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خالل ندوة رابطة كلية العلوم اإلدارية  بعنوان »ماذا بعد احلل؟« ظهر أمس 

نواب »الوطني« يطالبون بحكومة قادرة على اإلصالح السياسي واالقتصادي
ان الش����باب هم وقود التغيير في 
املرحلة املقبلة. واوضحت العوضي 
انه من اخلطورة ان يتحول الشباب 
الداة يستخدمها ابناء االسرة لضرب 
بعضهم البعض او ضرب املرشحني 
الذين يخالفونهم في الرأي مؤكدة 

ان الكويت ليست للبيع.
ومن جانبه افاد النائب السابق 
مرزوق الغامن بان ما بعد حل مجلس 
االمة هو انتخابات تاريخية ومفترق 
طرق اما ان نقرر ان يكون املستقبل 
مشرقا او االس����تمرار في احللقة 
املفرغة والنفق املظلم. ولفت الغامن 
الى انه اذا كنا نطمح للتغيير وفقا 
لدستور 1962 الذي ارتضيناه بعقد 
بني احلاكم واحملكوم، فالبد ان يكون 
التغيير باملؤسسة التشريعية عن 
طريق انتخاب القوي االمني في يوم 
الذهاب لصناديق االقتراع واالمر 
االخر التغيير في احلكومة. واوضح 
الغامن انهم بكتلة العمل الوطني لم 
يستخدموا قضية االيداعات املليونية 
كقميص عثمان او شماعة لتعليق 
اجن����دات معينة بل كانوا يريدون 
حتصني املؤسسة التشريعية، مؤكدا 
انه عند بداية االنتخابات ستسود 

حالة من االتهامات املتبادلة.
ولفت الغامن الى ان كتلة العمل 
الوطني اخ����ذوا موقفا متمثال في 
الوقوف مع أي استجواب مقدم من 
أي كتلة او أي نائب كون احلكومة 
تستحق هذه احملاكمة السياسية.

وافاد الغامن بأن املوضوع حاليا 
بيد الش����عب الكويت����ي من خالل 
التصوي����ت ملن يس����تحق ثقتهم 
الفت����ا الى ان نوعية النواب الذين 
يصلون الى املجلس ميثلون نوعية 

ناخبيهم.
واس����تغرب الغامن من الضرب 
باملبادئ الدستورية عرض احلائط 
من خالل تأجيل بعض االستجوابات 
او حتويلها الى احملكمة الدستورية 
مؤكدا ان االس����تجواب استحقاق 
سياسي ويجب على اعضاء احلكومة 
الصعود الى املنصة ومواجهة تلك 
االس����تجوابات. وختم قائال: اقول 
لشباب الكويت انتم من ستقودون 
التغيير فاختاروا القوي االمني القادر 
على قيادة الكويت الى االفضل في 

املرحلة املقبلة.
آالء خليفة  ٭

مدته، متسائلة متى سنصل ملرحلة 
من االستقرار السياسي حتى ننجز 

سواء احلكومة او املجلس؟
مؤكدة على مطالبتها بحكومة 
جديدة بنهج جديد، ووزراء قادرين 
على تطبيق القان����ون على ابناء 
االسرة قبل ابناء الشعب الكويتي 
وعلى ابن املتنفذ قبل ابن املواطن 
العادي. مضيفة: نريد حكومة متتلك 
برنامج عم����ل وخطة تنمية قابلة 
للتطبيق، ونريد حكومة تس����عى 

لكسب والءات النواب وتأييدها داخل 
املجلس النه����ا اثبتت جديتها في 
محاربة الفساد وليس عن طريق 
شراء الذمم، نريد حكومة مبادرة 
وليست حكومة ردود افعال، مؤكدة 
على اهمية اختيار وزراء مشاركني 
في صنع القرار. وشددت على ان 
الن����واب ايضا بحاجة لنهج جديد 
موضحة ان هناك اطرافا حتاول جر 
البلد الى فئتني اما معارضة حادة 
غي����ر عقالنية او مواالة عمياء مع 
احلكومة على احلق والباطل وهذا 
االمر غير صحيح فهناك صوت ثالث 
ال ميكن تهميشه وهو صوت االغلبية 
الصامتة من الشعب الكويتي وهي 
فئة حتكم عقلها وتتخذ مواقفها وفقا 
للقضايا املطروحة، فهناك حاجة 
لنهج جديد يغلب العقل على العاطفة 
واملصالح الش����خصية. وتابعت 
العوضي: وهناك حاجة لنهج نيابي 
جديد بعيدا عن نواب ردود االفعال، 
موضحة ان دور النائب داخل مجلس 
االمة في جلانه يقوم بالتش����ريع 
والرقابة وليس في الساحات فدور 
الشباب الكويتي قيادة التحركات 
في الس����احات اخلارجية، معيبة 
على بعض النواب الذين اختطفوا 

حتركات الشباب.
ولفتت الى ان كتلة العمل الوطني 
أكدت ان الضمان الوحيد حتى ال يكرر 
شراء الذمم هو تشريع قانون الذمة 
املالية ومكافحة الفساد موضحة 

املسكوب، واملساهمة بايجابية في 
اختيار العناصر الوطنية اخلالصة 
واملتجردة من أي مصلحة واجب 
وطني على اجلمي����ع، فنحن امام 
مجل����س ام����ا ان يصل����ح النظام 
الدميوقراطي او يكرس الفس����اد 

املستشري منذ سنوات.
ومن ناحيتها ذك����رت النائبة 
السابقة د.أسيل العوضي، ان الكويت 
اصبحت متر بأزمة تلو االخرى في 
السنوات االخيرة ولم يكمل مجلس 

يوم الثالثاء االسود الذي نحر فيه 
الدستور من الوريد الى الوريد امام 
مسمع ومرأى اجلميع وذلك بسبب 
تدخل احلكومة املباشر بالتصويت 
على قرارات تتعلق مبحاسبتها وكان 
تدخال سافرا من قبل احلكومة برفع 
االستجواب. وشدد املال ان املجلس 
القادم يعتبر مفصليا، اما االحباط 
والس����لبية في االنتخابات املقبلة 
فامر غير مطلوب حتى ال نأتي بعد 
نتائج االنتخابات ونبكي على اللنب 

التشريعية وبالنواب عن الشبهات. 
موضح����ا ان االمر ال يقتصر على 
قبيضة الكاش ولكن هناك قبيضة 
املناقصات واالراضي والشاليهات 
واملزارع، لذا يفترض ان يكون هناك 
اصالح للسلطة التشريعية من خالل 
مراجعة الالئحة الداخلية للمجلس 
والنأي باعضاء مجلس االمة عن 
الشبهات واحلد من تدخالت احلكومة 
في انتخابات اللج����ان والقرارات 
املصيرية،  متابعا: وجميعنا نتذكر 

اتف����ق اعض����اء كتل����ة العمل 
الوطني على اهمية اختيار نواب 
اكفاء للمجل����س القادم وان تكون 
هن����اك حكومة قادرة على حتقيق 
االصالح في كافة اجلوانب السياسية 
واالقتصادية والبعد عن الشخصانية 
وحتقيق املصالح الشخصية مؤكدين 
ان املرحلة املقبلة بيد الناخبني من 
ابناء الشعب الكويتي اما باختيار 
من سيجعل الكويت ذات مستقبل 
مشرق او من س����يجعلها تستمر 
في النفق املظل����م. جاء ذلك خالل 
الن����دوة التي نظمتها رابطة طلبة 
العلوم االداري����ة ظهر امس حتت 
عنوان »ماذا بعد احلل؟« بحضور 
كل من النواب السابقني صالح املال، 
مرزوق الغامن، د. اسيل العوضي. من 
جهته اوضح النائب صالح املال ان 
النظام الدميوقراطي في الدولة قفز 
قفزات كبيرة بسبب احلراك الشبابي 
واملطالبات باالصالح السياسي الفتا 
الى انه على رأس اولويات اعضاء 
كتلة العم����ل الوطني في املجلس 
السابق وكمرشحني للمجلس القادم، 
اصالح السلطة القضائية من خالل 
قانون اس����تقالل القضاء الفتا الى 
ان قض����اء غير مس����تقل مرتبطا 
اداريا وماليا بالسلطة التنفيذية 
يجعله عرضة للتشكيك والتجريح 
وهذا االمر غير مقبول متاما النه 
يفترض ان يكون القضاء مبنأى عن 
الصراع السياسي. وقال املال: تقدمت 
مبشروع انش����اء النيابة االدارية 
واحملاكم التأديبية وهناك مشروع 
قانون مقدم خاص مبخاصمة القضاء 
وايض����ا هناك ض����رورة ان يكون 
القضاء واملجلس االعلى للقضاء 
بعيدا كل البعد عن انتداب اشخاص 
مبراكز ادارية بوزارة العدل فالبد 
ان يكون القاضي متفرغا وتبعيته 
مباشرة للمجلس االعلى للقضاء. 
واشار املال الى اهمية اصالح السلطة 
التشريعية موضحا ان كتلة العمل 
الوطني تقدمت باقتراح تشريعي 
لتعديل الالئحة الداخلية للمجلس 
وينص على ض����رورة عدم تولي 
عضو مجلس االمة بعضوية مجالس 
ادارة ش����ركات وممارس����ة العمل 
التجاري املرتبط ارتباطا مباشرا 
مع احلكومة حتى ننأى بالسلطة 

)سعود سالم(د.أسيل العوضيمرزوق الغامن صالح املال  

أعلن ترشحه النتخابات مجلس األمة املقبلة في الدائرة الرابعة

أعلن خوضه االنتخابات عن الدائرة الثالثة

السويفان: على احلكومة قراءة الساحة السياسية 
قبل املساس باملؤسسة الدستورية

العمر: يجب إقرار حزمة من التشريعات 
والقوانني لتسريع وتيرة عجلة التنمية

حقوق املواطنني.
وبني الس����ويفان ان احلكومة 
ماطلت في قضية البدون وضياع 
مطالبهم منذ سنوات، مما ادى الى 
انفجار الوضع املعيشي لهم، مطالبا 
احلكومة بإجناز ملف البدون بأسرع 

وقت ممكن.
الس����ويفان احلكومة  وطالب 
بان تقر الس����احة السياسية قبل 
اي مساس باملؤسسة الدستورية، 
مؤكدا على بذل اجلهود للقضاء على 
ملف الفس����اد االداري في الدولة، 
وايضا االنتهاء من ملف االيداعات 
املليونية، والتحويالت اخلارجية 
القان����ون على اجلميع  وتطبيق 

ومبساحة واحدة.

إقرار حزمة من القوانني والتشريعات 
التي تس����اعد الدولة ف����ي تنفيذ 
مشاريعها التنموية دون الدخول في 
أجواء الروتني، مشيرا الى ان توقف 
التنمية كان من أهم األسباب التي 

وترت العالقة بني السلطتني.
وش����دد على ضرورة التصدي 
للفساد وعمليات اإلفساد في هذه 
املرحلة الذين يشكلون خطرا على 
مستقبل الكويت، الفتا الى ان هناك 
املليارات مت صرفها دون ان يتلمسها 
املواطن الكويتي، معتبرا ان هذه 
النقطة الت����ي أدت في النهاية الى 
تذمر أبناء الشعب الكويتي من أداء 

السلطة التنفيذية.
يذكر ان املرش����ح جمال العمر 
سيستقبل رواد ديوانه في منطقة 
العديلي����ة كل ثالث����اء بعد صالة 

العشاء.

أعلن الناشط السياسي ورئيس 
حترير جريدة احلقيقة االلكترونية 
جمال السويفان ترشيحه النتخابات 
مجلس األمة املقبل����ة في الدائرة 

االنتخابية الرابعة.
وق����ال الس����ويفان ان املرحلة 
املقبلة تتطلب تضافر اجلهود من 
ف����ي اختيار من  الناخبني  جميع 
ميثل الكويت، للوصول بالبالد الى 

مستقبل افضل لالجيال املقبلة.
وأك����د الس����ويفان ان املرحلة 
السابقة شهدت كثيرا من حاالت 
التش����يخ السياس����ي وانته����اك 
الدستور، مشيرا الى ان احلكومة 
احلالية يجب ان تتبنى مش����روع 
اصالح سياس����اي ش����امال حلفظ 

أعلن النائب السابق جمال العمر 
عزمه خوض االنتخابات البرملانية 

2012 عن الدائرة الثالثة.
وقال العمر في تصريح صحافي 
ان البلد مير مبرحلة حرجة تتطلب 
تضافر جهود اجلميع النتشاله من 
حالة اجلمود والركود التي يقبع 
فيها خالل الفترة األخيرة، مشددا 
على أهمية الدفع بعجلة التنمية 
والتوقف عن كل ما من ش����أنه ان 

يعطل مسار التنمية.
وأض����اف العم����ر ان املواطن 
الكويت����ي بات الي����وم في حاجة 
ماسة لتلمس اإلجنازات على أرض 
الواقع، خصوصا ان الكويت متتلك 
من اإلمكانيات املادية واملعنوية ما 
يؤهلها لتحقيق ما يصبو اليه من 

مواطنيها.
وبني العمر ان البلد حتتاج الى 

الشمري يدعو مرشحي 
الدائرة الرابعة للتوقيع

 على ميثاق اإلصالح

العدواني: الكويت بحاجة ماسة 
إلى احلكماء واإلصالحيني

دعا مرشح الدائرة الرابعة عمش الشمري شباب 
الكويت الى حتمل مس���ؤولياتهم جتاه مخرجات 
االنتخاب���ات الراهنة، الس���يما انهم ميثلون اكبر 
تيار في البالد وهم من يرسمون خارطة مجلس 
2012. وقال الش���مري في تصري���ح صحافي: ان 
املصير االصالحي بات 
معقودا في اختيارات 
شباب الدائرة الرابعة، 
فمن خالل االصوات التي 
سيدلون بها في صناديق 
االقت���راع سيتش���كل 
الكوي���ت،  مس���تقبل 
مطالبا الشباب بوضع 
اس���تراتيجية طويلة 
االمد ال تنتهي مع اسدال 

صفحة االنتخابات.
وفضل الشمري تبني 
الرابعة  الدائرة  شباب 
ميثاق شرف يوقع عليه مرشحو الدائرة وترتكز 
بنوده على االلتزام باملبادئ الوطنية والدستورية 
والدفاع عن املال الع���ام واحملافظة على الثوابت 
الدينية واالجتماعية للشعب الكويتي مع املطالبة 
بتحسني اخلدمات التعليمية والصحية من خالل بناء 

املستشفيات في منطقتي الفروانية واجلهراء.

صرح املرشح السابق ملجلس األمة فواز العدواني بأن 
الكويت متر مبرحلة حساسة في ظل الظروف اإلقليمية 
احمليطة بها بعد اس����تقالة احلكومة وحل مجلس األمة 
وتغيير رئي����س احلكومة. وأضاف أن الكويت بحاجة 
ماس����ة في هذا الوقت الى احلكماء واإلصالحيني منها 
إلع����ادة الترميم، ويجب علينا جت����اوز املاضي وفتح 

صفحة جديدة من أجل مصلحة الكويت.
وش����دد العدواني على أنه من الضروري أن تعمل 
احلكومة املقبلة بجدية وشفافية حملاربة الفساد الذي 
خلفته احلكومة الس����ابقة، وأيضا يجب كشف حقيقة 

اإليداعات املليونية ومن خلفها.
وعن سؤاله ما إذا كان سيخوض االنتخابات املقبلة، 
صرح العدواني بأنه ل����ن يخوض االنتخابات املقبلة، 
موضحا أن شباب الكويت فيهم اخلير والبركة، ومتنى 

جمال السويفانالتوفيق للجميع.

جمال العمر

لقطات من الندوة
٭ اوضح صالح املال ان استجوابه للشيخ احمد 

الفهد لم يكن بسبب خالف شخصي وامنا 
كان بسبب املماطلة في تنفيذ خطة التنمية فقد 
باع الشيخ احمد الفهد الوهم للشعب الكويتي 

واستحق استجوابه، الفتا الى ان احمد الفهد لم 
يستطع الفصل بني مشروع احلكم ومشروع 
الدولة وعودته الي وزارة حاليا امر مرفوض 

مطلقا.
٭ أوضحت د. أسيل العوضي ان الشعب 
الكويتي مسؤول عن مالمح املرحلة املقبلة 
فالوضع احلالي ال يحتمل املجامالت على 

حساب الدولة.
٭ في رده على سؤال حول اسباب اختيار 

منطقة الصليبخات ليتبرع علي الغامن بانشاء 

مركز صحي بها قال مرزوق الغامن: العمل 
اخليري ال يقتصر على منطقة دون اخرى، 
الفتا الى ان منطقة الصليبخات بحاجة الى 

الكثير من اخلدمات.
٭ شدد مرزوق الغامن على ان القادم افضل 

بسواعد شباب وشابات الكويت، وبوجود 
حكومة قادرة على التغيير ونواب شرفاء 

قادرين على التشريع والرقابة.
٭ اكد مرزوق الغامن على عدم دستورية 

مرسوم حل مجلس االمة مؤيدا رأي د.محمد 
املقاطع ود.عبدالفتاح حسن في ذلك االمر.

٭ اشار مرزوق الغامن الى ان اللجنة املالية 
ناقشت تقنني غالء االسعار وهناك اجراءات 
مت تطبيقها واخرى لم تطبق بسبب احلراك 

السياسي الذي حدث، آمال ان يتم تسليط الضوء 
على هذه القضية في املجلس املقبل.

٭ اكدت د. اسيل العوضي ان كتلة العمل 
الوطني لم يكن موقفها متخاذال في قضية 

االيداعات املليونية امنا موقف احرار وموقف 
مشرف ولكن هناك حملة تشنها 3 صحف 

وقناة فضائية وبعض الكتاب واملغردين روجوا 
لتخاذل كتلة العمل الوطني.

٭ شددت د. اسيل العوضي على ان االصالح 
السياسي يحتاج الى مؤمتر وطني عام يتفق 
به اهل الكويت على حتقيق االصالح في كل 

املجاالت.

أسيل العوضي: إقرار 
قوانني الذمة املالية 

ومكافحة الفساد أهم 
ضمانات حتقيق اإلصالح

صالح املال: إصالح 
السلطة القضائية 

من أهم أولوياتنا في 
املرحلة املقبلة

مرزوق الغامن: لم 
نستخدم قضية 

اإليداعات املليونية 
كقميص عثمان 
بل أردنا حتصني 

املؤسسة التشريعية

عمش الشمري

النيابة أخلت سبيل 4 من »نواب االقتحام«
بكفالة مالية وبدأت التحقيق مع 4 آخرين

أقرت النيابة العامة في وقت متأخر من مساء 
امس االول االفراج عن النواب السابقني مسلم البراك 
ود.جمعان احلرب���ش ود.وليد الطبطبائي وخالد 
الطاحوس بكفالة مالية مقدارها 3 آالف دينار على 
خلفية قضية اقتحام مبنى مجلس االمة ودخول 

قاعة عبداهلل السالم.
وكانت النيابة بدأت التحقيق معهم منذ عصر 
امس االول واس���ندت لهم العديد من التهم ابرزها 
التحريض على إتالف مرف���ق عام والتعدي على 

رجال االمن.
مصادر قضائية قالت ل���� »األنباء« ان النواب 

السابقني وجهت اليهم 7 تهم باستثناء البراك الذي 
وجهت اليه وحده 9 تهم.

هذا وبدأت النيابة عصر امس اجراءات التحقيق 
مع النواب السابقني مبارك الوعالن وفالح الصواغ 

ود.فيصل املسلم وسالم النمالن.
وقال الوعالن في تصريح صحافي قبيل دخوله 
مبنى قصر العدل: اتش���رف واعلنها بوجه ابيض 
وثوب نظيف اني اش���عر بالفخر اسوة بزمالئي، 

وكذلك الشباب نصرة للمبدأ والدستور.
وقد اس���تمر التحقيق معهم حتى وقت متأخر 

من مساء امس.

د.فيصل املسلم ومبارك الوعالن وفالح الصواغ أمام قصر العدل عصر أمس 

سالم النمالن قبيل دخوله قصر العدل  )قاسم باشا(


