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وتختار اإلجناز بدالً من ديبلوماسية الشيكات

روال دشتي:الكويت لم تبخل بتقدير أبنائها 
ولم تدر بوجهها أمام عطاءاتهم

الشايع يدعو إلى تطهير البالد من الفاسدين

الهندال: حقوق املرأة املعاقة منقوصة 
عبداحلميد دشتي: ونظرة املجتمع إعاقة أخرى

سأخوض االنتخابات في »األولى« مستقاًل

االستغراب بحق أن تأتي نتائج 
بعض املرشحني على سبيل املثال 
في املركز احلادي عش����ر وبعد 
الطع����ن عليها وإع����ادة فرزها 
أمام القض����اء يتقدم الطاعنون 
إلى مراك����ز متقدمة وبفروقات 
كبيرة، فه����ل يقبل املنطق هذا 
األمر؟ لذلك نتمنى أن تزول كل 
صور ومعوقات الفرز االنتخابي 
حتى نبدأ عهدا جديدا من العمل 

التشريعي والبرملاني.

الثقافي واالقتصادي والسياسي 
والتربوي والعلمي، الذي ش����كل 
منوذجا حضاريا راقيا لباقي الدول 
املجاورة لتحتذيه، وذلك يعود إلى 
الكويتية وإصرارها  املرأة  نضال 
ال����دؤوب على مواصلة مس����يرة 
الكفاح لتخطي الصعوبات وكسر 
احلواجز التي تعيقها عن حتقيق 
إنها تثابر على  النجاحات، حيث 
العمل والعط����اء والتقدم، لتثبت 
يوما بعد ي����وم كفاءتها وقدرتها 
على أن تكون وجها مشرقا ومشرفا 
لبلدها أينما حلت، وفي أي موقع 
تبوأت.  كما أكدت د.روال دش����تي 
على ثقتها التام����ة في أن نهضة 
الكويت هي ثم����رة جهود أبنائها 
املخلصني ممن أحس����نوا األفعال، 
وأبدعوا في األعمال وحتاشوا اللغو 
في األقوال. بأمث����ال هؤالء تعتز 
الكويت وتتقدم، وبإس����هاماتهم 
اجلليلة وإجنازاتهم نطمئن على أن 
حماة الديرة ال يغفلون عن تغليب 
مصلحة بلده����م وذويهم. فلنهنأ 
ببلدنا ونهن����ئ الفائزين بجائزة 

الدولة التقديرية.

ولذا نحتاج من احلكومة نفس���ها 
ملعاجلتها والقضاء عليها.

وأضاف الشايع ان هناك الكثير 
من املواطنني الذين يحملون الشهادات 
العليا ولم يأخذوا فرصتهم في تولي 
مسؤولية رئاسة أقسام بسبب عدم 
وجود ظهر يدعمهم ويقوم بتزكيتهم 
او التوسط لهم عند املسؤولني وهو 
م���ا يؤدي الى وقوع ظلم فادح في 
حقهم مما ينعكس سلبا على أداء 
مهامهم الوظيفية على أكمل وجه.

وأشار الى ضرورة اصدار قانون 
خاص مبعاقبة املفسدين وكل من 
يحاول االستفادة من مركزه بغير 
وج���ه حق باإلضاف���ة الى تغليظ 
العقوبات على كل من يقوم بعملية 
ابتزاز املراجعني من خالل تشكيل 
ف���رق تفتيش في جمي���ع وزارات 
الدولة ملتابعة ما يدور في أروقتها. 
وشدد الشايع على ضرورة ان تلتزم 
بآلياتها اخلاصة بإغالق  احلكومة 
امللفات واملشكالت العالقة وأهمها 
قضية احملتجزي���ن الكويتيني في 
غوانتانامو واملواطن حسن الفضالة 
احملتجز في ايران باعتبارهم أعز ما 
منلك في هذا الوطن العزيز الذي لم 
يقصر يوما في توفير سبل العيش 
الكرمي ألبنائه مطالبا أيضا بسرعة 
حل قضية البدون حال جذريا قبل 
تفاقم ه���ذه املش���كلة العتبارات 
انس���انية. وقال انه في حال قامت 
أولوياتها فإنها  احلكومة بتطبيق 
ستنجح في كسب الرضا الشعبي 
الغيورين على هذه  املواطنني  من 

األرض الطيبة.

أولويات برنامجه االنتخابي.

قانون المعاقين

كما شدد الهندال على ضرورة 
تفعيل الدور احلكومي حول االهتمام 
بهذه الش����ريحة دون التمييز بني 
الرجل واملرأة، وف����ي الوقت ذاته 
بقانون املعاقني، الفتا الى ان االعاقات 
احلركية قادرة على تولي املناصب 
القيادية ألن االعاقة في البدن وليست 
في الفكر، وبذلك تبقى الكويت من 
أفضل الدول التي تهتم بش����ؤون 
وقضايا املعاقني وحقوقهم مقارنة 
بغيرها من الدول. وأشار الهندال الى 
ان املرأة املعاقة أسقطت سهوا فليس 
لها حقوق او بنود حتفظ حقوقها 
كمطلقة او متزوجة من غير كويتي، 
الفتا الى عدم املساواة بني الرجل 
واملرأة، وهذا ما جتلى في مس����ألة 
تقدمي القرض االسكاني. وبني الهندال 
ان املطلقة املعاقة هي األولى بالرعاية 
السكنية السيما ان ظروفها الصحية 
تختلف عن نظيرتها الس����وية وال 
يختلف األمر عن تلك التي جتاوزت 
سن الزواج، متس����ائال: ما مصير 
املعاقة غير املتزوجة اذا لم يكن لها 
معني أو مأوى؟ فليس من املعقول 
اصطحابها ال����ى دار العجزة وهي 

املنتجة واملانحة في مجتمعها.
بشرى شعبان  ٭

الوط���ن. وأضاف: احلرب على 
الشرفاء في اإلعالم واإلنترنت 
ب���دأت ولكننا س���نرد عليهم 
بأخالقن���ا ومبا متلي���ه علينا 

عاداتنا وتقاليدنا.

الكويت احلديثة، سواء في القطاع 
العمراني او النفطي او اخلدماتي 
او التعليمي وغيرها من القطاعات 
احليوية التي تس���اهم في خلق 
فرص وظيفية من جهة واملساهمة 
في حتريك عجلة التنمية من جهة 

اخرى.
وبني انه س���يتبنى من خالل 
برنامجه االنتخاب���ي حزمة من 
املقترح���ات واحلل���ول العملية 
التي تعزز ثقافة البناء وتساهم 
في التنمية متمنيا ان يجد الدعم 
الكويتي من ناخبي  من الشعب 
الدائرة الثالثة اليصال من يتبنى 
طموحاته���م وآماله���م والرؤية 
االيجابي���ة في بن���اء الدولة من 
مرشحيهم مبا تختاره قناعاتهم 
الشخصية مثمنا قيم الدميوقراطية 

وحرية الرأي بهذا الصدد.

قائم على مبدأ سرية التصويت 
وال سلطان على الناخب سوى 

ضميره.
الكن����دري: ماذا  وتس����اءل 
اس����تفادت احلكومة الس����ابقة 
م����ن أغلبيته����ا البرملانية غير 
جناحها في االستجوابات فقط؟ 
فكل املشاريع أو القضايا التي 
تعت����رض عليه����ا احلكومة أو 
ترفضها مرت باملجلس السابق 
رغما عنها بل بأصوات أغلبيتها 
البرملانية التي لم تس����تطع أن 
تقف في وجه الزخم الشعبي، 
فه����ل اس����تطاعت احلكومة أن 
متنع قضايا ش����عبية هامة من 

أن متر؟
ث����م ه����ل يعق����ل أن تتكبد 
احلكومة كل ه����ذا الصرف من 
أجل منع وافشال االستجوابات 
فقط، وهل تستحق هذه العملية 
املغامرة الباهظ����ة التي بلغت 
كلفتها اإلطاحة مبجلسي الوزراء 
واألمة، عندما انطلق الشباب إلى 
الشارع طاملا استغلق األمر عليهم 
داخل قبة بطريقة ملتوية؟ ان 
م����ا حصل يج����ب أن تتعظ به 
احلكومة اجلدي����دة، واألفضل 
لها أن تق����ارع احلجة باحلجة 
واإلقن����اع وتختار االجناز بدال 

من الوسائل األخرى.
ونأمل في هذا القرار االيجابي 
األخي����ر أن تكتمل صورته في 
االنتخابات املقبلة لتخرج حرة 
ونزيهة تليق بالكويت وسمعتها 

وأهلها.
ومن جان����ب آخ����ر، متنى 
الكندري على القائمني على الفرز 
أن يتالفوا األخطاء السابقة التي 
وقعت بها أثناء عمليات الفرز 
فسقطت آالف األصوات في بعض 
أثار  الدوائر االنتخابي����ة، وما 

جذور الثقافة بني أبناء هذا الوطن 
احلبيب. وق����د اعتبرت أن الفنان 
القدير جاس����م النبه����ان وغنيمة 
املرزوق واحمد شهاب وفضة اخلالد 
استحقوا التكرمي إلجنازاتهم الفنية 
والفكرية والثقافية، وهذا ما يدعونا 
إلى تهنئة الكويت بأبنائها الذين 
يحملون راية االعتزاز ومش����اعل 
العل����م واملعرف����ة لتضيء دروب 
املستقبل املش����رف الذي نتلمسه 
بتفاؤل مفرط، في كل مرة يحصد 
أبناء هذا الوطن اجلوائز والتنويه 
بأعمالهم الفذة واملبدعة التي تكشف 
للعالم بأس����ره عن وجه الكويت 
احلض����اري.  وأضاف����ت د.روال 
دشتي ان الكويت لم تبخل يوما 
أبنائها، ولم تدر بوجهها  بتقدير 
أمام عطاءاته����م، بل على العكس 
من ذلك، أخذت على عاتقها تعبيد 
سبل ارتقائهم، ودفعهم دوما إلى 
الصفوف األمامية ليكونوا روادا 
ال����دول كافة، من  ونقطة اهتمام 
دون متيي����ز بني الع����رق واللون 
واجلن����س، مش����يرة إل����ى الدور 
البارز للمرأة الكويتية في املجال 

من أهم القضايا التي حتتاج فعليا 
للمتابعة من جميع األجهزة املعنية 
وكذلك م���ن املواطنني الراغبني في 
تطهير البالد من الفاسدين من أجل 
مستقبل أطفالنا. وأضاف الشايع ان 
الوحدة الوطنية يفترض أال تكون 
شعارا ينادي به اجلميع بل يجب 
ان تكون عمال فعليا من خالل نبذ 
القبلية والفئوية والطائفية ونعمل 
جميعا من أجل مصلحة هذا البلد 
الذي ل���م يقصر يوما م���ع أبنائه 
رافضا ما يدور حاليا على الساحة 
وخصوصا خالل فترة االنتخابات 

من عصبية يرفضها اجلميع.
وب���نينّ الش���ايع ان م���ا يخص 
مواجه���ة جميع أش���كال الفس���اد 
فه���ذه قضية خطي���رة ويتوجب 
ان تلت���زم بتطبيقها احلكومة في 
أروقة وزاراتها ومؤسساتها املختلفة 
وخصوص���ا التعقيد احلاصل في 
انهاء املعامالت ومحاولة  س���رعة 
بعض املوظف���ني ابتزاز املراجعني 
من أجل اجناز معامالتهم بدال من 

تسهيلها وتبسيط اإلجراءات.
وقال ان مكافحة الفساد حتتاج 
ال���ى تكات���ف جه���ود البرملان مع 
احلكومة واملواطنني وحتى املقيمني 
من خالل االبالغ عن كل من تسول 
له نفسه ابتزاز الناس او حتى في 
استغالل الوظيفة ملنافع شخصية 
وكذل���ك في قضية وض���ع الرجل 
املناسب في املكان املناسب، مشيرا 
الى ان الواس���طة ف���ي التعيينات 
لبعض املناصب تعتبر أحد أشكال 
أنواع الفس���اد املوجودة في البالد 

احلكومة واملجتمع او األسرة نظرا 
لظروفها الصحية والنفسية.

الفكري  الوعي  كما يجب نشر 
جتاه مفهوم وثقافة املعاق، وتغير 
نظرة املجتمع القاصرة جتاه املرأة 
املعاقة فالتهمي����ش املتعمد وغير 
املتعمد أمر ملحوظ الى جانب انكار 
دورها الفعال، اعتقادا بعجزها وعدم 
قدرتها على العطاء واثبات دورها 
االجتماعي بخ����الف الرجل املعاق 
الذي ينعم بنصيب األسد واحلظ 
األوفر والس����يما في فرص الزواج 
على عكس امل����رأة املعاقة التي ال 
يقبله����ا كثير من الرجال بحثا عن 
الكمال واجلمال، غافلني في الوقت 
ذاته ان االعاقة ال تعيق الفرد عن 

القيام بأمور احلياة الضرورية.
وشدد الهندال على دور أعضاء 
مجلس األمة القادمني وعلى ضرورة 
تكاتفهم من أجل توفير حياة كرمية 
للمرأة املعاقة وعلى دور األس����رة 
وجمعيات النفع العام في تغيير هذه 
النظرة الدونية جتاهها بحيث تصبح 
ش����ريحة فاعلة من خالل تسليط 
الضوء على أوضاعهن والدفاع عن 
حقوقهن فضال عن تفعيل دورها في 
البيئة التي تعيش فيها وتنميتها. 
كما طال����ب الهندال بضرورة القاء 
الضوء على واقع املرأة املعاقة وأبرز 
املشاكل التي تواجهها وجعلها في 

الدميوقراطية، وقال: الكويت بلد 
القانون واملؤسسات والدستور 
يحكمها ومسطرة القانون يجب 
ان تكون فوق اجلميع، والبد من 
ان نوقف التصرفات البلطجية 
ألعداء الدستور وقطع الطريق 

أمام متكينهم منا.
وتطرق دشتي الى جملة من 
القضايا احمللية، اذ أش���ار الى 
حادثة احتج���از احملامي عادل 
اليحيى ورفيقه في اجلمهورية 
ر  االسالمية االيرانية وانه سخنّ
عالقات���ه وامكانياته ليضمن 
خروج���ه وعودته الى الوطن، 
وأردف: لس���ت من يتخلى عن 
الزميل ال����عزيز عادل اليحيى 

. او عن اي مواطن يحتاج الينّ
كما أكد ثبات موقفه الداعم 
املتواصلة  للبدون ومطالبتهم 
للحصول على حقوقهم بالطرق 

الشرعية.
وطلب دشتي من مفاتيحه 
االنتخابي���ة ومتعهدي���ه بأن 
يتخلقوا باألخ���الق احملمدية 
األصيل���ة وأال ينجرفوا خلف 
الس���بابني والغوغائيني ومن 
لهم أجندات ال تتوخى مصلحة 

قال مرشح الدائرة الثالثة محمد 
الدالل ان املرحلة املاضية مبا حملت 
من اخفاقات مشتركة بني السلطتني 
التنفيذية والتشريعية تتطلب منا 
الي���وم ان جنعلها فقط ملراجعة 
االخطاء من اج���ل تداركها دون 
االنغماس فيها اكثر كونها أصبحت 
في سجل املاضي، وعلينا اليوم 
ان نلتفت للمس���تقبل من خالل 
منظومة من احللول العملية التي 
جتمع السلطتني على اعادة مسيرة 

البناء مبختلف املجاالت.
وأكد ال���دالل ضرورة جتاوز 
تلك املرحلة التي اصبحت حاجزا 
نفس���يا يدعو لالحباط والعودة 
للتراخي، حي���ث ان البلد اليوم 
بحاجة ال���ى عودة روح التفاؤل 
كم���ا ان الش���عب الكويتي عازم 
وبشدة على العمل من اجل بناء 

ن مرشح الدائرة االنتخابية  ثمنّ
الكندري موقف  األولى عيسى 
مجلس الوزراء األخير بالسماح 
الكويتية  الش����فافية  جلمعية 
مبراقبة ومتابع����ة االنتخابات 
القادم����ة، واعتبرها  البرملانية 
خطوة في االجت����اه الصحيح، 
ورمبا تعكس بادرة حسن نية 
بعدم تدخله����ا في االنتخابات، 
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو 
األمير التي أطلقه����ا وأمر بها، 
خاص����ة أن اجلمعية الكويتية 
لها جتارب في مراقبة االنتخابات 
منذ عام 2006 وكشف الصور 
غير املشروعة واملجرمة قانونيا 

وأخالقيا.
وأضاف الكن����دري انه كلما 
جنحت احلكومة في التقليل أو 
القضاء على اآلفات واملمارسات 
الشاذة والظواهر السلبية التي 
تبرز أثن����اء االنتخابات، نالت 
استحسان الرأي العام، وخففت 
على نفسها الصداع، وأتاح ذلك 
لها فرصة التفرغ للعمل التنفيذي 
دون عوائق أو فتح جبهات هي 

في غنى عنها.
وكشف مرشح الدائرة األولى 
عيس����ى الكندري ان التجارب 
التاريخية أثبتت أنه مهما سعت 
احلكومة وحاولت خلق أغلبية 
برملانية بطريقة غير مشروعة، 
فإنها لن تستفيد منها شيئا، وأن 
ديبلوماسية الشيكات واألموال 
لن جتدي نفعا، أمام وعي الشباب 
الكويت����ي املتح����رك واملتجدد 
الذي واجه هذه احليل وأبطلها 
وأسقطها، واألفضل من هذا كله 
أن تتعام����ل احلكومة مع كافة 
املواطنني على قدم املساواة، فمن 
يصل لقناعة الناخب وضميره 
فمرحبا به، فنظامنا االنتخابي 

السابقة د.روال  النائبة  هنأت 
الدولة  الفائزين بجائزة  دش����تي 
التقديري����ة، منوه����ة بعطاءاتهم 
وإبداعاتهم التي تساهم في تأصيل 

ش���دد مرش���ح الدائرة الثالثة 
لالنتخابات البرملانية املقبلة شايع 
الشايع على ضرورة  عبدالرحمن 
ان تلتزم احلكومة باألولويات التي 
طرحها رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك عند ترؤسه االجتماع 
األول للحكومة اجلديدة يوم األربعاء 
املاضي. وقال الشايع في تصريح 
صحافي ان رئي���س الوزراء حدد 
من ضمن أولوياته احملافظة على 
مقومات الوحدة الوطنية ومواجهة 
جميع أشكال الفساد وأنواعه وحسم 
وإغالق امللفات واملشكالت العالقة، 
مش���يرا الى ان هذه األمور تعتبر 

أكد املرشح املستقل النتخابات 
مجلس األمة 2012 عبدالكرمي الهندال 
ان املرأة تشكل نصف املجتمع واملرأة 
املعاقة جزء ال يتجزأ منه فهي يجب 
ان تنعم بنفس احلقوق التعليمية 
والوظيفية واألسرية مثل تلك التي 
تتمتع بها نظيرتها السوية كما ان 
رعايتها مسؤولية اجتماعية البد من 
أخذها بعني االعتبار سواء من قبل 

أعل���ن عبداحلميد دش���تي 
ترشحه لالنتخابات البرملانية 
املقبلة في الدائرة األولى، مشيرا 
الى ان هذه االنتخابات تأتي في 
مرحلة حساسة نشهد خاللها 
أحداث���ا طارئة عل���ى املجتمع 
الكويت���ي مثل انته���اك حرمة 
البرملان والتش���كيك في الذمم 
اضافة الضطراب���ات تعصف 
باملنطقة، م���ا يثير القلق على 
مستقبل البالد ويحتم اختيار 
من يجيد التعاطي مع السياسات 
اخلارجية ويفهم العالقات بني 

الكويت والدول الكبرى.
وأوضح دش���تي في مؤمتر 
صحافي عقده في ديوانه بسلوى 
انه سيخوض االنتخابات مستقال 
ولن يدخل في اي حتالفات مع 
مرشحني آخرين، الفتا الى أنه 
رغم احترامه وتقديره للجميع 
اال ان برنامج���ه االنتخاب���ي 
التي سيطرحها هي  واألهداف 
الكفيلة باختي���ار الناخبني له 

من عدمه.
وأكد دشتي انه قرر الترشح 
لوق���ف ما تش���هده الس���احة 
احمللية من محاوالت الختطاف 

دعيج الشمري لـ »األنباء«: 
سأخوض االنتخابات في »الثانية« 

مستقاًل عن احلركة الدستورية

املري يطالب مبكافحة 
شراء األصوات والفئوية

رابطة »GUST« تطلق حملة »لبيك 
يا وطني« لالنتخابات البرملانية

اعلن النائب السابق دعيج الشمري خوض انتخابات 
مجلس االمة بالدائرة الثانية.

وقال الشمري ل� »األنباء« انه سيخوض االنتخابات 
مستقال عن احلركة الدستورية ومشددا على ان فرص 
فوزه بإذن اهلل كبيرة، الفتا الى انه اتخذ قراره بالترشح 
بع���د الع���ودة لقواعده 
االنتخابية التي طالبته 
بالترش���ح الن الشعب 
التأزمي  الكويت���ي م���ل 
ويبحث عن االستقرار 
ودف���ع عجل���ة التنمية 
واالس���تقرار السياسي 

واالقتصادي.
اسامة أبو السعود  ٭
 ٭

شدد مرشح الدائرة اخلامسة ناصر عبداحملسن املري 
على ضرورة ان يحس���ن الناخبون والناخبات االختيار 
ي���وم التصويت في انتخابات مجل���س األمة، قائال: »ان 
الكويت متر مبرحلة صعبة وحرجة تتطلب تكاتف اجلميع 
والعمل بإخالص حتى تستقر البالد مما ينعكس ايجابيا 
الكويتي  على االقتص���اد 
وعل���ى جمي���ع الصعد، 
مش���ددا على أهمية التزام 
الش���يخ  رئيس احلكومة 
جابر املب���ارك بتوجيهات 
صاحب السمو األمير من 
التعصب  خالل محارب���ة 
الطائفي والفئوية، مؤكدا 
ان قضية شراء األصوات 
لن تقل خطورة عن باقي 
القضاي���ا االنتخابي���ة ان 
لم تكن أخطرها، مش���يرا 
الى وج���وب ان تكون من 
أولويات احلكومة اجلدي���دة باعتبارها من اجلرائم التي 
تهدد استقرار ومستقبل الكويت، ويجب ان تكافح بحزم 
وبصرامة فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار. واختتم املري 
تصريحه قائال: ان الكويت قادرة على جتاوز جميع املشاكل 
التي تواجهها ش���ريطة وجود مجلس أمة يفعل األدوات 
الدستورية بشكل سليم وحكومة مكونة من وزراء دولة 
قادرين على اتخاذ القرارات املناسبة بعيدا عن األساليب 
املنبوذة مثل احملاصصة واملجاملة على حساب الوطن.

دعا رئيس رابطة طلبة جامعة اخلليج عبداحملسن 
االبراهيم ف����ي تصريح صحافي الى تلبية نداء الوطن 
الذي اطلقه صاحب السمو االمير عبر مرسوم الدعوة 
لالنتخاب����ات مؤكدا اننا في ام����س احلاجة الى اختيار 
االكفأ دون االلتفات الى املعايير الهدامة مثل الطائفية 
والقبلية، مضيفا: البد من تقدمي برامج انتخابية ليتسنى 
للناخب اختيار من يراه مناسبا. كما اعلن االبراهيم عن 
انطالق اول انشطة جلنة احلملة التوعوية الوطنية حتت 
ش����عار لبيك يا وطني والذي سيتضمن انشطة كثيرة 
اوالها ندوات ولقاءات مع املرشحني فضال عن اعالنات 
ارشادية تذكيرية في حرم اجلامعة، مضيفا: ندعو الطلبة 
حلضور هذه االنشطة لتكوين فكرة واضحة وقريبة عن 
املرشحني. وختم االبراهيم حديثه قائال جميعنا يشعر 
بنداء الوطن، ولذلك البد من تلبية ذلك النداء فمن اجل 

ذلك سميت احلملة بهذا االسم.

محمد الدالل

عيسى الكندري

د. روال دشتي

شايع الشايع

عبداحلميد دشتيعبدالكرمي الهندال

دعيج الشمري

ناصر املري

الشيباني: املرحلة املقبلة 
تتطلب جهوداً مضاعفة

قال مرش����ح الدائرة الثالثة م.فواز جاسم الشيباني 
اننا مقبلون على استحقاق تاريخي متمثل في انتخابات 
مجلس األمة ان هذه االنتخابات تأتي بظروف استثنائية 
فاملرحلة القادم����ة تتطلب جهود مضاعفة من احلكومة 
والبرملان لتعويض فترة املماحكات واملشاحنات السياسية 
الت����ي ادخل����ت البلد في 
دوام����ة األزمات. وأضاف 
في ه����ذا الصدد انه يجب 
االتفاق بني السلطتني على 
األولويات وأهمها إجناز 
حزم����ة القوانني اخلاصة 
الفساد وحزمة  مبكافحة 
القوانني االقتصادية التي 
من املمكن ان تنتشل البالد 
من الركود االقتصادي، وزاد 
بقوله: من ذلك ان تتدارك 
احلكومة أخطاء احلكومات 
السابقة خاصة فيما يتعلق 
بطريقة تعاملها مع املجلس والئحته الداخلية، كما حدثت 
في احلكومة قبل املاضية حني تغيبت عن اجللسات ما أدى 
الستفزاز الشارع وتبعتها سلسلة أحداث بدأت بحادثة 
ديوانية احلربش وانتهت بتجمعات ساحة اإلرادة، لذلك 
حتتم املرحلة القادمة على السلطتني االستفادة من أخطاء 
املاضي واالنطالق الى مرحلة االجناز والتي تتطلب تكاتف 
جل اجلهود املخلصة لكي تسير سفينة الكويت الى بر 

األمان نحو مزيد من التنمية في جميع املجاالت.

م.فواز الشيباني

 ٭ محمد المجر
 ٭

ِ


