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املطير استقبل 
املهنئني مبناسبة 

فوزه باالنتخابات
اســتقبل النائــب محمــد 
املطيــر املهنئــن واملباركــن 
مبناسبة فوزه في انتخابات 

مجلس االمة.
ووجه املطير الشكر اجلزيل 
للحضور جلميع املواطنن ممن 
اولوه الثقة وممن اعفوه من 

حمل املسؤولية.

احد ابناء الدائرة وجنله يباركان للمطير

محمد املطير متوسطا ابناءه وابناء اشقائه

محمد املطير يتلقى التهاني ويبدو فيصل اجلزاف

محمد املطير بني احلضور ويبدو جاسم الكندري

.. ويستقبل املباركني

جانب من احلاضرين في ديوان املطير

املطير وتهنئة من احد ابناء الدائرة

جانب من املباركني

جانب اخر من املهنئني

د. عبداحملسن اخلرافي يقدم التهاني

)هاني الشمري( محمد املطير اثناء استقبال املهنئني في ديوانه مساء امس 

محمد املطير متوسطا بعض املهنئني

محمد املطير يتلقى التهاني

تهنئة ومباركة

المفترض أننا نتنافس ونتسابق على خدمة أهل الكويت

الغامن: ال أعتقد أن هناك من خاض االنتخابات 
حتى يؤدي دوراً واحداً وهو التصويت على الرئاسة

قال رئيــس مجلس األمة 
السابق النائب مرزوق الغامن 
إننــي في طور التشــاور مع 
زمالئي النواب بشأن ترشحي 
لرئاسة مجلس األمة، وأضاف 
فــي تصريــح على حســابه 
في»انســتغرام« وإذا قــررت 
فســأعلن ذلك رســميا، وإذا 
حدث ذلك ووفقني اهلل تعالى 
فسأكون على مسافة متساوية 
من اجلميع سواء من يؤيدني 
أو يخالفنــي، وإذا لــم أوفق 
فســأكون عضيدا وسندا ملن 
يختاره ممثلو الشعب رئيسا 
ملجلس األمة، ألنه من املفترض 
أننا نتنافس ونتســابق على 
خدمة أهــل الكويــت والبلد 
وليس من أجل أجندات أخرى، 
وال أعتقد ان هناك من خاض 
االنتخابات وترشح لعضوية 

مجلس األمة حتى يؤدي دورا 
واحدا فقــط وهو التصويت 
لرئاسة مجلس األمة ومن ثم 
ينتهي عملــه، فهناك قضايا 
مهمــة ينتظرهــا املواطنون، 
ونتمنــى من اجلميع التآخي 
والتسامح ونســيان مرحلة 
االنتخابــات وما شــابها من 
بعــض اآلثــار والتصرفــات 
التــي ال متــت ألخــالق أبناء 
الشعب الكويتي بصلة، وأن 
نركز على املستقبل، من حق 
اجلميــع أن يرشــح نفســه 
واجلميــع ســيبقون إخــوة 
أعزاء، وســنتنافس منافسة 
شريفة وتنتهي هذه املرحلة، 
وجميعنا جادون في أن نحقق 
طموحات الشعب ونركز على 
عملنا في التشريع والرقابة 
ومعاجلة القضايــا، كما أننا 

ملتزمــون بأخالقيات معينة 
وحد أدنــى ال ميكن أن ننزل 
عنها، فأنا شخص أضع مراقبة 
اهلل ســبحانه وتعالــى بــن 
عيني، ومن ميكر بأي شــكل 
من األشكال فأنا واثق بالكالم 
اإللهي بأن املكر السيئ ال يحيق 
إال بأهلــه، ولــن يصيبنا إال 
مــا كتــب اهلل لنا، وإن شــاء 
اهلل ليــس هنــاك إال اخليــر 
وستسمعون أخبارا تسعدكم.
وفيمــا يخــص اجللســة 
االفتتاحية في ١١ اجلاري، ندعو 
اجلميــع الى وضــع ثقة هذا 
الشعب الغالية نصب األعن، 
فقــد قدمنا إلى هــذا املجلس 
من أجل التنميــة والتطوير 
وأمور كثيرة وقضايا متعددة 
واستكماال لقضايا سابقة مت 

النهوض بها.

مرزوق الغامن

الشويعر: تالقي احلكومة مع تطلعات املواطنني

املويزري للمبارك: اختيارك للوزراء 
سيحدد مدى رغبتكم في اإلصالح

الدمخي: حل أزمة السحب السياسي للجناسي 
والسجون واإلبعاد يتمثل بالعفو العام

ســعود  النائــب  عــول 
الشــويعر على اهمية تالقي 
التشكيل احلكومي املرتقب مع 
تطلعات املواطن الذي جتلت 
رغبته في يوم االقتراع وجاء 
بثلة جديدة من النواب احلاملن 

برؤى اصالحية جديدة.
وقال الشويعر في تصريح 
صحافي إننا نأمل من احلكومة 
املقبلة السعي لتحسن دخل 
املواطن كما اننا على ثقة بقدرة 
سمو رئيس مجلس الوزراء 

قال النائب شعيب املويزري مخاطبا سمو 
رئيس الوزراء الشــيخ جابر املبارك املكلف 
بتشــكيل احلكومة اجلديدة: سمو الرئيس 
اختياركم للوزراء سيحدد مدى رغبتكم في 

اإلصالح والتعاون مع مجلس األمة.

 وتابــع املويزري فــي تصريح صحافي: 
فإن اخترمت رجال دولة قلوبهم على الكويت 
وأهلها سنكون أول من يدعمهم، وإن اخترت 
غير ذلك فســتجد منا ردا مساويا ومناسبا 

الختيارك.

قــال النائــب د. عــادل 
أزمــة  حــل  ان  الدمخــي 
السحب السياسي للجناسي 
والسجــــــون واإلبعــــاد 
واملالحقات القضائية يتمثل 
في التوجه لصاحب السمو 
األميــر وطلب العفو العام 
للعمل على التشريع ومن 
ذلك تقييد سحب اجلناسي 
إال بحكم قضائــي وأخيرا 
االســتجواب واحملاســبة 
عندما ال تستجيب احلكومة 

الشيخ جابر املبارك في اختيار 
فريقه من الوزراء ذوي الكفاءة 

خلدمة الكويت وأهلها.
احلكومــة  أن  واضــاف 
املقبلة أمــام حتديات كبيرة 
والبــد أن يكون الوزراء على 
قدر املسؤولية وعلى احلكومة 
املقبلة السعي لتحسن دخل 
املواطن واالبتعاد على السعي 
للضرر مبستوى الدخل املادي 

للمواطن البسيط.
وأعــرب عــن تطلعه ألن 

لطلبات املجلس مع اعتقادي 
اجلــازم ان احلل األول هو 
فعــال ميثل التفاهم الكامل 
مع القيادة السياسية وطي 
لصفحة املاضي وسينزع 
فتيــل أزمــة كبيــرة بــن 

السلطتن.
وتعليقا على املوضوع 
قال الدمخي فــي تصريح 
خــاص لـ»األنباء« ان هذه 
املبادرة اجتهاد شــخصي 
وانه طرح املبــادرة خالل 

تكون املرحلة املقبلة مرحلة 
عمــل حقيقــي بعــد أن قــال 
الشعب كلمته واختار أعضاء 

البرملان.
ودعا الشويعر الى ضرورة 
التركيز على حتسن اخلدمات 
ورفع مستوى كفاءة الوزرات 
والتعجيل بإجنازات اخلدمات 
التــي تهم املواطنن، واضعة 
نصب عينها 3 ملفات رئيسية 
تتعلــق بالصحــة والتعليم 

واالسكان.

اجتمــاع النواب في ديوان 
املطيــر وســيقوم خــالل 
املقبلــة بطــرح  املرحلــة 
املبــادرة على جميع نواب 
املجلس وعن املوعد املقترح 
للذهاب لصاحب السمو اكد 
الدمخي انه وبعد انتخابات 
الرئاسة سيقوم بالتنسيق 
مع الرئيس اجلديد لتشكيل 
فريــق برملانــي للذهــاب 
الســمو وطرح  لصاحــب 

املبادرة عليه.

سعود الشويعر

د. عادل الدمخي

املطيري لـ »األنباء«: ال مجال للتهاون في عودة اجلناسي

»املشورة« بانتظار رد املويزري.. وكتلة شبابية

سلطان العبدان

أعلن النائب ماجد املطيري 
انــه يعكف اآلن علــى صياغة 
اقتراح بقانون بتعديل قانون 
اجلنسية الكويتية بحيث تعطي 
اجلنســية الكويتيــة حلاملها 
حصانة عن السحب واإلسقاط.
وقال املطيري في تصريح 
خاص لـ »األنباء« إنه اجلنسية 
الكويتية حق من حقوق املواطن 
واستخدامها كورقة سياسية او 
النظر اليها كمنحة امر مرفوض 
والبد من أن يشعر املواطن بأمان 
من هذا اجلانب وال بد من حتصن 
اجلنســية بحيث تكون بعيدة 
عن القــرارات العبثية لبعض 

سلطان العبدان

كشفت مصادر مطلعة من 
جلنة املشــورة التي شــكلها 
مجموعة من النواب في ديوان 
املطير انه اللجنة بانتظار رد 
شــعيب املويــزري ،واكتفت 
املصادر بالقول »األمور تبشر 
باخلير«. وقالــت املصادر انه 
وفــي حــال اســتمرار النائب 
شعيب املويزري على موقفة 
واالصــرار على الترشــح من 

املتوقع ان حتســم انتخابات 
الرئاســة مــن خــالل جولتن 
واملادة 9٢ واضحة بهذا اجلانب 
وهي تنص على »يختار مجلس 
األمة في أول جلسة له، وملثل 
مدته، رئيسا ونائب رئيس من 
بن أعضائه، وإذا خال مكان أي 
منهما اختار املجلس من يحل 
محله إلى نهاية مدته ويكون 
االنتخاب فــي جميع األحوال 
باألغلبية املطلقة للحاضرين، 
فإن لم تتحقــق هذه األغلبية 

في املرة األولى أعيد االنتخاب 
بن احلائزين ألكثر األصوات، 
فإن تساوى مع ثانيهما غيره 
في عدد األصوات اشترك معهما 
انتخاب املرة الثانية، ويكون 
االنتخــاب فــي هــذه احلالــة 
باألغلبية النسبية فإن تساوى 
أكثر من واحد في احلصول على 
األغلبية النسبية مت االختيار 
بينهم بالقرعة ويرأس اجللسة 
األولى حلن انتخاب الرئيس 
أكبر األعضاء سنا«. من جانب 

اخر علمت االنباء من مصادر 
نيابية مطلعة ان هناك تنسيقا 
يجري بن مجموعة من النواب 
لبحث انشــاء كتلــة برملانية 
واضافــت املصــادر ان الكتلة 
اجلديدة من املتوقع االعالن عنها 
بعد انتخابات الرئاسة املقبلة 
وحتمل عدة قضايا وملفات وفي 
مقدمتها االصالحات االقتصادية 
وكشفت املصادر انه من املتوقع 
ان يكــون بن اعضــاء الكتلة 

اجلديدة النواب الشباب.

املسؤولن. وأضاف املطيري ان 
اخالص ووالء الكويتين لوطنهم 
ال ميكن ان يكون محل شك او 
ريبة، والكويتيون ومن خالل 
جتارب كثيرة مرت بها الكويت 
أثبتوا حبهم ووالءهم مبختلف 
شرائحهم واستخدام اجلنسية 
كورقة ضغط سياسي ال ميكن 
ان نقبل به وسنعمل ومن خالل 
املجلس والتنسيق مع النواب 
على جعل اجلنســية في عهدة 
القضاء ويجب أال تســحب إال 
في حــاالت اخليانــة العظمى 
املثبتــة مــن خــالل القضــاء. 
وكشــف املطيــري أن التعديل 
الذي سيقدمه سيعالج مشكلة 
من ســحبت جنســيته مؤخرا 

بحيــث تعود اجلناســي بقوة 
القانون واحلكومة ان كان لديها 
ما يثبت عملية التزوير او غيرها 
عليها اللجــوء للقضاء ليقول 
كلمته وسنعمل على ان ينظر 
القضــاء في جميــع االمور فال 
حصانة أو سيادة امام القضاء 
والبد ان تكــون للقضاء كلمة 
في هذا اجلانب. وأكد املطيري 
أن اجلناسي املسحوبة احد اهم 
شروط التوافق بن السلطتن 
في املرحلة املقبلة وهي قضية 
ال ميكن جتاوزها او التســاهل 
بها وسيكون لنا موقف في هذه 
القضية املهمة واحلساسة وال 
مجــال للتهاون من نواب االمة 

جتاه القضايا املصيرية.

ماجد املطيري

شعيب املويزري


