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الدمخي: تنسيق نيابي لتشكيل جلنة 
مراجعة لقوانني املجلس »املنحل«

سلطان العبدان

أكــد النائــب د.عادل 
املرحلــة  أن  الدمخــي 
القادمة بحاجة للتنسيق 
بني النواب واالتفاق على 
أولويات املرحلة املقبلة 
مــع مراجعــة كل ما مت 
إقراره في املجلس املنحل.
وقــال الدمخــي فــي 
تصريح خاص »لألنباء« 
ان مرسوم احلل دعا إلى 
العودة للشــعب مصدر 
السلطات والشعب قال 

كلمته ومن خالل نتيجة االنتخابات كان 
واضحا إرادة الشعب للتغيير وبالتالي 
املفترض احلكومــة القادمة تكون على 

مستوى التغيير في مجلس األمة. 
وقال الدمخي: نتطلع الى تغيير جدي 
في رؤيــة احلكومة للمرحلــة القادمة 
ونتطلــع إلى ان يكون هناك قدرة على 
حتقيــق التنمية التي يرجوها املواطن 
وال بد من اختيار وزراء على مســتوى 
األحــداث واألزمات التي ميــر بها البلد 
ويكون همهــم األول تطبيــق القانون 
بعدالة دون متييز وكذلك ال بد من تفكير 
جدي في اي حكومة قادمة بعدم املساس 
بجيــب املواطن واالجتــاه الى مصادر 
اخرى، من اهمها تنويع الدخل وهيكلة 

الكويتــي  االقتصــاد 
وكذلــك ايقــاف الهــدر 
الزائــدة  واملصروفــات 
باملناقصــات  خاصــة 
الكبيرة وتطوير الكفاءة 
وتنفيــذ  العمــل  فــي 
املناقصات واملشــاريع 
ومراقبتها مراقبة جدية 
ويكون هناك عقوبة ملن 
يتأخر بتنفيذ املشاريع 
خصوصــا اإلســكانية 
ويجــب اال يكون هناك 
مجال للشركات للتأخير 
بحجة األوامر التغييرية.

وأضاف: نحن بحاجة فعال الى حكومة 
ومرحلة جديدة بتنفيذ املشاريع بطريقة 
مختلفة عما سبق وبحاجة لنهج جديد 
وال بد من تشــكيل جلنة ملراجعة جميع 
القوانــني التــي مت اقرارها فــي املجلس 

»املنحل«.
وشــدد الدمخي على اهميــة ترتيب 
اولويــات املجلس القادم بــني االعضاء 
واالتفاق على تغيير النظام االنتخابي.

وأضاف لم نأت للمصادمة ولكن نريد 
االصالح وإحدى ادوات االصالح وجود 
حكومة جيدة مستعده للتعاون مع مجلس 
االمة وامتالك مشروع واضح امام الشعب 
الكويتي واإلصالح بحاجة لتوافق نيابي 

على القوانني.

الشاهني لـ»األنباء«: تنسيق لتشكيل
»كتلة اإلصالح« ملواجهة القوانني املقيدة للحريات

سلطان العبدان

أعلن النائب أســامة 
الشــاهني عــن ســعيه 
لتشــكيل كتلة برملانية 
كبيــرة حتــت مســمى 
كتلة »اإلصالح« تســير 
مبلفــني مهمــني بشــكل 
متواز مبينــا ان امللفني 
التعسف بالقوانني  هما 
املقيدة للحريات التي مت 
اقرارها بالفترة السابقة 
وامللف الثاني التقشــف 
في القرارات االقتصادية 

التي مت اتخاذها بالفترة السابقة والتي 
طالت محدودي ومتوسطي الدخل.

وقال الشــاهني في تصريح لألنباء: 
املواطنــون اوصلــوا مجلســا ذا متثيل 
شبابي واسع واتشــرف ان اكون من 9 
نواب في مرحلة الثالثينيات من عمرهم 
وعلينا جميعا مسؤولية إيصال قضايا 
الشــباب ومتثيلها علــى الوجه االمثل 
وحتقيق طموحاتهم سواء على القضايا 
املعيشية او االصالحية العامة التي تهم 
املواطنني وامتنــى ان تتاح لنا الفرصة 
كنواب شــباب بالتنسيق للقضايا التي 

تهم الشباب.
واضاف: يجب ان يكون للشباب متثيل 
كاف في شــخوص واولويــات احلكومة 

املقبلــة ويكون متثيلهم 
مناســبا داخــل مكتــب 
العامة،  املجلس وجلانه 
مبينا انــه دخل العملية 
االنتخابية بنفس تفاؤلي 
يطمــح ويأمــل للكثيــر 
خــالل املرحلــة املقبلــة 
وسنســتمر علــى ذات 
الــذي انتخبني  التفاؤل 
املواطنــون بنــاء عليه، 
وليــس لدينا اال الكويت 
ولن نيأس من االصالح 
والتقدم بها ألعلى املراتب 
لتعود عروسا للخليج في 

مختلف املجاالت وامليادين.
ومتنى الشاهني ان ينجح في تكوين 
كتلة اصالحية كبيرة تتفق على قضايا من 
جانبني هما التعسف والتقشف، التعسف 
بالقوانني املقيدة باحلريات التي مت اقرارها 
بالفترة السابقة، والتقشف هو القرارات 
االقتصاديــة التــي مت اتخاذهــا بالفترة 
الســابقة اخلاطئــة التي طالــت طبقتي 
محــدودي ومتوســطي الدخــل دون ان 
تتخــذ اجتاها اقتصاديا ســليما، وهذان 
املســاران يجب ان يســيرا بشكل متواز 
وعلينا االلتزام مبا اوصلنا الناخبون له 
وهذا يتطلب تنسيقا وتكامال باألدوار وهذا 
يتطلب التخلي عن احلسابات الشخصية 

الضيقة.

د.عادل الدمخي

أسامة الشاهني

سلطان العبدان

انتخابات في توقيت مفاجئ حملت 
معها مفاجآت غير متوقعة، جناح للشباب 
وسقوط لبعض السياسني املخضرمني، 
وقبائل كبيرة حصدت مقعدا أو مقعدين 
على غير عادتها، وقبائل صغيرة حصدت 
مقعدا لم تكن باحلسبان، شباب حصدوا 
مراكــز متقدمة لم يســبق لهم خوض 
االنتخابات وأســماء أخــرى لها تاريخ 
سياســي كبيــر فشــلت فــي الوصول 
للمجلس، وال شــك ان رســالة الناخب 

كانت واضحة باجتاه التغيير.
وفي أول اختبار حقيقي للصوت 
الواحد ومبشاركة كبيرة جدا ظهرت 
نتائــج انتخابــات ٢٠١٦ صادمة غير 
متوقعة لكثير من املرشــحني بسبب 
ســقوط أســماء كان مــن املتوقع ان 
تتصدر املراكز األولى وجناح آخرين 

مبراكز متقدمة لم يكن باحلسبان.
صفحة جديــدة عنوانها التغيير 
من تاريخ العمل السياســي الكويتي 
ببرملان جديد مليء بالطاقات الشبابية 
تتطلب حكومة قادرة على مواكبتها 

وإال الصدام سيكون سيد املشهد خالل 
املرحلة املقبلة.

ظفر الشباب بعدد كبير من مقاعد 
البرملان يدل على مزاج الناخب الذي 
اختار التغيير والدفع بوجوه شبابية 
عرف عنها معارضتها األداء احلكومي 
خالل املرحلة السابقة، إال ان الشباب 
قادمون وهم يحملون قضايا وهموما 

وحلوال سيعملون عليها.
واختيار الناخب لضخ دماء شبابية 
معارضة في قاعة عبداهلل السالم رسالة 
واضحة بأن حــل القضايا االقتصادية 

والسياسية سيكون بأسلوب جديد وعلى 
سبيل املثال بدال من تخفيض قيمة بنود 
من امليزانية لسد العجز ستطرح حلوال 
تساهم بإيجاد روافد جديدة للميزانية 
ولن يقبــل البرملان اجلديــد باحللول 

التقليدية في جميع القضايا.
والنواب الشباب وحصادهم ملقاعد 
فــي جميع الدوائر كشــف أمور عده 
أبرزها انهم كانوا على أمت االستعداد 
لالنتخابات وابتدأوا في التجهيز منذ 
فتره طويلة بالتواصل مع قواعدهم 
االنتخابية وإيصال أفكارهم ورؤاهم 

حول القضايا املهمة وال شك ان رغبة 
الناخب في التغيير ساعدهم على ذلك.
النتائــج وان كانــت غير متوقعة 
إال أنها جــاءت مفرحة جدا لألقليات 
خصوصــا القبلية النها اســتخدمت 
تكتيــك التشــاوريات والتركيز على 
شخص واحد فقط أو التوجه ألسماء 
معينة إلجناحها ففي الدائرة الرابعة 
حققت األقليات القبلية ٦ مقاعد، بينما 
اكتفت أكبر قبيلتني في الدائرة بتحقيق 
4 مقاعد، وفي الدائرة اخلامسة حققت 
األقليات 7 مقاعــد بينما حققت أكبر 

قبيلتني في الدائرة ٣ مقاعد فقط.
والقبائل الكبيرة التي كانت حتقق 
في السابق 4 مقاعد حققت اآلن مقعدا 
واحدا أو مقعديــن وهذا بالتأكيد لن 
يرضيها وسيدفعها لتغيير تكتيكها 

في املرحلة املقبلة.
رســالة شــعبية واضحة برفض 
األداء الســابق وفرض أسماء جديدة 
ســيقلب املشهد السياسي رأسا على 
عقب ان جنحت تلك األسماء بتنظيم 
العمــل بينها خصوصــا ان معظمهم 

من املستقلني.

مبنى مجلس االمة
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