
اإلمارات تطلب إدراج بند حول احتالل إيران جلزرها

اخلرينج إلى القاهرة للمشاركة في جلسات 
البرملان العربي والتشاور حول األوضاع العربية

احلويلة: تعسف رجال األمن
جتاه البدون انتهاك حلقوق اإلنسان

الشايع يطالب بحسم اخلالف على دستورية 
حل البرملان قبل مرسوم الدعوة

»التجمع املهني« يطالب احلكومة مبحاربة شراء 
األصوات وعدم التدخل في العملية االنتخابية

اخلواري يخوض االنتخابات في الدائرة األولى
اعلن د.فوزي اخلواري ترش����حه لالنتخابات 
عن الدائرة االولى. وقال د.اخلواري في تصريح 
صحافي ان املرحلة السابقة من عمر املجلس شهدت 
الكثير من االزمات السياس����ية التي وصلت حلد 
غير مس����بوق، مش����يرا الى ان العودة لالمة هو 
احلل املناس����ب لكل االختالفات واملشاحنات التي 

شهدناها سابقا.
وشدد على ضرورة التمسك بتوجيهات صاحب 
السمو االمير والعمل بها كمنهج وخارطة طريق 
حلل كل االختالفات فيما بني السلطتني، معربا عن 
امله ان تفرز االنتخابات وجوها وعناصر جديدة 

وفاعلة في العمل النيابي واحلكومي.

أكد التجم���ع املهني الكويتي على أن املرحلة 
املقبلة مفترق طرق في ظل ما متوج به املنطقة 
من تطورات تلقي بظاللها على البالد، الفتا إلى 
ان األوضاع احلالية حتتاج الى حس���ن اختيار 
من ميثل األمة في قاعة عبداهلل السالم ووضع 
الكويت فوق كل اعتبار، داعيا الناخبني إلى تطهير 
املجلس من »القبيضة«، قائال: ان هذا ما نتمناه 
من أبناء الشعب الكويتي حتى ال يصل الشارع 
إلى مرحلة االحباط، مش���ددا على أن الكرة اآلن 
في ملعب الناخبني وعليه اختيار األفضل واألكفأ 
ملصلحة الكويت وأن يكون اختيارنا للمستقبل 
حتى ال نعود إلى املرب���ع االول وندور في فلك 

التأزمي بني السلطتني وتعطل التنمية.
ودعا التجمع املهني في بيانه أمس احلكومة 
إلى انشاء جلنة عليا لإلشراف على االنتخابات 
البرملانية لضم����ان نزاهة وش����فافية وحيادية 
التنفيذية  الس����لطة  املقبلة، مطالبا  االنتخابات 
مبحاربة الرشاوى وشراء األصوات وعدم التدخل 
في العملية االنتخابية والوقوف على مسافة واحدة 
والتعامل مبسطرة واحدة أيضا مع كل املرشحني، 
داعيا احلكومة لتواجد مراقبني دوليني مبراقبة 
االنتخابات البرملانية باالضافة إلى الرقابة الداخلية 
من قبل مؤسس����ات املجتم����ع املدني في الكويت 
لضمان استقاللية االنتخابات واحلد من سلبيات 
العملية االنتخابية والكشف عن الشوائب التي 

تعترض املمارسة الدميوقراطية في البالد. 

وأضاف التجمع انه يتطلع الى مرحلة جديدة 
ونهج جديد يدفع عجلة التنمية الى االمام ويعيد 
الكويت درة للخليج مرة أخرى واالنتقال بالبالد 
الى بر األمان حتى تبحر س���فينتها الى ميادين 
التنمية، مشيرا إلى أن الشعب سئم تعطل التنمية 
وينتظ���ر االفراج عن املش���اريع التنموية التي 
التزال حبيس���ة أدراج التأزمي ف���ي العالقة بني 

السلطتني.
و ق���ال التجمع: »يجب علينا أن نعترف بأن 
هناك أخطاء من قبل احلكومة والسلطة التشريعية 
كخطوة أولى في طريق التصحيح ووضع خارطة 
طريق لعمل السلطتني تتضمن خطة مدروسة 
لتنفيذ خط���وات االصالح في التعليم والصحة 
واالس���كان واجلهاز اإلداري للدولة، موضحا أن 
التجمع يتطلع إلى التوافق بني السلطتني والعمل 
معا على قدر املسؤولية امللقاة على عاتقهما جتاه 
الش���عب الكويتي مؤكدا على الفصل التام بني 

السلطات وعدم التداخل فيما بينهم.
و أكد التجمع أن على احلكومة اجلديدة واملجلس 
املنتخ����ب اجلديد ان يضعا إقرار قوانني مكافحة 
الفساد وكشف الذمة املالية على سلم األولويات 
ف����ي الفترة املقبلة وذلك لدف����ع عملية اإلصالح 
ومحاربة الفس����اد الذي ينهش في جسد عدد من 
أجهزة الدولة واملؤسسة التشريعية وأدى إلى حل 
املجلسني في الفترة السابقة وذلك لفتح صفحة 

جديدة عنوانها اإلصالح والشفافية والنزاهة.

العياش: قبول دستورية التشكيل احلكومي 
دون محلل حتت ضرورة ما متر به البالد

بدء أعمال الدورة العادية املستأنفة
للبرملان العربي بالقاهرة

مبقر االمانة العامة للجامعة العربية بدأت اعمال 
الدورة العادية الثانية املستأنفة للبرملان العربي 
للعام 2011 وذلك على مستوى اللجان االربع التابعة 
للبرملان ملناقش���ة القضايا املطروحة على جدول 
اعمال الدورة وفي مقدمتها بحث احلراك الشعبي 
العربي في اطار ما يسمى بالربيع العربي وكيفية 

حماية حقوق االنسان.
وقال املستشار طلعت حامد االمني العام املساعد 
للبرملان العربي في تصريحاته ان اللجان االربع التي 
اجتمعت هي جلنة الشؤون اخلارجية والسياسية 
واالمن القومي، وجلنة الشؤون االقتصادية واملالية 
وجلنة الش���ؤون التشريعية والقانونية وحقوق 
االنسان، وجلنة الش���ؤون االجتماعية والثقافية 

واملرأة والشباب.

واضاف ان هذه اللجان االربع س���ترفع تقارير 
بنتائج اعمالها الى البرملان العربي بكامل هيئته غدا 
االثنني، موضحا ان اهم البنود التي يناقشها البرملان 
هي: طلب االمارات ادراج بند على جدول االعمال حول 
احتالل ايران للجزر االماراتية الثالث، وكذلك مناقشة 
كيفية اتخاذ التدابير املناس���بة ملواجهة املواقف 
االميركية املناهضة لالعتراف بالدولة الفلسطينية، 
ومناشدة املؤسسات احلقوقية النهاء معاناة عضو 
املجلس التشريعي الفلسطيني عبدالرحمن زيدان 
في سجون االحتالل االسرائيلي، الى جانب التحرك 
من خالل البرملان العربي للكشف عما يجري من 
انتهاكات اسرائيلية خطيرة تستهدف الشخصيات 

البرملانية الفلسطينية وخاصة املقدسية.
القاهرة ـ هناء السيد  ٭

مبتابعة قضية ش����راء األصوات 
وحجز اجلناسي من اجل اكتمال 
العرس الدميوقراطي الذي ينشده 
اجلميع وليقرر الناخبون بإرادتهم 
من سيمثلهم في املجلس املقبل الذي 
س����يكون مثقال بالقضايا الكبيرة 
التي تتطلب سرعة التشريع في 
الفس����اد  اصدار قوانني كمكافحة 

و»من أين لك هذا«؟
ومتنى الشايع ان تنتهي املشاكل 
املوجودة حاليا في البالد ويحدث 
االس����تقرار واالنتباه الى التنمية 
التي رصدت لها مبالغ خيالية تصل 
الى 37 مليار دينار وصرف منها 
الكثير ولم نر شيئا نفد حتى اآلن 

على ارض الواقع.

غادر عض���و مجلس األمة 
السابق النائب مبارك اخلرينج 
الكويت متوجها الى جمهورية 
مصر العربية للمش���اركة في 
اجتماعات الدورة العادية الثانية 
املستأنفة للبرملان العربي للعام 
2011، والتي تنطلق أعمالها من 17 
وحتى 20 ديسمبر في مقر جامعة 

الدول العربية بالقاهرة.
وذلك بخصوص مناقش���ة 
األوضاع في بعض الدول العربية 
التي تشهد حراكا شعبيا، خاصة 
في ظ���ل تراج���ع دور جامعة 
الدول العربي���ة في اتخاذ مواقف 
ايجابية توق���ف اعمال العن���ف 
وتس���اه���م في إيج���اد حلول 

مقبول���ة للشع��وب العربية.
ويستعرض البرملان العربي 
خالل اجتماعاته التي تستمر ملدة 
ثالثة أيام األوضاع واملستجدات 
على الس���احة العربية، إضافة 
الى مناقش���ة تقاري���ر اللجان 
الدائمة، جلنة الشؤون  األربع 
اخلارجية والسياسية واألمن 
الوطن���ي، وجلن���ة الش���ؤون 
االقتصادي���ة واملالية، وجلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية 
وحق���وق اإلنس���ان، وجلن���ة 
الشؤون االجتماعية والثقافية 
واملرأة والش���باب، وذلك حول 
املوضوعات التي أحيلت اليها 

مسبقا.

قال مرش����ح الدائرة اخلامسة 
النائ����ب الس����ابق د.محمد هادي 
احلويلة إن تعس����ف رجال األمن 
مع مظاه����رات البدون هو انتهاك 
حلقوق اإلنسان وان ما حدث يؤكد 
عمق األزمة التي تواجهها الكويت، 
وتثير القلق بعد أن اس����تخدمت 
قوات وزارة الداخلية العنف املفرط 
في التعامل مع املتظاهرين املساملني 
دون مبررات مقنعة واستخدامها 
الدخاني����ة ومالحق����ة  للقناب����ل 
املتظاهرين في الشوارع واألزقة 
املنازل واعتقال  الضيقة ودخول 
عدد منهم دون مسوغات قانونية، 
ومبا يتناقض مع قيم الدس����تور 
الكويتي ومبادئ حقوق اإلنسان 
ما ميثل تعسفا ال نظير له، حيث 
ان التظاهر السلمي ال يعد جرمية 
أو جنحة مادام يتم دون اإلضرار 

بحقوق اآلخرين أو التعدي على 
املمتلكات العامة فإن ما حدث ميثل 
نهجا اس����تبداديا ال ميكن القبول 
به أو الس����كوت عنه، كذلك يجب 
معاجلة مس����ألة البدون واعتماد 
احلقوق األساسية ألفراد هذه الفئة 

دون تعطيل أو مماطلة.
وأض����اف احلويل����ة أن قيام 
سلطات األمن بالتعدي على محرري 
ومصوري الصحف وأجهزة اإلعالم 
ال يتوافق م����ع متطلبات اإلعالم 
احلر بتغطية االحداث دون تدخل 
من الس����لطات، إال إذا أرادت هذه 
السلطات التعتيم على ممارساتها 
القمعية ومنع الناس من التعرف 
عليه����ا. وطال����ب احلويلة وزارة 
الداخلية بوضع حد لهذه املمارسات 
وإطالق س����راح كل املعتقلني في 

أحداث اجلمعة 16 ديسمبر.

أعرب مرش����ح الدائرة الثالثة 
ش����ايع عبدالرحمن الش����ايع عن 
أمل����ه أن تصدر احلكوم����ة بيانا 
رسميا حول مدى صحة مرسوم 
حل مجلس األمة السابق بدال من 
التضارب احلاص����ل بني اخلبراء 

الدستوريني في هذه القضية.
ف����ي تصريح  الش����ايع  وقال 
صحافي ان هناك تخوفا كبيرا من 
بعض املواطنني الذين يجدون في 
أنفسهم الكفاءة خلوض االنتخابات 
التشكيك  ان  اال  املقبلة  البرملانية 
في بطالن مرس����وم احلل جعلهم 
يتراجعون ع����ن خوضها، تخوفا 
من تقدمي بعض النواب السابقني 
طعونا فيها ويتم بطالنها لتجرى 
انتخابات جديدة ال يس����تطيعون 

الصرف عليها مجددا.
الش����ايع ان قضيتي  وأضاف 
مرسوم حل مجلس األمة السابق 
وعدم وجود احمللل ضمن التشكيلية 
احلكومية حتتاجان الى دراس����ة 
ومتابعة من اخلبراء الدستوريني 
حلسم اخلالفات حولهما وقبل إصدار 
مرسوم الدعوة لالنتخابات من اجل 
معاجلة اجلوانب الدستورية في 
هذين املرسومني، متمنيا من سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك ان يستعني مبستشارين 
يكونون على قدر املسؤولية بدال 
من ان »يضيعوه« وخصوصا انه 
في بداية توليه مسؤولية احلكومة 
التي يتوج����ب ان تكون على قدر 

كبير من املسؤولية.

وشدد الش����ايع على ضرورة 
ان تك����ون حكومة الش����يخ جابر 
املبارك األولى على قدر كبير من 
املسؤولية في ظل قيامها باإلشراف 
على االنتخابات البرملانية املقبلة 
التي تأتي في ظروف صعبة، متمنيا 
ان تلتزم احلكومة بضمان نزاهة 

العملية االنتخابية.
وقال الشايع ان األحداث التي 
مرت بها البالد مؤخرا من قضية 
املليونية  اإليداعات والتحويالت 
واقتحام مجلس األمة واس����تقالة 
احلكومة وحل البرملان والتشكيك 
في مرسوم حل مجلس األمة وشبهة 
عدم دستورية وجود حكومة بال 
محلل، كلها قضايا ساخنة يتوجب 
التوقف عنده����ا من قبل احملللني 
ومحاولة دراس����تها ملعرفة موقع 

املشكلة احلقيقية ومعاجلتها.
ومتن����ى ان تك����ون احلكومة 
التزامه����ا مبكافحة  ف����ي  صادقة 
الفرعيات وش����راء األصوات في 
الدوائ����ر االنتخابية كافة في ظل 
اس����تمرار احلديث عن اقامة مثل 
هذه الفرعيات في بعض الدوائر، 
مشيرا الى ان هناك حديثا أصبح 
يتداول في بعض الدوائر عن البدء 
في شراء األصوات من مجموعات 
لصالح مرشحني معينني وبأسعار 

خيالية.
الش����ايع احلكوم����ة   ودع����ا 
وخصوص����ا وزارة الداخلي����ة ان 
تك����ون على قدر احل����دث وتقوم 
بتكليف مجموعة من رجال األمن 

أوال: إصدار مرس���وم بتعيني 
وزير بعد خلو منصب وزير آخر 
ألي سبب، فهنا ال يتصور أبدا أن 
يعرض رئيس الوزراء مشروع هذا 
املرسوم على مجلس الوزراء ألخذ 
موافقته على تعيني هذا الوزير قبل 
عرض مشروع املرسوم على األمير، 
وإمنا يكون التعيني هنا عن طريق 
مرسوم يوقع عليه رئيس الوزراء 
دون عرضه على مجلس الوزراء، 
ومن ثم رفعه إلى صاحب السمو 
األمير للتوقي���ع عليه. وهذا هو 
محتوى ومفهوم املذكرة التفسيرية 
بقولها... »واالستعاضة عن ذلك 
األصل البرملاني بنوع من التحكيم 
يحس���مه األمير مبا يراه محققا 

للمصلحة العامة«. 
ثانيا: كما ال يتصور أن يكون 
هناك مشروع مرسوم مرفوع من 
البرملان  الوزراء في حل  مجلس 
طبقا لنص املادة 102 من الدستور، 
حيث تقرر امل���ادة ».. ومع ذلك 
إذا رأى مجل���س األمة بالطريقة 
املنصوص عليها في املادة السابقة 
عدم إمكانية التعاون مع رئيس 
مجلس ال���وزراء، رفع األمر إلى 
رئيس الدول���ة ولألمير في هذه 
احلال���ة أن يعفي رئيس مجلس 
الوزراء ويعني وزارة جديدة، أو 

أن يحل مجلس األمة..«.
والواض���ح أن من يرفع األمر 
طبقا لهذه املادة هو مجلس األمة 
بعد تقرير عدم التعاون، ويكون 
لألمير بصفت���ه »احلكم« هنا إما 
حل املجلس أو إعفاء الوزارة. فلو 
قرر األمير حل البرملان، فهل من 
املتصور هنا أن يقوم بعرض األمر 
على مجلس الوزراء ألخذ موافقته 
على مرس���وم احلل بعد أن قرر 
مجلس األمة ذلك ورفع األمر إلى 
سموه؟ فحتما هنا سيقوم األمير 
بالتوقيع على مرسوم حل البرملان 
دون أخذ رأي مجلس الوزراء كامال 

بذلك واالكتف���اء بتوقيع رئيس 
مجلس الوزراء. فهو حل رئاسي 

بصورة حل وزاري. 
ثالثا: بالتوافق مابني نص املادة 
107 واملادة 102 من حيث أداة احلل 
وهي املرسوم يكون حل البرملان في 
املادتني مبرسوم موقع من األمير 
ورئيس الوزراء دون احلاجة إلى 
اخذ موافق���ة املجلس إذا كان من 
يرغب باحلل هو األمير في املادة 
107 إذ ان امل���ادة 107 حتتمل في 
معناها العملي والنظري أن يكون 
طلب حل البرملان برغبة احلكومة 
أو من األمير أيضا تقديرا للمصلحة 
العامة وهنا يكتفى بتوقيع رئيس 

الوزراء بجانب توقيع األمير. 
ومن خالل هذا االستطراد، نقرر 
أن مرسوم احلل استكمل أركانه 
ويكون بذلك مرسوما صحيحا وفق 
نصوص الدستور. وال ينال من 
صحته القول بأن اجتماع مجلس 
الوزراء الذي مت قبل رفع املرسوم 
إلى سمو األمير باطل، فليس من 
شروط صحة املرسوم هنا عرضه 
على مجلس الوزراء كما استعرضنا 
وبينا ذلك سلفا.فهو إجراء زائد ال 

يؤثر على سالمة املرسوم. 
كل ذلك يبدو لي منطقيا السيما 
في منظور املادة 102 إفساحا للصدر 
في مقام استظهار ما تضمنه حل 
مجلس األمة األخير استعرضنا 

ذلك دون إسهاب.
أما عن مدى دستورية تشكيل 
احلكومة بدون محلل، فال مناص من 
القبول بذلك حتت مبدأ الضرورة 
امللحة التي متر بها البالد، وهذا ما 
يتفق علية أغلب أساتذة القانون 
الدستوري في الكويت فال حاجة 

إلى الولوج في هذا املبرر. 
كما أن نص املادة 128 نص عام 
يحدد في مضمونة عمل مجلس 
الوزراء، وال يحدد كيفية إصدار 

املراسيم.

رأى أستاذ القانون الدستوري 
بكلية الدراسات التجارية غازي 
العياش انه ال مناص من القبول 
بدس���تورية تش���كيل احلكومة 
دون عل���ل وان ذل���ك يأتي حتت 
مبدأ الض���رورة امللحة التي متر 
به���ا البالد، موضح���ا ان هذا ما 
يتفق عليه اغلب اساتذة القانون 
الدس���توري ف���ي الكويت. وقال 
العياش في مذك���رة قانونية ان 
مذكرة بالرأي حول إمكانية إصدار 
املراسيم بتوقيع صاحب السمو 
األمير ورئيس مجلس الوزراء دون 
حاجة عرض املرسوم على مجلس 
الوزراء: ردا على الرأي القائل ان 
مرسوم احلل يجب أن يصدر به 
قرار من مجلس الوزراء أوال قبل 
توقيع سمو األمير عليه.. نقول:

هناك ح���االت ال يتصور فيها 
ع���رض بع���ض املراس���يم على 
مجلس الوزراء كإجراء أولي من 
اجل إصدارها، فهي مراسيم ذات 
طابع خاص من خاللها يتم االكتفاء 
بتوقيع أمير البالد ورئيس مجلس 
الوزراء بصفته الوزير املختص. 

مبارك اخلرينج

د.محمد احلويلة

شايع الشايع

غازي العياش

عمر الرشيدي

الهاجري: للبدون احلق
في التعبير عن آرائهم 

الدوسري: اإلصالح
ومحاربة الفساد من أولوياتي

الرشايدة في »اخلامسة«
يزكون اإلعالمي عمر الرشيدي

زكت قبيلة الرشايدة في الدائرة اخلامسة مساء السبت املاضي 
اإلعالمي الزميل عمر فهد الرشيدي ممثال لها في انتخابات مجلس 
االمة 2012 بعد تنازل املرشح م.عبداهلل عايض الرشيدي. وقد جاءت 

التزكية بعد اجتماع لوجهاء القبيلة.

استهجن النائب السابق دليهي الهاجري التعامل األمني 
التعسفي مع البدون في فض املظاهرات السلمية مؤكدا ان 
من حق البدون ان يعبروا عن آرائهم ومطالبهم في إطار 
القانون، فالتجمعات السلمية ال تواجه بالقمع والتعسف، 
مشددا على ان ملف البدون يجب ان يغلق بأسرع وقت 
ممكن من خالل اجلنسية 
ملن يس����تحق من حملة 
إحصاء 65 وعمال شركة 
النفط والعسكريني ومن 
أدوا للكويت أعماال جليلة 
فاملماطل����ة تزيد القضية 

تعقيدا.
وق����ال الهاج����ري في 
تصريح صحاف����ي »لقد 
س����اءنا م����ا رأين����ا من 
تعامل أمني تعسفي مع 
املتظاهرين البدون الذين 
التعبير عن  ف����ي  رغبوا 
آرائهم بصورة سلمية وحضارية كفلها الدستور الكويتي 
ل����كل مقيم على هذه األرض الكرمية، فمن غير املجدي 
ان تتم مقابلة الهتاف باس����م األمير والنشيد الوطني 
بالهراوات«، مبينا »ان له����ذه الفئة حقوقا قد انتهكت 
فيجب ان تعطى لهم فما يعايشونه من وضع إنساني 
وضع الكويت في موقع محرج دوليا في ش����أن حقوق 
اإلنسان، فلماذا هذا التعس����ف في التعامل مع البدون 
وحرمانهم من أبس����ط احلقوق التي تكفل لهم العيش 
الكرمي؟«. وأضاف: »ان مل����ف قضية البدون يجب ان 
يغلق بأسرع وقت ممكن فاللجنة اجلديدة انتهجت نهج 
سابقتها في شأن القيود األمنية الوهمية واملماطلة في 
فتح ملف التجنيس فقد خرج رئيس اللجنة مصرحا 
بأن هناك 35 ألف بدون مستحقون للجنسية فلماذا ال 
متنح لهم« مشددا »على حكومة جابر املبارك ان تنتهج 
نهج����ا جديدا في معاجلة قضية البدون وان تكفل لهم 
احلياة الكرمية وان متنح املستحقني اجلنسية بأسرع 
وقت ممكن فما مي����ر به إخواننا من فئة البدون أمر ال 

يحتمله مسلم«.
وقال الهاجري: »لقد عايش����نا في املجلس السابق 
تهرب احلكومة من املعاجلة املباشرة لقضية البدون، 
حيث كانت املماطل����ة في هذا امللف موجودة، حيث لم 
نلمس اي حلول جذري����ة او جريئة لهذه القضية من 
اجلانب احلكومي فالب����دون ال يطلبون الصدقات من 
بيت الزكاة بل ي����ردون احلياة الكرمية في بادئ األمر 
ومن ثم حل القضية بشكل جذري«، مشيرا »يجب ان 
يفتح باب التوظيف ألبناء البدون ليتس����نى لهم إعالة 
أسرهم وان تيسر أمورهم من خالل األوراق الرسمية 
وان يتم تنقيح القيود األمنية بشكل سريع بالتوازي 
مع جتنيس املستحقني من ذوي امللفات النظيفة لننهي 

هذه القضية التي تتفاقم يوما بعد يوم«.
ولفت الى ان »اي ان تعامل أمني او قسوة في قمع 
املظاهرات السلمية التي يخرج بها البدون سيكون لها 
مردود سلبي، حيث ان التعسف يتم على فئة الشباب 
وهذه الفئة مستحقة ومندفعة ومن املمكن ان تكون لهم 
ردة فعل سلبية جتاه القمع األمني غير السوي فتكون 
هناك كارثة إنسانية تروح فيها أرواح أبرياء بسبب هذا 
التعسف«، مطالبا »احلكومة بأن تضع ملف البدون على 
طاولة مجلس الوزراء وتعلن احللول اجلذرية وتفتح 
باب التجنيس للمستحقني فورا فتشكيل اللجان لم يعد 
يجدي نفعا فالضغوط اخلارجية بدأت تدخل على صانعي 
القرار في الكوي����ت من املتعاملني في هذا امللف وعليه 

يجب ان يكون احلل من الداخل ال من اخلارج«.

أعلن س����عد صبر الدوسري نيته الترشح وخوض 
انتخابات مجلس األمة 2012 عن الدائرة اخلامسة ويسأل 
اهلل التوفيق وتسديد اخلطى من أجل حتقيق املصلحة 
العامة. وأضاف: املرحلة املقبلة حتتاج الى حسن اختيار 
ممثلي األمة الذين تقع على عاتقهم مس����ؤولية س����ن 
التشريعات ومراقبة ومتابعة عمل السلطة التنفيذية 
وحثه����ا على تطبيق القوان����ني الوطنية وتنفيذ خطة 
التنمي����ة التي حتتاج هي األخرى الى ان يتم تنقيحها 
وتطويرها لتتناسب مع تطلعات املواطنني، متمنيا ان 
تسفر نتائج االقتراع عن اختيار أصحاب الكفاءات الذين 
يقدمون مصلحة البالد والعباد على حس����اب املصالح 
اخلاصة وذلك لضمان حتقيق االس����تقرار السياس����ي 
والرخ����اء االقتصادي. وأكد الدوس����ري إميانه الثابت 
بضرورة املشاركة في بناء مستقبل واعد لكويت الغد 
واملساهمة في تطوير املواطن، خاصة ان املرحلة املقبلة 
تستدعي بذل املزيد من اجلهود إلعادة تصحيح أوضاع 
البالد التي تعاني من مشاكل في شتى مجاالت احلياة 
أدت الى انتش����ار الفساد في مختلف مؤسسات الدولة 
التي باتت بحاجة ماسة الى تطهيرها وتطويرها والعودة 
بها الى جادة الصواب وهي مسؤولية جماعية وواجب 

وطني مقدس.
ولفت الى ان برنامجه االنتخابي الذي سيعلن عنه 
في القريب العاجل سيركز بشكل رئيسي على القضايا 
املصيرية وفي مقدمتها الوحدة الوطنية واالرتقاء بالعمل 
السياس����ي ووضع خطط بعيدة امل����دى تضمن إراحة 
املواطن وتنمية املجتمع عبر وضع حلول جذرية ملشاكل 
اإلس����كان والتربية والتعليم والصحة، باإلضافة الى 
تبني آراء ومقترحات الش����باب الذين يعتبرون عماد 
املس����تقبل وثروته احلقيقية والذين هم بحاجة ماسة 
الى من يتبنى قضاياهم ويعمل بصدق من أجل حتويل 
أحالمهم ال����ى واقع ملموس. وختم الدوس����ري قائال: 
املواطن الكويتي بات بحاجة ماسة الى ان يتم بث روح 
التفاؤل بداخله بعد ان فقد الثقة في السلطة التشريعية 
والتنفيذي����ة نظرا لتوقف عجلة التنمية في البالد منذ 
أكثر من ربع قرن مضت لم يطرأ فيها أي جديد باستثناء 
تلقيه الكثير من الوعود التي لم تتعد حدود نش����رها 
في وس����ائل اإلعالم لتكون مبثابة ابرة تخدير سرعان 
ما يزول مفعولها وبات الوضع الراهن بحاجة ماس����ة 
الى التدخل اجلراحي عبر مشرط الطبيب الستئصال 
األورام املستشرية في جسد الوطن الذي أثقلته كثرة 
الصراعات بني أصحاب املصالح اخلاصة واملتكس����بني 

من خلق األزمات السياسية املفتعلة.

دليهي الهاجري
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