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األول إلى تسليط الضوء على 
الكثي����ر من التج����اوزات التي 
العلن  متارس في اخلفاء وفي 
من قبل األجهزة واملؤسس����ات 
احلكومية بدءا من اس����تخدام 
العالج باخلارج كورقة ضغط 
ومساومة مرورا بكشف ما ميكن 
وصفه ب� »قبيضة املناقصات«، 
وصوال إلى جتاوزات الوزارات 
األخ����رى وعلى رأس����ها إهمال 
التربوية والتعليمية  القضية 
التي  وكذلك مش����كلة اإلسكان 
سنتطرق لها في الندوات القادمة 
والتي ستكش����ف حجم اخللل 
التخطيط والتنفيذ  الهائل في 
من قبل بعض املس����ؤولني في 

الدولة.
ووعد الكندري بأنه في حال 
وصوله إلى مجلس األمة، فإنه 
سيضع مسألة استجواب وزير 
الصحة على رأس أولوياته إذا لم 
يتم وقف الكثير من االتفاقيات 
غير املجدي����ة، وكذلك في حال 
اس����تمرار الوكيل في منصبه، 
إل����ى أن العواص����ف  مش����يرا 
السياس����ية التي ضربت البالد 
من أقصاها إلى أقصاه حجبت 
الرؤية عن الواقع املؤلم للخدمات 

التي تقدمها الدولة للمواطن.
محمد راتب  ٭

مكافحة الفس����اد م����ن دون أن 
يقدم احللول الكفيلة باخلروج 
من نفق الفساد املظلم، مطالبا 
وزير الصحة مصطفى الشمالي 
بأن يفي مبا وعد به بحل مشكلة 
الع����الج باخلارج، ومتحديا أن 
يكشف الوكيل العبدالهادي أعداد 
الذي����ن مت ابتعاثهم خالل فترة 

توليه وكالة الوزارة.
املواطن  ان  الكن����دري  وأكد 
الكويتي أصبح ضحية تردي 
مستوى اخلدمات الصحية، حيث 
فقد الكثير من األسر أحباءهم 
التي  الطبية  بس����بب األخطاء 
طال����ت أغلبية املستش����فيات 
الكويت، مشيرا  احلكومية في 
إلى أن الوضع الصحي يحتاج 
الى قرارات وطنية جريئة من 
احلكومة تضع الوازع اإلنساني 
مطلبا أساس����يا في رسالتها، 
الوزراء  مطالبا رئيس مجلس 
بفت����ح حتقيق م����ن قبل جلان 
محايدة من خارج الوزارة للنظر 
في االتفاقيات التي وقعت ألكثر 
من مستشفى في الكويت والتي 
لم يتحقق منها شيء على ارض 

الواقع.
من جهة أخرى، أملح الكندري 
إلى أن ترش����حه في انتخابات 
مجلس األمة يه����دف في املقام 

باخلارج على الناخبني، مشيرا 
إلى أن من بعض حاالت االبتعاث 
هذه، إرسال شقيق نائب سابق 
للعالج باخل����ارج هو وعائلته 
ليسافر على الدرجة األولى ليس 
لشيء إال من أجل عالج »حلمية 

في أنفه«.
الكن����دري وزير  وخاط����ب 
الصحة احلالي مصطفى الشمالي 
قائال: »منى إلى علمنا أنكم أشدمت 
في لقائكم األول مع مس����ؤولي 
العالج  الصحة بحل مش����كلة 
باخلارج، وبأنه لم يعد هناك من 
يشكو منها، وإن كان هذا الكالم 
صحيحا يا معالي الوزير، فإني 
أقول لك: إن مسؤولي الصحة 
اللعبة  عرفوا كيف يجي����دون 
اإلعالمي����ة، وإن صمت بعض 
النواب الس����ابقني الذين كانوا 
يتباكون على الوضع الصحي، 
إمنا جاء بعدم����ا حصلوا على 
ما يريدون من خدمات مميزة، 
وإن العالج باخلارج يذهب ملن 
يبتعثون أقاربهم إلى سويسرا 
وهم يعرفون أنفس����هم، بينما 
يبقى مريض السرطان يصارع 
اآلالم التي ال تقوى اجلبال على 

حملها«.
وب����نينّ الكن����دري أن الكثير 
أصب����ح يتحدث ع����ن ضرورة 

الفترة ولألس����ف  حصاد هذه 
الش����ديد، لم يكن سوى تردي 
األوضاع الصحية ووصولها إلى 
احلضيض، بل إنه في ظل هذه 
السنوات القليلة انكشفت الوزارة 
على الكثير من األخطاء الطبية 
التي أودت بحياة املواطنني، في 
حني أن املستش����فيات اخلاصة 
أصبحت في رغ����د من العيش 
على مب����دأ »مصائب قوم عند 
قوم فوائد«، وقال: إن احلسنة 
الوحيدة التي جنح بها الوكيل 
هو إغالق أف����واه بعض نواب 
مجلس األم����ة، وذلك من خالل 
مترير الكثير من معامالت العالج 
في اخلارج، وفي الوقت نفسه، 
يصرح املسؤول عن إدارة العالج 
باخلارج بكالم ينأى عن الواقع 
حينما قال إنه مت تقنني ابتعاث 

املرضى للعالج باخلارج.
على صعيد آخر، شدد الكندري 
على أن معامالت العالج باخلارج 
ف����ي االنتخابات  اس����تخدمت 
املاضية والتي س����بقتها حتت 
ما يس����مى ب� »املال السياسي« 
والذي س����اهم في إفساد نزاهة 
االنتخابات، وجتلت في بعض 
صورها بأن يقوم بعض »مفاتيح 
بعض املرشحني« بالترويج في 
الدواوين لعرض خدمات العالج 

أثم����رت توقيع هذه  مضاف����ة 
العقود.

وتاب����ع الكندري بالقول: إن 
وكيل وزارة الصحة قد فشل على 
السابقة  الثالث  السنوات  مدار 
التي تولى فيه����ا هذا املنصب 
احليوي واحلساس الذي ميكن 
تسخيره في النهوض مبستوى 
الوضع الصحي بالبالد، إال أن 

العام، وضرب القيم اإلنسانية 
والوطني����ة في عرض احلائط، 
مش����يرا إلى أن الفترة املاضية 
ش����هدت توقيع عدة عقود مع 
مستشفى الصدري ومستشفى 
مكي جمعة ألمراض السرطان 
بقيمة 45 مليون دينار، إال أن 
األمر م����ر دون أن تكون هناك 
بوادر إيجابية تبشر بأن قيمة 

حذر مرشح الدائرة اخلامسة 
احملامي فيصل الكندري من املضي 
في مسلسل الفساد والتعدي على 
املال العام ونهب خيرات األمة بغير 
وجه حق، والذي كانت واحدة من 
أشنع حلقاته مستشرية في وزارة 
الصحة التي مات الضمير والوازع 
الديني واإلنساني في نفوس بعض 
مسؤوليها في حني أن املواطن كان 
واليزال ضحية إهمال املؤسسة 
الصحية واملستش���فيات، داعيا 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
جابر املبارك إلى العمل بش���كل 
إقال���ة وكيل وزارة  عاجل على 
الصحة إبراهيم عبدالهادي قبل 
أن جتر الوزارة إلى دائرة االتهام 
من جديد وتض���ع احلكومة في 
موقف محرج أمام الشعب والرأي 

العام.
وحذر الكن����دري في مؤمتر 
صحافي عقده في منزله مبنطقة 
فهد األحمد ظهر أمس االثنني، 
احلكومة من مغبة إبرام االتفاقية 
املزمع عقدها في القريب العاجل 
من قب����ل وزارة الصحة والتي 
تقدر قيمة عقدها ب� 100 مليون 
دينار، وتتضمن إدارة عدد من 
املستش����فيات احلكومية داخل 
الكويت، وذلك ملا يش����وب هذا 
العقد من مالمح التعدي على املال 

)كرم ذياب( فيصل الكندري خالل حديثه في املؤمتر الصحافي 

الكندري يحذر احلكومة من املضي في مسلسل الفساد والتعدي على املال العام 
ويطالب بإصالح القطاع الصحي وفتح حتقيق في اتفاقيات املستشفيات

طالب بإيقاف توقيع عقد الـ 100 مليون في وزارة الصحة ووعد بوضع مساءلة الوزير املختص في أولوياته حال جناحه في االنتخابات

اخلنفور: املرحلة املقبلة حرجة تتطلب تعاون 
السلطتني لتحقيق آمال وتطلعات الوطن واملواطنني

أعلن ترشحه في الدائرة الرابعة خالل افتتاح ديوانه اجلديد اخلرينج يطالب بقطع العالقات الديبلوماسية 
مع دمشق ما لم توافق على املبادرة العربية

العربي يؤكد ضرورة تطوير البرملان العربي 
والتحول من املرحلة االنتقالية إلى الدائمة

مبشاركة النائب السابق مبارك اخلرينج عضو 
البرمل���ان العربي عقدت ال���دورة العادية للبرملان 
العربي مبقر جامعة ال���دول العربية، وأكد األمني 
العام جلامعة الدول العربية د.نبيل العربي أهمية 
تضافر اجلهود من أجل النهوض بالبرملان العربي 
وتطويره وجلانه للعبور به من املرحلة االنتقالية 

احلالية الى البرملان الدائم.
جاء ذلك أمام اجللسة االفتتاحية ألعمال الدورة 
العادية الثانية املستأنفة للبرملان العربي التي بدأت 

مبقر األمانة العامة جلامعة الدول العربية.
وأشار د.العربي الى أن إنشاء البرملان العربي 
يعد قفزة فارقة في مسيرة العمل العربي املشترك، 
باعتبار أن أهدافه وسياس���ته تتماشى متاما مع 
مبادئ الدميوقراطية والعدالة االجتماعية واحلرية 

التي تطالب بها الشعوب العربية.
وأوضح األمني العام أن العالم العربي مير اآلن 
مبرحلة انتقالية وصوال للحكم الرشيد، وحتقيق 

اآلمال التي كانت بعيدة اآلمال حتى وقت قريب.
وأضاف: ان البرملان العربي بفضل جهود أعضائه 
أثبت وج���وده على األرض، وعلينا واجب مقدس 

لتقدمي الدعم واملساندة في مسيرة تطويره.

وأش����ار الى أن أهمية البرملان تبدو واضحة أمام 
العيان، في ظل املش����كالت السياسية التي تشهدها 
املنطقة، ورغبة الشعوب في تنفيذ مشروعات عمالقة 
حتقق تطلعاتهم وأمنياتهم على الصعيد االقتصادي 
والتنموي. وبدأت اجللسة بأداء تسعة من األعضاء 
اجلدد من سلطنة عمان، والبحرين، واإلمارات القسم 
القانوني وفقا للمادة السادسة من النظام الداخلي.

 من جانبه، أك���د نائب رئيس البرملان العربي 
سعود الشمري الذي ترأس اعمال الدورة املستأنفة 
للبرملان أن ما يش���هده الوضع العربي من أجواء 
مضطربة تعزز القناعة بض���رورة تعزيز العمل 
النهض���وي الذي يحقق التكامل بني دول املنطقة، 
واسترجاع كافة احلقوق املس���لوبة في مقدمتها 
األراضي العربية احملتلة، وشدد على دعم البرملان 
للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها 

إقامة الدولة املستقلة وعاصمتها القدس.
وأشار الى أهمية املساعي التي يقوم بها األمني 
العام لعقد القم���ة العربية في بداية العام املقبل، 
مؤكدا ضرورة وضع استراتيجيات عربية طموحة 

ميكن أن حتقق التطور النهضوي العربي.
القاهرة ـ هناء السيد  ٭

احلجرف: البدون لم يجدوا مصداقية في التعاطي
 مع قضيتهم من السلطتني التنفيذية والتشريعية 

وجل أن يسود احلب والوئام بني 
أهل الكويت جميعا، وأن تنعم البالد 
باألمن واألمان والرخاء في املرحلة 
املقبلة، وأن يعمل اجلميع من أجل 

وصالح الوطن واملواطن.

ان النظام الس����وري ال ميكن ان 
يس����مح ألي طرف م����ن أطراف 
املعارضة احلقيقية باملشاركة في 
السلطة كما ال ميكن ان يعطي اي 
هامش من احلرية للشعب السوري 
ألنه في كلتا احلالتني يساهم في 
س����قوطه الذاتي واألكيد، منوها 
الكبير  بصمود الشعب السوري 
رغ����م كل القم����ع والضغط الذي 
ميارسه عليه بكل األساليب املمكنة 
من قبل النظام أمنيا واقتصاديا 

ومعيشيا وغيرها.
كما أكد اخلرينج في مداخلته 
ان عزمية الشعب السوري تزداد 
قوة يوما بعد يوم على الرغم من 
كل الظروف الصعبة او املستحيلة 
التي مي����ر بها مت����زودا باإلميان 
واإلرادة لنيل حريت����ه وكرامته 
بالطرق الس����لمية، متوجها بكل 
التقدير واالحترام لتضحيات هذا 
الشعب وصموده األسطوري أمام 

آلة القمع والقتل.
ومن جهة اخرى، طالب اخلرينج 
بض����رورة تقدمي الرئيس اليمني 
السابق علي عبداهلل صالح وكل 
من شارك معه من املسؤولني في 
قتل وتعذيب الشعب اليمني الى 
محاكمة علنية وعادلة أسوة مبا 
حصل للرئيس املصري املخلوع 
حس����ني مبارك ليعرف اجلميع 
ان اجلرائم والقت����ل والتنكيل ال 
ميكن ان متر دون حس����اب مهما 
كانت األس����باب وكائنا من يكون 

من ارتكبها.

للكويت عن وطنيتنا وحبنا لها 
وخير شاهد تضحياتهم في الدفاع 
عن ترابها إب���ان الغزو العراقي 
الغاش���م ومتثيلهم الكويت في 

احلروب العربية.

سبقنا لهذا النهج الكثير من القبائل 
والعوائل واحلركات السياسية في 
البالد، وهذا األمر غير مجرم، مؤكدا 
أنه لن يخ����رج عن عباءة القبيلة 

فيما تراه.
وأشار الى أن هناك الكثير من 
امللفات العالقة التي تنتظر املعاجلة 
من املجلس املقبل وضرورة عدم 
جتاهلها وجتاوزها، ألنها أصبحت 
عامال مؤثرا في الساحة الكويتية 
ويجب حس����مها للنظر في باقي 
امللف����ات، خصوص����ا بعد حاالت 
البالد  التي ش����هدتها  االحتق����ان 
طوال الس����نوات املاضية من قبل 
السلطتني، داعيا اجلميع الى العمل 
بجد واجته����اد للخروج من عنق 

الزجاجة.
وشدد اخلنفور على ضرورة أن 
تكون القلوب والعقول مفتوحة بني 
اجلميع بعد هذه االنتخابات اذا كنا 
صادقني في جتاوز املرحلة احلالية 
التي نعيشها والتي ال يختلف اثنان 
على أنها مرحلة استثنائية وخطيرة 
من كل اجلوانب حتى وصلت الى 
الذي يعتبر خطا  اجلانب األمني 
أحم����ر ال ميكن العبث به من قبل 
كائن من كان، راجيا من املولى عز 

توقف أعمال العنف وتساهم في 
إيجاد حلول مقبولة للش����عوب 

العربية.
العربي  البرملان  ويستعرض 
خالل اجتماعاته التي تستمر ملدة 
3 أيام األوضاع واملستجدات على 
الساحة العربية، إضافة إلى مناقشة 
تقارير اللجان األربع الدائمة »جلنة 
الش����ؤون اخلارجية والسياسية 
واألمن الوطني وجلنة الش����ؤون 
االقتصادية واملالية وجلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية وحقوق 
اإلنسان وجلنة الشؤون االجتماعية 
والثقافية واملرأة والشباب، وذلك 
حول املوضوعات التي أحيلت إليها 

مسبقا.
وأكد اخلرينج تأييده للقرارات 
التي أقرها البرملان العربي بشأن 
جتميد عضوية سورية في البرملان 
العرب����ي ونقل مقره من دمش����ق 
الى القاهرة، مطالبا برفع س����قف 
الضغوط على النظام الس����وري 
الى قطع العالقات الديبلوماسية 
مع دمشق وسحب السفراء منها، 
باالضافة الى رفع امللف السوري 
ال����ى مجلس األم����ن التابع لألمم 
النظام  اذا لم يس����تجب  املتحدة 
الس����وري للفرصة االخيرة التي 
قدمتها له اجلامعة العربية والتي 

تنتهي يوم االربعاء املقبل.
واضاف اخلرينج في املداخلة 
التي ألقاها أمام جلنة الش����ؤون 
اخلارجي����ة والسياس����ية واألمن 
القومي في البرملان العربي، أضاف 

بعني العطف واإلنسانية.
وأك���د احلجرف ان مش���كلة 
اليوم  البدون ليس���ت ولي���دة 
وليست صنيعة الصدفة إمنا هي 
قضية تراكمي���ة انقضت عليها 
عقود من الزمن وال يصدق أي ذي 
عقل أن هناك ما يبرر وجودها كل 
هذه السنني دون حل، الفتا الى ان 
احلكومات املتعاقبة لو تعاملت 
معها تعامال مسؤوال ملا برزت بهذا 
احلجم وملا أخذت بالتنامي بشكل 
أصبحت في���ه من أبرز القضايا 
التي تسيء حلقوق اإلنسان في 
الكويت وتهدد سمعتها في احملافل 

الدولية.
وقال احلجرف ال يحق شرعا 
وال قانونا وال إنسانيا أن نهمل 
مطالبات البدون ومناطل في إيجاد 
حل لقضيتهم التي طال عليها األمد 
وهم الذين يعيشون بيننا منذ 
نشأة هذا البلد وهم أبناء قبائل 
وعوائل واسر نعرفها وتربطنا 
بها صالت تاريخية واجتماعية، 
فهم ليسوا غرباء أو دخالء على 
مجتمعن���ا، بل هم م���ن صميم 
املجتمع وال تقل وطنيتهم وحبهم 

أعلن النائب الس����ابق س����عد 
اخلنف����ور ترش����حه النتخابات 
مجلس األمة املقبلة 2011 عن الدائرة 
الرابعة، مؤكدا أن املرحلة املقبلة 
حرجة تتطلب تعاون السلطتني 
لتحقيق كل ما يصبو إليه الوطن 

واملواطنون.
وقال اخلنفور عقب حفل افتتاح 
ديوانه اجلديد في منطقة اشبيلية 
وحضره جمع غفير جدا من أهالي 
الدائرة إن الكويت تعيش وضعا 
خاصا لم نعهده طوال الس����نوات 
املاضية، ما جع����ل الناس تتذمر 
من اس����تمرار ه����ذا الوضع على 
مدى س����نوات مما أثر سلبا على 
كل النواحي السياسية واالقتصادية 
واالجتماعي����ة أيض����ا، متمنيا أن 
تنتهي هذه احلقب����ة مبا فيها في 

االيام املقبلة.
وف����ي رده على س����ؤال حول 
خوضه ما تس����مى بالفرعيات أو 
التشاوريات أم ال فرد بقوله: نحن 
كقبيلة لها تاريخ لن نخرج عن أوامر 
صاحب السمو األمير فيما يخص 
الفرعيات ونحترم ما قاله في هذا 
اجلانب، وأيضا يحق لنا التشاور 
فيما بيننا نحن أبناء القبيلة، وكما 

غادر عضو مجس األمة السابق 
مبارك اخلرينج الكويت متوجها 
العربية  ال����ى جمهورية مص����ر 
الدورة  للمشاركة في اجتماعات 
العادية الثانية املستأنفة للبرملان 
العربي للعام 2011 والتي تنطلق 
أعمالها من 17 وحتى 20 اجلاري 
في مقر جامعة الدول العربية في 
القاهرة، وذلك بخصوص مناقشة 
األوضاع في بعض الدول العربية 
التي تشهد حراكا شعبيا، خاصة 
في ظل تراجع دور جامعة الدول 
العربية في اتخاذ مواقف إيجابية 

أكد مرش���ح الدائرة الرابعة 
مبارك هيف احلجرف أن »اخواننا 
البدون لم يجدوا مصداقية طوال 
العقود املاضية في التعاطي مع 
قضيته���م ال من قبل الس���لطة 
التشريعية وال من قبل السلطة 
التنفيذية، وكلما أثيرت قضيتهم 
أو طرحت للنقاش إذا باملرجفون 
واملشككون ممن لم تالمس قلوبهم 
اإلنسانية يتصدون لها ويقفون 
حائال أمامها لتبقى معلقة ويبقى 
أصحابها يتجرعون اآلالم واملعاناة 

في كل يوم ينشق فجره«.
وقال احلجرف إن احلراك الذي 
اليوم  البدون  يقوم به إخواننا 
هو من ألم لم يشعر به غيرهم 
ومعاناة لم يتجرعها سواهم بعد 
ان رمي���ت قضيتهم وراء ظهور 
أصح���اب القرار فأخ���ذوا على 
عاتقهم حمل معاناتهم بأنفسهم 
وخرجوا بها الى الش���ارع ليس 
الفوضى والتخريب، بل  إلثارة 
ليقولوا لنا وللعالم أجمع إنهم 
بشر وجتاوزت همومهم حدود 
الصبر واملعقول علهم يجدوا فينا 
رجال رشيدا ينصفهم وينظر اليهم 

سعد اخلنفور

مبارك اخلرينج

مبارك احلجرف

أصدر احملامي مبارك سعدون املطوع بيانا حول 
املش���اركة في االنتخابات جاء فيه: اآلن وقد حس���م 
مجلس الوزراء امر الدعوة لالنتخابات املقبلة بالقول 
بدس���تورية االجراءات الس���ابقة في قبول استقالة 
الوزارة السابقة وتعيني رئيس مجلس الوزراء وحلف 
اليمني منفردا ثم تشكيل 
وزارته وقس���م الوزراء 
اليمني بعده دون وزير 
م���ن النواب على خالف 
ما تق���رره املادة 56 من 
الدس���تور وقد سبق ان 
اوضحت في بيان سابق 
انه حت���ى لو مت توزيع 
احد النواب السابقني فإن 
مرسوم حل املجلس قد 
ازال عن���ه صفة النيابة 
وستقع املخالفة اكبر لو 
انه مت توزيع احد النواب 
وس���يفتح ايضا مجاال للطعن الدستوري وسيلجأ 
ال���ى ذلك من هم مطالب���ون بالتحقيق واملثول امام 
النيابة العامة باستمرار احلصانة وبطالن اجراءات 
القب���ض والتي جاءت ايضا غي���ر الئقة وال موفقة 
بحجز النواب الس���ابقني في املطارات وعلى احلدود 
واحالتهم للمباحث اجلنائية والنيابة في حني كان 
ميك���ن االكتفاء بتوقيع تعهد باحلضور دون حاجة 
للمس���اس بكرامات الناس وهي ال تؤخذ باحلصانة 
املقررة قانونا بل بقيمة االنسان احلقيقية والناس 
عامة، واضاف اآلن ميكن ان يتم التشاور في مسألة 
الترشيح بعد اجنالء املوقف وحتديد موعد االنتخابات، 
ومنذ اليوم وسأقوم بذلك خالل اسبوع بالرغم من 
كل ما يحي���ط هذه االنتخابات من محاذير وتخوف 
ان يجرى بها كما حدث في سابقها، اال ان ما نسمعه 
ويتردد ان البالد مقبلة على مرحلة جديدة بتصور 

جديد ويفترض انه استفاد من جتارب املاضي.
 وزاد بقوله ومع ذل���ك � فإن من ابناء الوطن 
القادري���ن على العطاء بل اث���راء العمل البرملاني 
السياس���ي والتش���ريعي اصبح���وا اآلن يعفون 
ويس���تعلون عن دخول هذا املعترك ملا يش���وبه 
عادة من صراع او منافس���ة محمومة تتخلى عن 
املبادئ والقيم احيانا، كما حدث سابقا من دخول 
املستفيدين واصحاب املصالح ومراكز القوى لتغليب 
طرف على آخر وبذلك ال تكون ارادة الناس حرة 
طليقة كما ينبغي في مث���ل هذه االحوال ليكون 
املرشح املنتخب الذي يصل ملركز النيابة والتمثيل 
الش���عبي نابعا من قرار حر سليم وطليق من اي 

تأثير او قيد او شرط كما كان يحدث.
وبذل���ك تتناق���ص وتتضاءل العناص���ر الكفؤة 
والصاحلة لهذا املوقع ويحل محلها من ال يحسن اداء 
املهمة ورمبا ال يؤدي االمانة وتصل االمور للتحقيق 
واالتهام املتبادل والشبهات وينعكس سلبا على االمة 

واملواطنني واالجناز املطلوب.
لهذا ومن موقع الثقة باهلل ولكل ما لدينا من قدرة 
او امكانية سنبذل قصارى اجلهد من التشاور وقراءة 
اوضاع الساحة السياسية وما ميكن ان تؤول اليه 
االمور وش���كل املجلس املقبل ليمكن االستمرار في 
الترش���يح والعمل معه او من خالله وما لم تتضح 
الصورة او انها ستؤدي بنا الى جتربة اخرى مشابهة 
ملا سبق وتنتهي بفشل آخر جديد فإنه من االولى بنا 
ان ندع هذا الش���أن ليأخذ مداه من غير ان نخوض 
فيه ولكن ميكن ان نشارك من اي موقع آخر خدمة 
للوطن النه غايتنا وما املجلس وعضويته اال مجرد 
وس���يلة خلدمة الوطن ولن نعدم الوسيلة خلدمته 

من اي موقع.

مبارك سعدون املطوع

املطوع: نتشاور في الترشح 
بعد اجنالء املوقف وحتديد 

موعد االنتخابات


