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تنظيم القضاء والدائرة 
الواحدة ومحاكمة الوزراء 

ومكافحة الفساد على 
رأس األولويات 

إقرار 6 قوانني وتقدمي 
5 استجوابات وتشكيل 

جلنتي حتقيق في 
اإليداعات والتحويالت 

مبباركة حكومية

أكثر من 28 تهديداً 
باالستجوابات لوزراء 

احلكومة احلالية والوزراء 
الشيوخ على رأس 

القائمة

جلان املجلس حتقق 
في قضايا مختلفة 

أبرزها التجاوزات في 
استثمارات التأمينات

ثالثة استجوابات انتهت 
باالكتفاء باملناقشة 

والرئيس صعد املنصة 
بجلسة علنية

احلكومة نفذت 
توصيات النطق السامي 
واخلطاب األميري رقابيًا 

وتشريعيًا 

الفضل يستحوذ على 
النصيب األكبر من 

طلبات رفع احلصانة 

إقرار املداولة األولى 
للخطة السنوية الثانية 

ورفض اخلطة الثالثة

أكد النائب فيصل اليحيى أن االمور التي دفعت 
الشباب الكويتي للخروج والتظاهر بساحة اإلرادة 
مازالت حاضرة في ظل وجود بذور الفتنة التي 
حتظى بالرعاية والعناية واحلماية، إضافة الى 
االنقسام القبلي والطائفي، مشيرا الى ان رحيل 
احلكومة السابقة كان أمرا جيدا، لكن هناك عدة 
جوانب يجب أن تتغير بأسرع وقت ممكن حتى 

ال تسوء األوضاع أكثر من ذلك.
جاء ذلك خالل الن���دوة التي نظمتها احلركة 
الدميوقراطية املدنية )حدم( مس���اء أمس األول 
وحملت عن���وان »الدميوقراطي���ة واإلصالحات 
السياس���ية« بحضور عدد كبير من الناش���طني 
والناشطات السياسيني. وبني اليحيى انه مخطئ 
من يعتقد أن احلركات الشبابية وفئة الشباب التي 
خرجت الى ساحة اإلرادة لها أهداف خفية أو حتمل 
فكرا انقالبيا، مشيرا الى أن األيام املاضية أثبتت 
صدق نوايا ه���ذه الفئة املهمة التي لم تطلب أي 
دعم، سواء أكان ماديا أو معنويا وإمنا يتلخص 
هدفها في رؤية الكويت بأفضل صورة دون وجود 
فس���اد أخالقي أو إداري أو حتى مالي، مؤكدا في 
الوقت نفسه أن هناك من يحاول ضرب شريحة 
الش���باب. وذكر اليحيى أن املشكلة في الكويت 
متعددة الص���ور واملالمح، حيث يجب إدراك كل 
أبعادها من أجل وضع أفضل احللول، مشيرا الى 
أنه قبل احلديث عن أي مشكلة، فإنه يجب حتديد 
املش���كلة وطبيعتها، مؤكدا في الوقت نفسه أن 
املشكلة بكل بساطة تتمثل في »اإلدارة واإلرادة«، 
فال إدارة حاضرة حتى وان ذهب 1000 رئيس وال 

إرادة اإلصالح موجودة على أرض الواقع.
وأض���اف اليحي���ى: »هنالك واقع سياس���ي 
واجتماعي سيئ، السيما ان االنقسامات بأشكالها 
حاض���رة نتيجة طبيع���ة اإلرادة املوجودة التي 
جاءت لتحقيق مصالح شخصية، ومن ثم كانت 
النتيجة ما يعانيه املجتمع من محس���وبيات، ما 
جعل الكثير ينجح ف���ي انتخابات مجلس االمة 
بسبب الطائفية والقبلية وسقوط البعض بسبب 
ابتعاده عن هذه األمور«.  ووصف اليحيى الوضع 
احلالي »بالفوضى املنظمة«، مش���يرا الى انه ال 
يوجد رابط بني عناصر التشكيلة احلكومية، حيث 
إنها فاقدة للمبادرة واإلقدام للتشريع، مؤكدا في 
الوقت نفس���ه أن احلكومة غير قادرة على إدارة 
البلد، على الرغم من وجود وزراء أكفاء يعملون 
الى ساعات متأخرة من الليل، لكنهم في النهاية لن 
ينجحوا، مبينا في الوقت نفسه أن األمر اآلخر هو 
أن احلكومة ال تعكس إفرازات املجلس، ما سيؤثر 

كثيرا على العالقة والعمل فيما بينهم.

وذك���ر اليحيى أن آخر مجلس أكمل مدته هو 
مجلس 96 وهذا أمر خطير، مشيرا الى ان هناك 
أقاويل يرددها البعض أن مجلس 2012 س���يحل 
في 2012 وكأن هؤالء يعولون على حل املجلس، 
مؤكدا في الوقت نفسه ان املجلس احلالي سيعمل 
على تشريع القوانني التي تعود بالفائدة للكويت 
وشعبها. وقال اليحيى إن هناك عدة أمور لم يتوقع 
الكثير حتقيقها، حيث كانوا يعتبرونها حلما، ولكن 
احللم أصبح حقيقة، مشيرا الى أن األيام املقبلة 
ستكون أفضل بالتأكيد في ظل التعاون بني بعض 

أعضاء مجلس االمة مع بعضهم البعض.
وأشار اليحيى الى أن احلرائق التي اجتاحت 
الكويت خالل الفت���رة األخيرة أمر خطير، وكأن 
هنالك من يهدف الى حرق الكويت، مش���يرا الى 
انه ال ميكن للعاقل ان يصدق ان احلرائق جاءت 
مبحض املصادفة وليست بالتالي مدبرة، مؤكدا 
في الوقت نفسه أن هذه األمور تؤثر على عجلة 

التنمية لكنها بالطبع لن توقفها.
وطلب اليحيى من احلكومة تطبيق مبدأ املساواة 
على كل شرائح املجتمع، مشيرا الى انه يعلم أنها 
ال تستطيع تطبيق هذا األمر ألن هذا »الكرت« مهم 
بالنس���بة لها مبينا في الوقت نفسه ان اجلميع 

يعلم ان هنالك أناسا فوق القانون.
وبني اليحيى ان الوضع احلالي سيئ ومخيف 
واستمراره يعطي مؤشرا على ان السوء سيطول 
كل ش���رائح املجتمع، مشيرا الى انه من الواجب 
ملس وحتديد اجلادة الصحيحة لتعديل األوضاع، 
مؤكدا في الوقت نفسه انه في ظل األوضاع احلالية 
فإن األمور ال تبش���ر باخلير. وفي السياق نفسه 
ذكر الناشط السياسي د.عبدالرحمن البصمان أن 
األوضاع السيئة التي مير بها البلد سببها »دستور 
62« الذي جاء بصفة مؤقتة ولتحقيق أهداف معينة، 
مشيرا الى انه في الستينيات كان عدد الكويتيني 
اقل بكثير من اآلن إال أن عدد ممثيلهم في البرملان 
هو 50 عضوا، مؤكدا في الوقت نفسه أن التعداد 
السكاني تضاعف في الفترة االخيرة ومازال عدد 
أعضاء مجلس االمة 50 عضوا وهذا أكبر دليل على 

ان الدستور يحتاج الى تعديالت كثيرة.
وبني البصمان ان هناك دراس���ات أجريت في 
اخل���ارج أثبتت أن���ه ال دميوقراطية حقيقية في 
الكويت، وان كان البعض يدعي عكس ذلك، مشيرا 
الى ان األوضاع احلالية في البلد س���يئة بكل ما 
حتمله الكلمة من معنى، ومن ثم فإن على اجلميع 
التكاتف للخروج من هذا الوضع مؤكدا في الوقت 

نفسه أن التغيير يجب ان يكون حاضرا.
عبداهلل البالول  ٭

فيصل اليحيى مع عريفة الندوة اسيل الصراف اثناء الندوة 

)انور الكندري( جانب من احلضور 

سارة الدريس متوسطة احلضور

د. عبدالرحمن البصمان متحدثا للحضور

خالل ندوة نظمتها »حدم« مساء أمس األول

اليحيى: ما دفع الشباب للخروج 
إلى ساحة اإلرادة مازال حاضرًا

»اجتاهات للدراسات والبحوث« يصدر تقريره 
ربع السنوي عن دور االنعقاد األول لبرملان 2012

العدساني: استجوابي لوزير الشؤون قائم لكشف احلقائق 
واملطالبة بإقالة الرجيب قبل احملاسبة تغطية على اجلهاز التنفيذي

رص���د مرك���ز اجتاه���ات 
للدراسات والبحوث )اجتاهات( 
الذي يترأسه خالد عبدالرحمن 
ف���ي تقريره ربع  املضاحكة، 
الس���نوي مؤشر عمل مجلس 
األمة في دور االنعقاد األول من 
الفصل التشريعي الرابع عشر، 
إذ ش���هدت ال� 90 يوما األولى 
من عمر البرملان اعتالء سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك منصة االستجواب 
في جلس���ة علني���ة، كما أقر 
املجلس 6 قوانني، وشكل جلنتي 
حتقيق في قضيتي اإليداعات 
املليوني���ة  التحوي���الت  أو 
وأصدر تقريب���ا 37 توصية، 
كما واف���ق املجلس على رفع 
احلصانة عن 9 نواب في قضية 
اقتحام املجل���س، كما رفعها 
عن النواب الفضل واجلويهل 
والصقر، وللم���رة األولى في 
تاريخ احلياة السياسية يفعل 
املجلس املادة 89 من الالئحة 
الداخلية بحرمان النائب محمد 
اجلويهل من حضور اجللسات 
ملدة أسبوعني، كما كلف نحو 
10 جل���ان مبهام حتقيقات في 

موضوعات مختلفة.
كانت هذه حصيلة أداء أعضاء 
مجلس االمة في ثالثة شهور 
مبا يعك���س األدوار املختلفة 
في التش���ريع والرقابة، وهي 
أساس التجربة الدميوقراطية 

في الكويت.

القوانين واألولويات

استطاع أعضاء املجلس من 
خالل مناقشات استمرت عبر 11 
جلسة، بواقع 7 جلسات عادية 
و4 جلس���ات خاصة مترير 6 
قوانني بعد إقرارها في املداولة 
الثانية وهي )حماية املنافسة 
 � الدارس���ني  � محفظ���ة دعم 
جامع���ة جابر � تعديل قانون 
اإلجراءات واحملاكمات اجلزئية 
� الصن���دوق الوطني لرعاية 
املشروعات الصغيرة � تغليظ 
عقوبة اإلساءة للذات اإللهية 
والرس���ول(، وكان املجل���س 
قد أق���ر املداول���ة األولى ل� 3 
قوان���ني وهي )املدينة الطبية 
� املناقص���ات العامة � اخلطة 
الثانية(. وصوت  الس���نوية 
النواب برفض املداولة األولى 

للخطة السنوية الثالثة.
يتطلع نواب كتلة األغلبية 
الى مواصلة تنفيذ األولويات 
التي تعهدت بتحقيقها خالل 
الفص���ل التش���ريعي احلالي 
وفي مقدمتها )التقاعد املبكر � 
التأمني ضد البطالة � مكافحة 
الفساد � كشف الذمة املالية � 
رفع مستوى اخلدمات العامة 
باحملافظات � استقالل القضاء � 
ضوابط تعيني القياديني � منع 

تضارب املصالح(.

تشكيالت لجان التحقيق

تعاونت احلكومة بشكل فعال 
مع مجلس األم����ة في مالحقة 
الفساد ومرتكبيه، والتي أثمرت 
تشكيل جلنتني للتحقيق االولى 
في اإليداعات املليونية للتحقيق 
فيما إذا كان أحد أعضاء املجلس 
السابق قد حصل على منفعة 
نظير مواقف سياسية، والثانية 
التحويالت اخلارجية للتحقق 
في التحويالت التي متت من قبل 
وزارة اخلارجية وبنك الكويت 

والهيئة العامة لالستثمار.

تحقيقات ديوان المحاسبة

كلف املجلس ديوان احملاسبة 
مبهام التحقيق ف����ي عدد من 
القضايا منها )صحة إجراءات 
 � املجلس االوملبي اآلس����يوي 
السجالت احملاسبية ملؤسسة 
األداء   � التأمينات االجتماعية 
االستثماري في الهيئة العامة 
لالس����تثمارات والصن����دوق 
الكويتي للتنمية(. كما استبقت 

وعيادات تخصصية وإنشاء 
شركات للتأمني الصحي، وعالج 

مرض السرطان.
وجتلى البعد االجتماعي في 
رغبات النواب باقتراح إنشاء 
مراكز اجتماعي���ة وترفيهية 
للمتقاعدي���ن، وتخصي���ص 
صندوق للبدون، وإنشاء مراكز 
خدمات للمعاق���ني. وانتقلت 
الرغبات حول اإلطار التعليمي 
والبح���ث العلمي حيث دعت 
إلنشاء مدرسة للبنات في أم 
الهيمان، وإنشاء مجمع للغة 
العربية، وإنشاء مكتبة مركزية 
في جميع احملافظات، وإطالق 
قناة تعليمية، وتصديق شهادات 

خريجي الدول اخلارجية.

االستجوابات

شهدت قاعة عبداهلل السالم 
مناقش���ة 3 اس���تجوابات من 
واقع تقدمي 5 اس���تجوابات، 
فبعد مرور 20 يوما على دور 
االنعقاد احلال���ي قدم النائب 
صالح عاش���ور اس���تجوابا 
لرئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك الصباح وللمرة 
االولى يصعد الرئيس للمنصة 
ويفن���د االس���تجواب والذي 
انتهى باالكتفاء باملناقش���ة، 
النائب حس���ني  واس���تجوب 
القالف وزير االعالم الش���يخ 
محمد العبداهلل وانتهى أيضا 
باالكتف���اء باملناقش���ة، وكان 
االستجواب الثالث من النائب 
محمد اجلويهل لوزير الداخلية 
إال أن  الش���يخ احمد احلمود 
النائب تخلى عن مرافعته ولم 
تس���تمر مناقشة االستجواب 
لبض���ع دقائ���ق ومت بعد ذلك 
االكتفاء باملناقشة، ومن املنتظر 
أن تشهد جلسة الغد مناقشة 
االس���تجوابني املقدمني لوزير 
املالية مصطفى الشمالي، حيث 
النائب عبيد الوس���مي  طرح 
االس���تجواب االول في تاريخ 
الوزير وبعد دقائق أعلن النواب 
)البراك � العنجري � الطاحوس( 
الثاني  توجيه االس���تجواب 
الفصل  للوزير واخلامس في 

التشريعي احلالي.

التهديدات باالستجواب

منذ انط���الق دور االنعقاد 
االول للفصل التشريعي احلالي 
أعلن أكثر من نائب عن اعتزامه 
توجيه اس���تجواب ألعضاء 
احلكومة والت���ي تعرضت ل� 
27 تهديدا باستجواب من قبل 
14 نائبا، واحتل الشيخ جابر 
املبارك املقدمة بواقع 7 تهديدات، 
من س���تة نواب هم )عاشور، 
الوسمي، القالف، الطاحوس، 
املطر، واملناور(، وجاء وزير 
الداخلية الشيخ احمد احلمود 
في الترتي���ب الثاني بواقع 5 
تهديدات، من قبل أربعة نواب 
هم )عاش���ور، والطبطبائي، 
ودشتي، واجلويهل(، ثم وزير 
املالية مصطفي الشمالي بواقع 
4 تهديدات باستجواب، من قبل 

أربعة نواب.
وتعرض وزي���ر األوقاف 
والشؤون االس���المية جمال 
الش���هاب ل� 3 تهدي���دات من 
النائبني )هايف، وعاش���ور(، 
وواجه وزير الدفاع الشيخ احمد 
اخلالد 3 تهديدات من قبل ثالثة 
نواب، هم )الطاحوس، القالف، 
وشخير(، في حني لوح النواب 
بتهديد 5 وزراء بواقع تهديد 
وحيد ل���كل منهم، وهم وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل 
النفط  الرجيب، ووزير  أحمد 
هاني حسني، ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد، ووزير 
االعالم الشيخ محمد العبداهلل، 
ووزير االشغال العامة فاضل 
صفر، من قبل أربعة نواب هم 
)الصيفي، ودشتي، والبراك، 

القالف واملناور(.

وجعل م����ادة املكتب����ات مادة 
اختيارية، وتعيني ثالثة نواب 

ملدير عام التطبيقي.
بينما واجه����ت اخلارجية 
46 س����ؤاال تعلقت مبالبسات 
حريق املبنى الرئيسي للوزارة، 
وتش����كيل جلن����ة حتقيق في 
اإليداعات املليونية، والتحويالت 
اخلارجية واملناصب القيادية، 
ودعم أطراف كويتية للبرنامج 
الن����ووي اإليران����ي، ون����دب 
الديبلوماسيني من السفارات، 
ومنصب مدير بنك التسليف، 
ووثائ����ق الس����فر اخلارجية، 
الس����فراء،  ومعايي����ر تعيني 
واستيراد اخلمور للسفارات.

وب����رزت وزارة اإلس����كان 
كأقل الوزارات استهدافا بواقع 
3 أس����ئلة تعل����ق ج����زء منها 
مبنصب مدير بنك التسليف، 
ثم جاءت األشغال واملواصالت 
ب� 8 أسئلة، ثم وزارة التجارة 

ب� 12 سؤاال.

االقتراحات بقوانين

قدم 45 نائبا مجموعة من 
مقترحات القوانني والتي بلغت 
نحو 156 مقترحا بقانون ركزت 
في أغلبها على قضايا تشريعية، 
وتنموية، واقتصادية، باإلضافة 
الى اإلسهام مبقترحات لدعم 
املواطن����ة، وتعزيز  العمال����ة 
الوحدة الوطنية، وتعديل عدد 
من القوانني الهامة، وكانت من 
أبرز تلك التعديالت على سبيل 
املثال ال احلصر، تعديل أحكام 
محاكمة الوزراء، وتعديل مواد 
النواب  الدستور وزيادة عدد 
الى 75 عضوا، كما قدم 31 نائبا 
املادة 79 من  اقتراحا بتعديل 
الدستور مبا يستلزم موافقة 
الشريعة في إصدار القوانني.

وتناولت بعض املقترحات 
املطالبة بإقرار الدائرة االنتخابية 
الواحدة، وتنظيم القضاء وقصر 
التعيني ف����ي القضاء وأعضاء 
النيابة العامة على الكويتيني 
فقط، وإجازة مخاصمة القضاء، 
وحلحلة التكتالت العائلية. في 
حني اجتهت بعض مقترحات 
أخرى نحو إنشاء جلنة للقيم 
البرملانية، وإنش����اء احملكمة 
العليا، وإنشاء  الدس����تورية 
محكمة االسرة، وإنشاء الهيئات 
السياسية، وإنشاء الهيئة العامة 
للنزاهة، وهيئة مكافحة الفساد، 
وإنشاء هيئة مستقلة لألدلة 

اجلنائية والطب الشرعي.
التنموية  وفي االقتراحات 
برز اقتراح بتحويل مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية إلى 
شركة مساهمة، وإنشاء مصنع 
لتدوير اإلطارات املستعملة، 
بينما تعلقت مقترحات الشأن 
األمني مبس���اواة العسكريني 
األف���راد بالضب���اط في حال 
التقاعد، وإنشاء هيئة مساندة 
بوزارة الداخلية إلعادة قانون 
الشرطة النسائية، كما ركزت 
مقترحات أخرى على مشروعات 
قوانني لتعزيز الوحدة الوطنية، 
العنصري،  التمييز  ومكافحة 
وتأكيدا عل���ى أهمية تطوير 
العملية التعليمية حثت بعض 
املقترحات على إنشاء مجلس 
للتعليم العالي والبحث العلمي 

والتطوير التكنولوجي.

االقتراحات برغبة

أس���هم نواب املجلس في 
العديد م���ن مقترحات  تقدمي 
الرغب���ات ووفق���ا للتقديرات 
املقاربة لعدد الرغبات فقد بلغت 
نح���و 169 مقترحا، طرح من 
خاللها 39 نائبا رؤيتهم لتطوير 
القطاعات اإلدارية واالقتصادية 
والصحية واالجتماعية داخل 
الدولة، ويلفت املؤشر إلى أن 
الغالبية م���ن رغبات النواب 
تبلورت في الش���أن الصحي 
واستهدفت بناء مستشفيات 

احلكومة املجلس في تكليفات 
مماثلة لديوان احملاسبة.

اللجان المكلفة بصفة 
التحقيقات

مبوازاة تش����كيل جلنتني 
ف����ي اإليداع����ات  للتحقي����ق 
والتحوي����الت، كل����ف مجلس 
االم����ة )7( جلان للقيام مبهام 
التحقيقات في نحو 11 قضية 
متنوعة كان أبرزها جتاوزات 
املباح����ث اجلنائي����ة، وكارثة 
محطة مشرف للصرف الصحي، 
ومالبسات وفاة املواطن نواف 

فهد العازمي.

رفع احلصانة
صدر عن مجلس االمة 25 
قرارا برفع احلصانة توزعت بني 
النواب التسعة وهم )البراك � 
املسلم � الطبطبائي � النمالن � 
الصواغ � الطاحوس � اخلليفة 
� الوعالن � احلربش( في قضية 
اقتح����ام املجل����س، والنائب 
نبيل الفضل نحو 10 مرات في 
قضايا جن����ح صحافة ومرئي 
ومسموع، ورفعها عن النائب 
محمد اجلويه����ل 5 مرات، في 
حني رفعت احلصانة عن النائب 

محمد الصقر ملرة واحدة.

توصيات المجلس

أص����در املجل����س قرابة 37 
توصية توزع����ت بني قضايا 
داخليه وخارجي����ة مثل دعم 
الس����وري، ورعاية  الش����عب 
املسرحني من القطاع اخلاص، 
وحري����ق إط����ارات الرحي����ة، 
وتوصية للمعتقلني الكويتيني 
في غوانتانامو، باإلضافة الى 
توصية لالعت����راف باملجلس 

الوطني السوري احلر.

األسئلة

كثافة في الطرح وتنوع في 
التناول كانت الس����مة البارزة 
ألسئلة النواب الذين توجهوا بها 
ألعضاء احلكومة والتي بلغت 
ما يقرب من 479 سؤاال، وهو 
مايشير الى الكثافة في الطرح 
الداخلية  وقد تصدرت وزارة 
الترتي����ب األول من حيث عدد 
االسئلة بواقع تقريبي 78 سؤاال 
انصبت أبرزها على )مدى حقيقة 
حمل نواب جلنسيات أميركية، 
واخلط����ة املقترح����ة ملواجهة 
امل����روري، وأعداد  االزدح����ام 
وأسماء اجلاليات اإليرانية في 
الكويت، وإنشاء إدارة للجرائم 
االلكترونية، وجنسية محمود 
حيدر، والتضييق األمني على 
بعض الشخصيات في املنافذ 
البدون،  احلدودية، وجتنيس 
ومقت����ل امليمون����ي، والبناي، 
املدونني، وفقدان  واس����تدعاء 

أسلحة من القوات اخلاصة(.
وواجه����ت وزارة املالية ما 
يقرب من 59 سؤاال على خلفية 
أبرزها )حجم  قضايا متعددة 
االس����تثمارات في مؤسس����ة 
التأمينات االجتماعية، وماهية 
التعامالت ب����ني الهيئة العامة 
لالس����تثمار وإحدى الشركات 
التجاري����ة، والقوانني املعدلة 
على نسبة الفائدة، واملسرحني 
عن العمل في القطاع اخلاص، 
ومعايير شغل منصب محافظ 
البنك املركزي، ودخول شحنة 
أسلحة محظورة عبر اجلمارك، 
ومخالفة في ديوان احملاسبة، 

والتحويالت املالية(.
أما وزارة التربية فقد تلقت 
50 س����ؤاال ناقش فيها النواب 
الهيئة  العاملني في  ش����كاوى 
العام����ة للتعلي����م التطبيقي، 
القيادية، وتقصير  واملناصب 
إدارة الشؤون القانونية، وعدم 
الدكتوراه،  توظي����ف حمل����ة 
ومتوس����ط ع����دد الطلبة في 
اجلهراء والفروانية، وس����عة 
املدارس في منطقة س����لوى، 

أكد النائب رياض العدساني 
ان استجوابه لوزير الشؤون 
قائم لكشف جميع احلقائق، 
مستنكرا املطالبة بإقالة الوزير 
عند تلويحه باالستجواب ولم 
يكن هذه املطالبة في السابق، 
ان املطالبة باإلقالة  معتب���را 
تغطية للجهاز التنفيذي الفاسد 

في الوزارة.
قال النائب رياض العدساني 
في تصريح صحافي امس ان 
اس���تجوابه لوزير الشؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل أحمد 
الرجيب قائم لكش���ف جميع 
احلقائ���ق التي متس الصالح 
العام وحقوقه الناس خاصة 

باالستجواب، متسائال: ملاذا لم 
تكن هذه املطالبة في السابق، 
مطالبا س���مو رئيس الوزراء 
الوزير ليصعد  اقال���ة  بعدم 
املنصة وتنفيذ جميع األمور 

ومحاسبة جهازه التنفيذي.
وتابع: لست بحاجة إلى أخذ 
اإلذن من أي طرف والعمل على 
تكتيكات سياسية، وبإذن اهلل 
الكويتي معي كونها  الشعب 
قضايا متعلقة بااليتام واملعاقني 
وجتاوزات صارخة وتعد على 
الفاسدة  العام واالغذية  املال 
وجتار اإلقامات وغالء االسعار، 
وتطبيقا لقسمي على تطبيق 

الدستور والقانون.

للعبث باملال العام والقضايا 
اإلنسانية«.

وتابع »يكفيني أن الوزير 
قد صرح وقال ان االستجواب 
الفس���اد في  فرصة لتنظيف 
الوزارة، متس���ائال في الوقت 
ذاته املطالبة باإلقالة في هذا 
الوقت حتديدا« والوزير يدين 
نفسه واجلهاز التنفيذي الذي 
معه، مؤكدا »انه لو متت إقالة 
الرجيب وتوزي���ر آخر دون 
تطهي���ر الوزارة من الفس���اد 
الوزير اجلديد  فسأستجوب 

ولو كان أخي«.
واس���تنكر املطالبة بإقالة 
الوزير اآلن عندما مت التلويح 

احملتاجني منهم وااليتام وذوي 
االحتياجات اخلاصة باالضافة 
الى غالء االس���عار واالغذية 
الفاسدة، الفتا الى ان املطالبة 
بإقالة الوزير قبل احملاسبة هي 
تغطية للجهاز التنفيذي الفاسد 

في وزارة الشؤون.
العدس���اني على  وش���دد 
املطالب���ة بصع���ود الوزي���ر 
للمنصة لكشف جميع احلقائق 
للشعب الكويتي، مشيرا الى 
عدم تفعيل القوانني واألحكام 
القضائية، قائال »وأنا على ثقة 
بأن هذا االستجواب من أقوى 
االس���تجوابات كون���ه مدعما 
باملستندات واحلقائق واالرقام 

خالد املضاحكة

رياض العدساني


