت، مش���ددا على ضرورة 
قيام اجلهات الرسمية املسؤولة 
عن الغذاء والصحة العامة بعقد 
اجتماع تنس���يقي بينها لبحث 
س���بل مواجهة الوب���اء، مؤكدا 

الى املستش����فيات  وحتويلها 
ومنع اختالطها بسكان البالد، 
كما يجب فحص عينات من املواد 
الغذائية املوجودة في االسواق 
واجلمعيات التي مت استيرادها 
م����ن أوروبا خالل ش����هر مايو 
الفائت للتأكد من عدم تسرب 
البكتيريا القاتلة الى الكويت.

اننا لن  املوي����زري:  وتابع 
نسكت على تهاون احلكومة في 
احلفاظ على صحة أهل الكويت 
وكل من يعي����ش على أرضها، 
مشيرا الى ان مسؤولي وزارات 
البلدية والتج����ارة والصناعة 
والصحة تقاعس����وا عن القيام 
بدوره����م الواجب في مثل هذه 
الظ����روف الطارئ����ة، الفتا الى 
انه حتى اآلن ل����م يصدر قرار 
حكومي رسمي بحظر استيراد 
ال����دول االوروبية  االغذية من 
التي ينتشر بها الوباء رغم ان 
دولة االمارات الشقيقة سبقتنا 
بإصدارها ه����ذا القرار، كما أنه 
على أقل تقدي����ر لم يصدر أي 

اجلسار تسأل وزير الشؤون عن رقابة 
الوزارة على احتاد اجلمعيات التعاونية

عسكر يدعو إلى حظر االستيراد من أوروبا
وفحص القادمني منها بعد انتشار بكتيريا »كوالي«

املويزري ينتقد التقاعس احلكومي
عن حماية الكويت من بكتيريا »إي كوالي« 

وفقا الحتياجات اجلمعيات 
التعاونية االس���تهالكية من 
املنتج مباشرة ودون اللجوء 

إلى الشركات الوسيطة؟
3 � منى إلى علمي أن بعض 
الشركات الوسيطة ميلكها أفراد 
يعملون في االحتاد أو تربطهم 
عالقة قرابة بهم، ما مدى صحة 
هذه املعلومة؟ أرجو تزويدي 
بأس���ماء اصحاب الشركات 

الوسيطة.

ضرورة إصدار قرار عاجل بوقف 
استيراد املواد الغذائية من الدول 
االوروبية، إضافة الى ضرورة 
فحص األشخاص القادمني من تلك 
الدول بدقة عبر املنافذ احلدودية 
البحرية واجلوية البرية وحجز 
املشتبه في إصابتهم باملرض في 
مستشفى األمراض السارية ملنع 

انتشار الوباء

قرار بالتدقيق في فحص عينات 
اخلضر والفاكهة املستوردة من 
الدول االوروبية ملنع تس����رب 
البكتيريا الغامضة والقاتلة الى 

األسواق في الكويت.

وجهت النائبة د.س���لوى 
اجلسار س���ؤاال برملانية إلى 
الوزراء  نائب رئيس مجلس 
ووزير العدل ووزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي جاء كالتالي: تعتبر 
التعاوني���ة حركة  احلرك���ة 
رائ���دة، وعنصرا فعاال يعمل 
التكاليف عن  على تخفي���ف 
املستهلكني باعتبارها منظمات 
اقتصادية ته���دف الى تقدمي 
افضل اخلدمات وبأقل االسعار، 
وباآلون���ة األخيرة ش���هدت 
الكويت ارتفاعا تدريجيا في 
السلع وبنسب عالية  أسعار 
قد تؤثر س���لبا على ميزانية 
األسر، باإلضافة إلى انحراف 
احتاد اجلمعي���ات التعاونية 
االستهالكية عن مساره ومن 
املعل���وم أن أموال اجلمعيات 
التعاونية ملك للمس���اهمني، 
اال ان القوان���ني والق���رارات 
املنظم���ة لقط���اع اجلمعيات 
التعاونية نشأت لتنظيم العمل 

التعاوني.
وأضافت اجلسار: يرجى 

إفادتي عن اآلتي:
1 � ما م���دى رقابة وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
على احتاد اجلمعيات التعاونية 

النائب عس���كر  اس���تغرب 
العنزي عدم وجود أي رد فعل 
لل���وزارات واجلهات  رس���مي 
احلكومية املسؤولة عن سالمة 
الغذاء وصحة س���كان الكويت 
التي ل���م تعقد حت���ى اآلن أي 
اجتماعات فردي���ة أو جماعية 
تنس���يقية للبحث عن خطط 
ووسائل حماية البالد من خطر 
وباء بكتريا »اشريكيا كوالي« 
الذي تسببه اخلضر والفاكهة 
 11 وانتشر بصورة وبائية في 
دولة أوروبية وأميركا وأدى الى 
وفاة 18 وأصاب اآلالف حس���ب 
بيانات منظمة الصحة العاملية، 
ودعا عسكر الى حظر استيراد 
املواد الغذائية من أوروبا فورا 
أس���وة بدولة االمارات العربية 
الشقيقة كإجراء احترازي قبل 
وصول البكتيري���ا القاتلة الى 

الكويت.
وقال عس���كر في تصريح 
صحاف���ي: ان���ه حت���ى اآلن لم 
تقم أي جهة حكومية رس���مية 
باإلعالن رسميا عن االجراءات 
التي س���تتخذها  االحترازي���ة 
ملن���ع وص���ول وب���اء بكتيريا 
»اش���ريكيا كوالي« الى البالد، 

وجه النائب شعيب املويزري 
انتقادات ح����ادة الى احلكومة 
إلهمالها اجلس����يم في حماية 
صح����ة وأرواح س����كان البالد 
وع����دم اتخاذه����ا أي إجراءات 
وقائية مبكرة ملنع انتقال وباء 
القاتل  بكتيريا »إي ك����والي« 
من أوروبا ال����ى الكويت، الفتا 
الى ان الوباء تس����ببه اخلضر 
والفاكهة والكويت تس����تورد 
معظ����م احتياجاته����ا الغذائية 
ال����دول االوروبية والدول  من 
العربية املجاورة لها، مما ينذر 
بانتق����ال البكتيريا القاتلة الى 
الكويت مادامت الوزارات املعنية 
بالرقابة على األغذية املستوردة 
في سبات عميق. وقال املويزري 
في تصريح صحافي: انه يجب 
اإلسراع في إصدار قرار بحظر 
اس����تيراد اخلض����ر والفاكهة 
وامل����واد الغذائية م����ن أوروبا 
القادمني  وفحص األش����خاص 
من الدول االوروبية الكتشاف 
احل����االت املصاب����ة بالعدوى 

د.سلوى اجلسار

عسكر العنزي

شعيب املويزري

حماد يناشد احلكومة تنفيذ قانون زيادة الـ 50
والوفاء بوعدها حول كادر املعلمني

الدقباسي يبحث في الرياض توثيق العالقات
بني البرملان العربي ومجلس الشورى السعودي

النائب سعدون حماد  ناشد 
العتيبي احلكومة تنفيذ قانون 
تعميم زيادة ال� 50 دينارا الذي 
الثانية  للم����رة  أقره املجل����س 
بأغلبية كاسحة بلغت 46 نائبا، 
داعيا احلكومة لألخذ بنصوص 
الدستور وعدم التسويف في األثر 
الرجعي الذي يعتبر أحد بنود 
القانون الذي ال متلك احلكومة 

رده أو عدم تطبيقه.
وأكد حم����اد ان مبدأ العدالة 
واإلنصاف يحتم ان يطبق القانون 
ويستفيد منه اجلميع منذ تاريخ 

يترأس علي س����الم الدقباسي 
رئيس البرملان العربي اليوم وفدا 
رفيع املس����توى لزي����ارة اململكة 
العربية السعودية حيث سيلتقي 
الوفد مع الشيخ د.عبداهلل بن محمد 
بن ابراهيم آل الشيخ رئيس مجلس 
الشورى الس����عودي لبحث سبل 
دعم وتوثيق العالقات بني البرملان 
العربي ومجلس الشورى السعودي. 
ومن املتوق����ع ان يلتقي الوفد مع 
صاحب السمو امللكي األمير سعود 
الفيصل وزير اخلارجية لالعراب 
عن تقدير البرملان للمملكة العربية 
الس����عودية حتت قي����ادة خادم 
امللك عبداهلل  احلرمني الشريفني 

قدم النائب محمد احلويلة عددا 
من االقتراحات برغبة جاء االقتراح 
األول كالتال���ي: مما ال يخفى على 
اجلميع دور اإلمام واخلطيب في 
املجتم���ع في التوجيه واالرش���اد 
والنص���ح إلقام���ة مجتمع صالح 
وناف���ع للوط���ن، ف���إن اخلطيب 
الكويتي املتط���وع )بند املكافآت( 
يتقاضى على خطبة اجلمعة 6.250 
دنانير مبعدل 25 دينارا شهريا فهذا 
يعد إجحافا بحق اخلطيب وبحق 
هذه الرس���الة، ففي دول اخلليج 
يتقاضى اخلطي���ب راتبا مبعدل 
200 دينار تقريبا واإلمام املتطوع 
)بند املكافآت( يتقاضى 400 دينار 
تقريبا وملقارنتها باألئمة واخلطباء 
الكويتيني ممن يعملون على بند 
املكافآت فإنها تفوق بكثير وحيث 
إن آخر زيادة كانت لألئمة واخلطباء 

في املجتمع، ولذلك البد للحكومة 
ان تقدر رغبة ن����واب األمة في 
تخفيف األعباء املعيش����ية عن 
املواطنني، فمثل ه����ذه املطالب 
ال ميكن ألي عضو باملجلس ان 
يتجاوزها وعلى احلكومة تفهم 
ذل����ك واحترام رغب����ة األغلبية 
ف����ي إجنازه����ا، الفتا  النيابية 
الى ان احلكوم����ة أمامها فرصة 
أخيرة إلصدارها بقرارات قبل ان 
يصدرها املجلس بقوانني وفقا 
لإلجراءات الدستورية والالئحية 

التي ميلكها.

حقوق اإلنسان واحترام القانون 
وتوسيع املشاركة في اتخاذ القرار 
كأساس للتطور الدميوقراطي وانها 
دائم����ا تقف الى جان����ب احلقوق 
العربية املش����روعة، مش����يرا في 
ذلك الى مبادرة الس����الم العربية 
القمة  التي قدمتها السعودية في 
العربية التي عق����دت في بيروت 
ع����ام 2002، وفي القم����ة العربية 
التي قدت في الرياض عام 2006 
والقائمة على اس����تعادة احلقوق 
العربية والفلسطينية املغتصبة 
حتى حدود الرابع من يونيو 1967 
وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية.

حالتهن النفسية حتى ادى الوضع 
ببعض الطالبات لترك املدرسة مما 
يشير الى ان هذه املشكلة اصبحت 
اخطر من مشكلة التلوث املوجودة 
في املنطقة، وبعد ان ذهبت املواكبة 
األمني���ة للباصات بعد ش���هر من 
بداية الدراسة اضطر اولياء األمور 
لترك اشغالهم لتوصيل بناتهم الى 
املدرسة من اجل حمايتهن من عبث 
املستهترين، لذا ولتخفيف العبء 
عن بناتنا طالبات الصف العاشر 
في أم الهيمان وأولياء امورهم، نص 
االقتراح على إنشاء مدرسة ثانوية 
جديدة للبنات مبنطقة أم الهيمان، 
والعمل على استخدام احدى مدارس 
التربية باملنطقة او املباني احلكومية 
كحل مؤقت، وذلك من اجل ايقاف 
ايفاد الطالبات للدراسة في مدارس 

املناطق املجاورة.

التربوي  املعلم����ني وللجس����م 
بتحقيق هذا املطلب.

وقال حماد ان القانون اليزال 
مدرجا على جدول املجلس ولن 
يفض دور االنعقاد اال بعد إقراره، 
مش����يرا الى ان قان����ون مكافأة 
الطلب����ة هو اآلخ����ر ينتظر من 
املوافقة على إصداره  احلكومة 
بق����رار وزاري وإال فإن املجلس 

سيصوت على إجنازه.
وأكد حماد ان مثل هذه القضايا 
تشكل أهمية كبرى في دعم سبل 
املعيشة الكرمية لشرائح مهمة 

والتي بدأه����ا بزيارة كل من قطر 
والبحرين وسلطنة عمان واالمارات 
العربية املتحدة وسيتبعها بزيارات 
أخرى الى برملانات املغرب العربي 
واملشرق العربي ومصر والسودان 
وجزر القمر وجيبوتي والصومال، 
وذلك بهدف توطيد أواصر العالقات 
البرملاني����ة بني البرمل����ان العربي 

والبرملانات العربية كافة.
وعن زيارته للمملكة العربية 
السعودية أشاد الدقباسي مبواقف 
اململكة جتاه قضايا األمة العربية 
وانها من أوائل الدول التي تدعم 
مس����يرة البرملان العربي، وتؤكد 
على ترسيخ مبدأ الشورى وتعزيز 

على صيانة وترميم وإعادة تأهيل 
جميع املكتبات العامة املوجودة في 
مختلف مناطق الكويت وتزويدها 
بأحدث األجهزة والكتب احلديثة. 
كما جاء في اقت���راح آخر ما يلي: 
في ظل ما تقتضي به املادة الثالثة 
عش���رة من الدستور بأن التعليم 
ركن اساسي لتقدم املجتمع وتكفله 
الدولة وترع���اه، ونظرا للمعاناة 
التي تعاني منه���ا بناتنا طالبات 
الصف العاشر في ام الهيمان الالتي 
نقلن للدراسة في مدرسة لطيفة 
الفارس في منطقة الفحيحيل وما 
يواجهونه من مضايقات من الشباب 
املستهترين، ومعاناتهم من مشقة 
الطريق حيث تنطلق الباصات في 
السادسة صباحا ويعدن لبيوتهن 
ف���ي الثالثة عصرا مم���ا يؤثر في 
حتصيله���ن العلم���ي ويؤثر في 

إقراره في املرة األولى، إذ ليس من 
اإلنصاف ان يكون هناك تباين في 
حصول املواطنني على حقوقهم 

املكتسبة من الدولة.
كما طالب حم����اد احلكومة 
بأن تف����ي بوعدها بإصدار كادر 
املعلمني بق����رار وزاري بعد ان 
الكادر  بإق����رار  صوت املجلس 
ف����ي املداولة األول����ى، الفتا الى 
ان املجلس س����يصوت على هذا 
القانون في جلسته املقبلة، اذ لم 
يصدر من قبل احلكومة، خاصة 
ان وزير التربية تعهد جلمعية 

بن عبدالعزيز آل س����عود على ما 
تقدمه من دعم ومؤازرة للرسالة 
السامية التي ينهض بها البرملان 
العربي. وسيلتقي الوفد عبداللطيف 
بن راشد الزياني األمني العام ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربي لبحث 
الروابط بني  السبل املمكنة لدعم 
البرملان العربي ومجلس التعاون 
لدول اخلليج العربي مبا في ذلك 
توقيع مذكرة تفاهم بني الطرفني. 
وفي تصريح����ات صحافية قبل 
التوج����ه ال����ى اململك����ة العربية 
السعودية قال الدقباسي ان زيارته 
الس����عودية  العربية  اململكة  الى 
تأتي في اط����ار جولته البرملانية 

قبل سنتني ولم تشمل هذه الزيادة 
األئمة واخلطباء ممن يعملون على 
بند املكافآت وإلنصافهم ومساعدتهم 
في ظل ظروف احلي���اة الصعبة 
ومس���اواتهم بإخوانهم األجانب 
وإخوانهم ب���دول اخلليج، ونص 
االقتراح على زيادة رواتب األئمة 
واخلطباء الكويتيني الذين يعملون 

على بند املكافآت.
الثان���ي، قال  وفي االقت���راح 
احلويلة: الثقافة هي عماد املجتمع 
والتنمية البشرية، وتنص املادة 14 
من الدستور على انه ترعى الدولة 
العلوم واألدب والفنون وتشجع 
البحث العلمي، وملا كانت املكتبات 
العامة املوجودة في مختلف املناطق 
من اهم روافد املعرفة للمواطنني فإنها 
اليوم كواجهة ثقافية مهملة وحتتاج 
الى صيانة وترميم. ونص االقتراح 

سعدون حماد

علي الدقباسي

د.محمد احلويلة

النمالن: كان صوتي ملصلحة الكويت ولست محسوباً على أي طرف
قال النائب س���الم النمالن ان 
ما يحدث في اآلون���ة االخيرة ما 
هو اال تصفية حس���ابات، السيما 
بعد ان حذرنا م���ن توتر العالقة 

بني الس���لطتني في بداية تشكيل 
احلكومة احلالية، مشيرا الى انه 
اذا اس���تمر الوضع بهذه الطريقة 
فسيتجه باألمور من سيء الى أسوأ، 

الكويتي  وانعكاسها على الشعب 
سيكون س���لبيا ولن يصلح حال 
الكويت اذا اس���تمر ناصر احملمد 
رئيسا للوزراء. ولفت النمالن الى ان 

تصويته في مجلس األمة يأتي عن 
قناعة تامة وانه غير محسوب على 
احد ونحن نصوت وفق مصلحة 
الكويت، مشددا على انه مع حرية 

التعبير للشباب عن رأيهم والذي 
كفله الدستور وفق املادة 44 والتي 
هي احلصن احلصني لهم سائال اهلل 
ان يحفظ الكويت من كل مكروه.

احلويلة يقترح زيادة رواتب األئمة واخلطباء الكويتيني
وإعادة تأهيل املكتبات العامة

املطير يناشد سمو األمير وضع حد لصراع أبناء األسرة:
ظهر إلى العلن واملستفيدون نواب املناقصات والقباضة.. واملتضرر الكويت

متنى النائب محمد املطير على 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد وضع حد لصراع 
أبناء األسرة احلاكمة الذي ظهر 
الى العلن وبشكل ال يخفى على 
أحد وانعكس بشكل مباشر على 

مفاصل احلياة السياسية في 
الكويت سواء في العمل احلكومي 

أو في مجلس األمة.

وقال املطير في تصريح مقتضب 
ان بعض االستجوابات أصبحت 

تقدم بأمر وبعض املواقف 
النيابية تتخذ بأمر وهذا أصبح 
واضحا للجميع، وال يحتاج الى 
شرح أو تفسير من أي شخص 

مما عطل عجلة التنمية في البالد 
وأذكى نار الصراعات بني أبناء 
األسرة احلاكمة داخل احلكومة 

وخارجها.
وزاد املطير انه أصبح واجبا 

على صاحب السمو األمير والد 
اجلميع التدخل لوضع حد لهذا 

الصراع وإنهاء اخلالف، السيما 
انه عودنا على حل املشاكل 

الكبيرة بني الدول وبني الطوائف 
السنة والشيعة واملشاكل 

املختلفة بني النواب، مشددا على 

ان الساحة احمللية الكويتية لم 
تعد حتتمل خالفات أبناء األسرة.

وختم املطير تصريحه قائال 
ان املستفيدين من الوضع 

احلالي هم النواب املتمصلحني 
أصحاب املناقصات والقباضة، 
مشيرا الى ان املتضرر الوحيد 

من الوضع القائم هو الشعب 
الكويتي.

السلطان: نؤيد وثيقة التنحي
أصدر النائب خالد السلطان 
بيانا اعلن فيه انضمامه للوثيقة 
التي اعلن عنها النائب مس���لم 
الرد،  البراك فيما عرف بجمعة 
املطالب���ة بتنحي س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
الدولة  احملم���د ونائبه وزي���ر 
لش���ؤون التنمي���ة واالس���كان 
الفهد، وجاء في  الش���يخ احمد 
البيان ما يل���ي: احلمد هلل على 
النعم، فإن من عوامل االستقرار 

التي افاء اهلل به���ا على وطننا 
وفي منظومة احلكم هي وحدة 
الش���عب الكويتي وتالحمه مع 
اس���رة احلكم، باالضافة الى ما 
أنعم اهلل به علينا من النعم ما 
ظهر منها وما بطن، فاحلمد هلل 

وحده على هذا الفضل.
السلطان في بيانه:  واضاف 
اال ان ما آلت اليه االوضاع عندنا 
اليوم وما كشفت عنه من تصدع 
في منظومة احلكم، في جلس���ة 

الثالث���اء املنعقدة ف���ي 31 مايو 
املاضي، من ض���رب بني بعض 
اعمدة احلكم، وما آلت اليه اوضاع 
اجلمود والتراجع مبسار الكويت 
يعتبر لنذير خطر، فقد اضاع هذا 
التأزمي هيبة احلكم وتصدعت 

منظومته.
وتابع: وما نراه من تصاعد في 
غليان الساحة السياسية وتذمر 
الش���عب الكويتي مما آلت اليه 
االوضاع، يشهد على ذلك، فعلى 

ضوء ذلك، نناشد صاحب السمو 
االمير اتخاذ القرار احلاسم حلفظ 
الكويت ومستقبل نظامها وشعبها، 
واول هذه اخلطوات تنحية سمو 
رئيس مجلس الوزراء وتنحية 
نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون التنمية واالسكان وتقدمي 
استقالتهما الى سموه، وتكليف 
من ه���و قادر على ان يجمع وال 
يفرق، وينجز وال يعطل، قادر 
على حفظ وحدة االسرة ولم شمل 

وحدة الشعب الكويتي، والسير 
بوطننا الى مكانة تليق مبكوناته 
حاكما ومحكوما، ومبقدرات شعبه 
وشبابه املعطاء، وتاريخه العريق 
في السبق والتميز، وعليه فإنني 
اعل���ن تأييدي وثيق���ة املطالبة 
بالتنحي، واهلل تعالى اسأل ان 
يحفظ الكويت واهلها، وان يؤتي 
اجلميع امر رشد في طاعة اهلل عز 
وجل ثم قائد ورب السفينة في 

الكويت صاحب السمو االمير.


