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حماد يدعو جميع النواب لحفل غداء األحد.. والرومي: ثباتي في انتخابات الرئاسة كثباتي على المبدأ.. والمويزري لرئيس الحكومة: اختيار الوزراء يحدد مدى الرغبة في اإلصالح.. والمطير: دعونا من أعلن موقفه من الرئاسة

الدمخي: مبادرة لـ »املصاحلة السياسية«
ترشيح 5 آالف مواطن 

ومواطنة للتوظيف
 19 يناير

مريم بندق

قالــت مصــادر حكوميــة فــي 
تصريحــات خاصــة لـ»األنباء« ان 
ديوان اخلدمة املدنية ســيفتح باب 
التســجيل للتوظيــف للراغبني في 
الترشــيح للعمل فــي احلكومة من 
يوم اجلمعة 9 اجلاري حتى 2٣ من 
الشهر ذاته. واشارت املصادر الى ان 
اعالن اســماء املواطنني واملواطنات 
املرشحني للعمل سيتم في ١9 يناير 
املقبل، مســتدركة بــأن اعالن دفعة 
جديدة قبل فتح باب التســجيل من 
عدمــه يتوقف علــى توافر عدد من 

االحتياجات املعقولة.
بقية أخبار الصفحة األولى   03»دواوين الكويت«: نأمل أن يكون التشكيل احلكومي مبستوى التطلعات ويتناسب مع نتائج االنتخابات

رشيد الفعم - سلطان العبدان

أعلن النائب د.عادل الدمخي 
عن مبادرة سيقودها خالل املرحلة 
املقبلــة تهــدف الــى املصاحلة 
السياســية. وقــال الدمخي في 
تصريــح خــاص لـ»األنباء«: ان 
املبادرة القائمة على ثالثة بنود 
امنا هي اجتهاد شخصي، طرحتها 
خالل اجتماع النواب في ديوان 
املطير، وســأقوم بطرحها على 
جميــع النــواب. وزاد بقوله: ان 
البند األول للمبادرة يقوم على 
اساس حل ازمة السحب السياسي 
للجناســي والســجون واإلبعاد 
واملالحقات القضائية من خالل 
تشكيل وفد نيابي يتشرف بلقاء 
صاحب الســمو االمير الشــيخ 
صباح األحمد وطلب العفو العام، 
ثم تقييد سحب اجلناسي بحيث ال 

يكون اال بحكم قضائي ثم تفعيل 
اداة االستجواب واحملاسبة عندما 
ال تســتجيب احلكومة لطلبات 
املجلــس. وعن املوعــد املقترح 
للذهاب لصاحب السمو األمير، 
أكــد الدمخي أنه بعــد انتخابات 
الرئاسة ســيقوم بالتنسيق مع 

الرئيس اجلديد لتشــكيل فريق 
برملاني للذهاب لصاحب السمو 
األميــر وطــرح املبــادرة عليه. 
وعلــى صعيــد تشــكيل هيئــة 
مكتب املجلس واللجان والرئاسة، 
قال النائــب عبداهلل الرومي: ان 
ثباتنا في قرار الترشح ملنصب 
الرئاســة هو مبثابة ثباتنا على 
املبــدأ وأداء االمانة امام اهلل عز 
وجل، وأن قرار الترشح جاء من 
الشــعور باملسؤولية واحلرص 
على احملافظة على املكتســبات 
الدســتورية. من جهته، خاطب 
النائب شــعيب املويزري سمو 
رئيــس الــوزراء الشــيخ جابر 
املبارك بقوله: ان اختيارك للوزراء 
سيحدد مدى رغبتكم في االصالح 
والتعاون مع املجلس. وأمس وزع 
النائب سعدون حماد رقاع الدعوة 
على جميع النواب حلضور حفل 

استقبال وغداء في ديوانه بحطني 
يوم االحد املقبل، حيث من املتوقع 
ان يتم بحث الترتيبات الالزمة 
النتخابات الرئيس ونائبه وأمني 

السر واملراقب واللجان. 
من جهته، قال النائب محمد 
املطيــر: قطعا لدابــر التأويالت 
وحتميــل األمــور فــوق طاقتها 
فإن اجتماع امس االول كان حول 
قضية الرئاســة وقد متت دعوة 
كل من أعلن موقفا صريحا حول 
حتمية الدفع برئيس جديد. ولم 
ولم تتم دعوة بقية النواب احتراما 
آلرائهــم التي ال نعلمها ألنهم لم 
يعلنوها ورفعا للحرج عنهم وعدم 
إلزامهم بشيء قد يكون على خالف 
قناعاتهم. فالقضية ليست إقصاء 
كما صورها البعض بل هي تقدير 

واحترام لكل اآلراء.
التفاصيل ص 1٢ ٭

د.عادل الدمخي
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صاحب السمو الشيخ خليفة  بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
مهرجان دبي للتسوقنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء

صاحب السمو الشيخ خليفة  بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
مهرجان دبي للتسوقنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء

البابطني عن انتخابات الرئاسة: »اخلير بقبال« 
وليس لدي خصومة مع أحد

النائــب عبد  جــدد 
الوهــاب البابطني ما 
اعلنه ســابقا من انه 
ليس لديه خصومة مع 
احد، واوضح »لبيت 
دعــوة االخ محمــد 
املطير حلضور اجتماع 
األمس للتباحث حول 
القضايا في  بعــض 
السياسية«.  الساحة 
وفيما يخص موضوع 
رئاسة املجلس قال: 

»اخلير بقبال«، واضاف: »اعلنتها مرارا 
وتكرارا ال توجد عندي خصومة مع 
احد، وال ارغب فــي أن تكون لدي 
خصومة، وخضت االنتخابات الخدم 

بلدي وســأدافع عن 
قناعاتــي وحقــوق 

الشعب«.
وتابع: »موقفي واضح، 
املطالبــة بحكومــة 
جديدة ورئيس مجلس 
جديد لتحقيق التعاون 
املنشود واعتراضي 
على ممارسات سابقة 
لم ارتضها كمواطن 
الرضاها اليوم كنائب، 
ولم اتعهد اثناء احلملة 
االنتخابيــة بتعهــدات لتكون كالما 
انشــائيا القناع ناخبني فقط، وامنا 
جاء ذلك لتترجم ألفعال وقد بدأ وقت 

العمل«.

عبد الوهاب البابطني
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