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فيصل املسلم: خطاب سمو ولي العهد استثنائي وصادق 
ومضامينه سامية ويؤكد احترام القيادة السياسية ملطالب األمة

ثّمن النائب السابق د.فيصل املسلم 
اســتجابة القيــادة السياســية ملطالــب 
الشعب، واصفا إياه بالرائعة والسريعة، 
مشيدا في الوقت نفسه باخلطاب السامي 
الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، مؤكدا انه ليس خطابا سياسيا بل 
خطاب وطني حمل مضامني كبيرة رسخت 
حفاظ القيادة على الدستور والتمسك به 
وعدم املساس به أو تعديله أو تنقيحه.

ودعا املسلم خالل الوقفة التضامنية 
اخلامسة في ديوان النائب خالد العتيبي، 
الشعب الكويتي إلى االستعداد الختيار من 
ميثله خير متثيل، مناشدا في الوقت نفسه 
سمو األمير وسمو ولي العهد استكمال 

ملف العفو، وإلى التفاصيل:
قال املســلم: «في بداية هذه املرحلة 
األخيرة غردت وقلت نعيش أياما عصيبة 
واملرحلة اكتملت بحكم رصدي لها ونحن 
فــي تركيا في ســنوات الغربة والهجرة 
بــأن أمر اهللا خير وإلــى خير، وقلت إن 
األمر ســيكون أيامــا ألن النواب اتخذوا 
القرار السليم ومبثله ستضح الصورة 
ألصحاب القرار والقيادة، في الوقت الذي 
كان فيــه حواجز حتى ال تصل الصورة 
كما ينبغي لكن باعتصام النواب املشهد 

أصبح مغايرا».
وأكــد املســلم أن «االعتصــام حدث 
سياســي تاريخي غير مســبوق ولذلك 
صنع املشهد وأكملت التغريدة بأن املشهد 
سياسي وإعالمي ال ميداني، ألن اآلخر ال 
يستطيع أن يبادل هذا احلدث بحدث منه 
وال يستطيع الرد، فكان حتريضه ومكر 
الليــل والنهار بأن يجرونــا إلى امليدان 
حتى يكون ما كان، صراع بني املصلحني 
والدولة وهم يقفون على الرف يصفقون 
ويبذلون جهدهــم في الدفاع عن الدولة 

ويشيطنون اآلخر».
وأضــاف: «لكن اعتصام ممثلي األمة 
مرتبــط بشــخوص ذوي صالحيــات 
وسلطات معبرين عن األمة وفي املجلس 
وبقاؤهم فيه صنع املشهد والتفاف الناس 

وأولهم الرموز الوطنية والنواب السابقون 
في مشهد تاريخي جمع األضداد واآلخرين 
ثم توالت التيارات السياسية واملجتمع 
املدني ومؤسسات طالبية ونقابية وعمالية 
ثم توالت إلى الدواوين وإلى الشباب في 
كل موقع حتى أصبح البلد في اعتصام».

وذكر املســلم: «ثم قدر اهللا عز وجل 
ألننا نعيش في الكويت تراكمات سيئة جدا 
جعلت األمر أن الكل بدأ يشعر باخلوف 
والقلق واخلطر فكانت االستجابة اليوم 
أكثر من رائعة استجابة فاقت التوقع في 

السرعة أو في املضامني».
وأكــد أن «هــذه البيانــات خطابــات 
استثنائية بدءا من خروج الشيخ نواف 
األحمد الصباح نواف الكبير في خطاب 
يؤكد من خالله رغم حالته الصحية التي 
نســأل اهللا عز وجــل أن يتم عليه كمال 
الشــفاء واألجر والثــواب حتى يؤكد ان 
الدســتور بني (أعيننا) وأنه في املشهد 
وبإصــراره وبإدراكــه لــكل املشــهد ثم 

تفويضه لسمو ولي عهده األمني».
وأشار املسلم إلى «اخلطاب االستثنائي 
معبــرا عن الرغبــة األميرية وعن رغبة 
ســمو ولي العهد، خطاب استثنائي في 
مضامينه بحجم ما تابعت وما شــاركت 
وبحجم هذه السنوات الطوال من اخلبرة 
وأيضا كمؤرخ سياسي، فلم أسمع خطابا 
سياسيا مبضامينه بهذا الوضوح الذي 
سمعته اليوم، فهذا ليس بخطاب سياسي 
بل خطاب وطني صادق يريد أن ينتشل 
الكويت، وكان ترجمة ملا كان ينقل بالرغم 
أن ما كان ينقل أحيانا لم يكن في اجتاه 

واحد».
وأضــاف أنــه «عندما اكتمل املشــهد 
واكتملت اإلرادة الشعبية كانت االستجابة 
في أعلى ســقف من الصراحة الواضحة 
وبها تعهدات، واستخدم سمو ولي العهد 
ستة ألفاظ حتى وصل إلى عدم املساس 

بالدستور».
وأكد أن «هذه التعهدات هي تعهدات 
وطنية لرجل يريد أن يبدأ مرحلة جديدة 

وأقــول لســمو ولي العهد، أقســم باهللا 
العظيم أن أكون مخلصا للوطن ولألمير، 
وأن احترم الدستور وقوانني الدولة وأذود 
عن حريات الشــعب ومصاحله وأمواله 

وأن أؤدي أعمالي باألمانة والصدق».
وشدد على أنه «هذه األمانة والصدق 
التي جسدها اليوم الشيخ مشعل األحمد 
اجلابر الصباح، قالها السياسيون قدميا 
وحديثــا ونقولهــا اليوم وســيتوارثها 
األجيال واألطفال بأننا أشد الناس والء 

وإخالصا».
وزاد املســلم «اليــوم بحكــم احلالة 
والتفويض حظ الكويت اليوم أن لديهم 
والديــن وليس والدا واحدا، اليوم رأينا 
تسابق بني الشيخ نواف األحمد والشيخ 
مشــعل األحمد على احتضــان الكويت 
واالستجابة ملطالب الشعب، واالستماع 
لرأيهم، شكرا كبيرة سمو األمير وسمو 
ولي العهد على هذه االســتجابة الرائعة 
للمطالب الشــعبية واحترام إرادة األمة 
وااللتزام بالدستور روحا ونصا وبإذن 

اهللا فعال وحتقيقا لبقية اخلطاب».
وبني املســلم «أن اخلطاب استثنائي 
ذو مضامني كبيرة لم أســمع أي خطاب 
قبله يبدأ بهذا الوضوح واحترام القيادة 
السياسية ملطالب األمة واالستجابة لها 
وتأكيد واضح على النصح وعدم التدخل 
وترك هذه املؤسسات تدير أعمالها وحملها 
املسؤولية وعاب عليها التقصير وخاصة 
على احلكومة واملؤسسات احلكومية».

وأشــار إلــى أن «ســمو ولــي العهد 
أعلــن عدم التدخل في ســابقة تاريخية 
في انتخابات مجلس األمة بعدما عشــنا 
املرارة والويل بســبب تدخالت السلطة 
واحلكومــة والنظام في االنتخابات، في 
كل انتخابــات كان تدخل أطراف النظام 

حتى تسقط فالنا وتقرب فالنا».
وقال إن «سموه تعهد تعهدا آخر بعلو 
بأنه لن يتدخل في انتخابات الرئاسة أو 
حتى جلــان املجلس، هذه تعهدات رجل 
الدولــة، ثــم أتبع ذلك فــي كالم صريح 

وواضــح يخاطب الناس بــأن يتحملوا 
مسؤولياتكم وقوموا بواجبكم في اختيار 
األكفأ حتى نخرج من هذه املرحلة السيئة 
ملرحلة تســتحقها الكويت ويســتحقها 

شعبها».
وقال مخاطبا ســمو ولي العهد، لقد 
أدخلت الســرور في كل بيــت وأحييت 
األمل فــي كل نفــوس الكويتيني ونحن 
واملخلصــون جميعا معك فــي بدء هذه 
املرحلة، تأييدا مستحقا لصالح الوطن 

واملواطنني».
وأضاف: «بقدر مــا يريد املخلصون 
املضي قدما في طريق اإلصالح سيحرص 
جتار الفســاد وبفضل من اهللا عز وجل 
أنهم قلة في هذا البلد وأصبحت عناوينهم 
واضحة وأسماؤهم مدركة، سيحرصون 
علــى تعطيل هــذا الطريــق وتعويض 
اخلسائر ومواصلة التشويه لذلك الطريق 

اإلصالحي».
وتابع «ســمو ولي العهــد، البدايات 
نهايات وأصعب اخلطــوات أوالها وكل 
بطولة لها بطل وقائد وندعو اهللا عز وجل 
أن يجعلك قائدا لهذه املرحلة برعاية سمو 
األمير وإشــرافه، فبطولة إنقاذ الكويت 
ورفع شــأن الكويتيني وإسعادهم ورفع 
الهموم عنهم وجع الكويت وما حباه اهللا 

عز وجل من شعب عظيم».
وقال: «إن هذا التوافق ينبغي أن يجعل 
الكويت جنة اهللا في األرض، وقدرك يا 
ســمو ولــي العهد أن تأتي والفســاد قد 
استفحل، وأصبح غوال يدمر األوطان فإما 
أن نوقفه وإما سيدمرنا، اليوم نعاني من 
ويالته لكنه لم يصل إلى العظم والشعب 
الكويتي لم يجد من يقوده واليوم يومك 

لقيادته».
وأضــاف: «ســتجد كل املخلصــني 
والشــعب الكويتــي رهن أمــرك وقبلك 
ووراءك في اتخــاذ هذا الطريق للقضاء 
على الفساد وأهله، سمو ولي العهد أنت 
دعوت الشعب إلى حسن االختيار وهذا 
ال ميكن أن يكون بعمل سياسي أساسه 

الفردية والعالقات االجتماعية وبإذن اهللا 
ســنرد هذا الطلب بالتحية املناسبة بأن 
العمل السياسي ينبغي أن يكون منظما 
وأن يكون جماعيا وفقا لبرنامج ووفقا 
لذلك فاستعدوا يا أحرار الكويت الختيار 
مــن ميثلكم خير متثيــل، من خالل كتل 
سياســية برملانية ببرامج تؤدي واجب 
الوطن والشعب». وأضاف مخاطبا سمو 
ولــي العهد قائال: «أعبت على ســلطات 
الدولة ضعف اإلجناز وتعطله وهذا أساسه 
في إقصاء الكفاءات بدءا من اختيار رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء، األصل في تولي 
مناصب الدولة هي الكفاءة ثم التوافق، 
فأي مجتمع يتوصل إلى حالة من التوافق 
بني احلكم وبني الشــعب مآله إلى اخلير 
واإلعمار والتنمية واألمن واألمان، لذلك 

الكفاءة تكون بالتوافق».
وزاد: «دائما أقول إن هذه األسرة من 
أذكى األســر في احلكم تستبعد السيئ 
منها قبل أن يصل حتى حترص على رضا 
الناس والتوافق معهم، وهم حالة نادرة 
وال يوجد بينهم خالف على إدارة الدولة».
وبني «كلما مت إبعــاد الوطنيني قرب 
الفاســدون وتدمــر البلد ومؤسســاته، 
وشاع القلق واخلوف وكلما توافق احلكم 
والوطنيون أصبحت احلالة الوطنية في 
قمتها الرائعة وأصبح اإلجناز واالستقرار 

هو عنوانها».
وتابع: «يا سمو ولي العهد، الكويت 
في نعمة، اسرة خير ويقابلها شعب وفي 
ليس له مثيل، هؤالء النواب املعتصمون 
والرموز الوطنية وجموع الشعب أصدق 
الناس وأحرصهم على الكويت وحكمها 
ولســنا أعداءكم وال أعداء البلد كما قال 

املرحوم مشاري العصيمي».
وذكر أن «أعداء البلد وأعداء السلطة 
هو من يرى البلد حقل وبئر ومن والؤه 
للدينار وليس للبلد وترابها وشرعيتها 

الدستورية».
وتابع: «يا سمو ولي العهد حتى تكتمل 
هذه األجواء وهذه الفرحة، البلد تعيش 

انســدادا ونأمل أن يتم االســتعجال في 
تكليف رئيس وزراء جديد حتى نتجاوز 
أي إجراءات خاطئة ممكن أن يتم الطعن بها 
في املستقبل، رئيس وزراء جديد ثم يصدر 
مرسوم احلل ثم تتم الدعوة لالنتخابات، 
ويتم االحتكام إلى الشعب الكويتي حتى 

يقرر في مسألة هي شأنه هو».
وذكر املسلم «نناشدك ونناشد سمو 
األميــر الوالــد اســتكمال ملــف العفو، 
فهذا امللف مت توظيفه كمفهوم سياســي 
واستكماله مطلب يدخل السعادة والفرح 
والسرور على أهل الكويت، وبنات الكويت 
مخلصات لهــذه األرض، وحقهن علينا 
وعلى الكويت كبيرة ونناشــد استكمال 

األفراح بعودة هؤالء».
وقال املسلم: «أشكر النواب املعتصمني 
علــى دورهــم الوطنــي جتــاه الكويت 
وقيادة شعبها واحملافظة على دستورها 
ومكتسباتها الوطنية، فالتاريخ يسجل 
فعل الكبــار وال أحد يصــل إلى مرحلة 
الكبار، ويقرن الفعل بصاحبه، واعتصامكم 
التاريخي ســيكون في صدارة صفحات 
تاريخ هذا البلد العظيم، تكتب مباء من 
الذهــب، والتاريــخ هو خيــر منصف». 
وتابــع: «كان موقفكــم موقفا سياســيا 
وحضاريا ومســتحقا وواجبا دستوريا 
عليكم واستجابة للنداءات الشعبية في 
تفعيل أدواتكم الدســتورية فاستجبتم 
وجاءت االستجابة من القيادة السياسية».

وقال: «الكويت ال تبحث عن نواب وال 
مرشــحني ولكن تبحث عن منقذين كما 
حدث من املعتصمني، همهم احلفاظ على 
شرعيتها، وأبشروا فأمر اهللا كله خير». 
وأضاف: «أعظم الشكر للشعب الكويتي 
أنتم من تصنعون احلدث، ونوابكم كانوا 
يعبرون عنكم أصدق تعبير وعندما كونتم 
القرار جاءكم االستجابة». ومتنى املسلم 
«أن نلتقي بسمو األمير ونسلم على سموه 
وأن نلتقي بسمو ولي العهد، ونفرح أن 
نتواصــل ونلتقي مع ســموهما وننقل 

هموم الناس بصدق وأمانة».

طالب خالل الوقفة التضامنية اخلامسة في ديوان النائب خالد العتيبي باستكمال ملف العفو

(قاسم باشا) جانب من احلضور  د.فيصل املسلم متحدثا في ديوان خالد العتيبيعبداهللا فهاد ود.وليد الطبطبائي ود.عادل الدمخي وعبداهللا البرغش وأحمد السعدون وخالد الشخير

بدر احلميدي: ما أسباب تخصيص مساحة
مليوني متر مربع الستخدامها لتربية اإلبل؟

وجه النائب بدر احلميدي 
ســؤاال إلــى وزيــرة الدولــة 
وزيــرة  البلديــة  لشــؤون 
الدولــة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د.رنا 
الفــارس، قــال فــي مقدمته، 
تعمــل الدولة بجميع مرافقها 
علــى تبني ومتابعة إجراءات 
توفير متطلبات األمن الغذائي 
وتوفيرها باســتغالل املرافق 
ذات الصلــة لتحقيــق هــذه 
الغايــات. وأضــاف احلميدي 
أنه وبناء علــى هذه األهداف 
يجب على اجلهات املختصة أن 
تستند في قراراتها وإجراءاتها 
إلى صحيح الدراسات العلمية 
والفنية احملققة لتلك األهداف.

وعلى الرغم من هذه األهمية 
فــإن املعلومــات والبيانــات 
الصادرة عن املجلس البلدي 
أكدت عدم املوافقة على الطلب 
املرفــوع إليــه مــن الســيدة 
وزيرة البلدية باملوافقة على 
تخصيص مساحة مليوني متر 
مربــع لتربية الهجن كمصدر 
غذائي للحوم ومنتجات األلبان، 
األمر الذي واجه اعتراضا من 

من بعض األشخاص أو اجلهات 
نحو احلصول على تخصيص 
هذه املساحة في الوقت الذي 
ميكــن اســتخدامها ملصــادر 
أخرى لألمن الغذائي أو طرحها 
ملشــاريع اســتثمارية تخدم 
الصالــح العــام وتدر دخال ال 
يقل عن ملياري دينار خلزينة 
الدولة تستخدم في مشاريعها 

املختلفة.
كذلك يثار التساؤل حول 
املبررات التي أدت إلى تضارب 
القــرار الصــادر منكم، حيث 
ســبق لكم عدم املوافقة على 
قرار املجلس البلدي باملوافقة 
على طلب الهيئة العامة لشؤون 
الســمكية  الزراعــة والثروة 
تخصيص مساحة مليوني متر 
مربع، ثم أعلنتم عن موافقتكم 
على طلب تخصيص مساحة 
مليوني متر مربع لتربية اإلبل 
على الرغم من رفض املجلس 
البلــدي، مطالبــا بتزويــده 
وإفادته باآلتي على أن يكون 
الرد مصحوبا مبا قد يتطلبه 
البيان مــن أوراق ومكاتبات 

ومراسالت ذات صلة:

رفعت إلــى مجلس الــوزراء 
للنظر في املوافقة؟

٥- مــا اجلهــة التي أعدت 
دراسات اجلدوى االقتصادية 
لتخصيص هذه املساحة لتربية 
اإلبل؟ مع بيان التقرير الفني 
لها حال إعداده واملبررات التي 
أدت إلــى اختيار التخصيص 
املذكــورة لتربية  للمســاحة 
اإلبل من دون املواشي واألغنام 
ذات العائد األفضل في تنويع 

مصادر األمن الغذائي.
٦- ما اإلجراء املتخذ أو الذي 
سيتخذ لتغيير منط استخدام 

املساحة محل السؤال؟
٧- ما أسباب عدم املوافقة 
على قرار املجلس البلدي رقم 
(و ب/٣٩٥/وأ/١/٢٠٣٢) ص ٣٣١ 
بشــأن موضوع طلب الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية تخصيص املساحة 
محل السؤال؟ ثم موافقتكم على 
طلب جهة أخرى من دون بيان 
األسباب أو التقيد باإلجراءات 
احملددة في املادة (٣٥) املشار 
إليهــا على الرغــم من رفض 

املجلس البلدي لهذا الطلب؟

١- مــا أســباب الطلب من 
البلدي املوافقة على  املجلس 
تخصيص مساحة مليوني متر 
مربع الستخدامها لتربية اإلبل؟

٢- هل جاء الطلب املشار 
إليه مستكمال إجراءات العرض 
كما حددت املادتان ٢٢، ٢٥ من 
القانون رقم ٣٣ لســنة ٢٠١٦ 
بشأن بلدية الكويت؟ إذا كانت 
اإلجراءات بناء على دراسات 
فنية وقانونية مبررة، فيرجى 
موافاتي بصورة ضوئية منها، 
أو موافاتي باألسباب التي أدت 
إلــى العــرض علــى املجلس 
البلــدي باملخالفــة للتنظيــم 

القانوني.
٣- ما السند واملبرر الفني 
فــي اإلصرار على عدم تغيير 
منط النشــاط بناء على عدم 
موافقة املجلــس البلدي على 

الطلب؟
٤- هل مت اتخاذ إجراءات 
عرض اخلــالف على مجلس 
الوزراء في شــأن هــذا القرار 
بني املجلس البلــدي وبينكم 
كما حدد في املادتني (٢٢،٢٥) 
من القانون؟ وما املبررات التي 

بدر احلميدي

املجلــس البلدي لعدم مالءمة 
تخصيص كل هذه املســاحة 
لهذا النوع من النشــاط الذي 
ال يحقــق ناجتة مفيدة لألمن 

الغذائي.
ورغــم وضــوح أســباب 
اعتراض املجلس البلدي فقد 
كان هناك إصرار على استكمال 
إجــراءات املوافقــة وبصورة 
أوضحتها بعض وسائل اإلعالم 
ومواقع التواصل أن اإلصرار 
على استكمال املوافقات على 
قرار التخصيص يســتند إلى 
ممارسة ضغوط غير مسبوقة 

الغامن يهنئ لوكسمبورغ 
بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مــرزوق الغامن ببرقية 
تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في دوقية لوكسمبورغ 
الكبرى فيرناند إيتغن، وذلك مبناسبة العيد الوطني 

مرزوق الغامنلبلده.

مهلهل املضف يسأل عن املنتجات
التي حتقق الكويت فيها االكتفاء الذاتي

وجه النائب مهلهل املضف 
ســؤالني إلى وزير األشــغال 
العامة وزيــر الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة علي املوسى، 
قال في مقدمة السؤال األول، 
يشــهد العالم حالــة طوارئ 
غذائيــة فــي ظــل تناقــص 
ملحوظ في السنوات األخيرة 
فــي إنتــاج الغــذاء بســبب 
املناخيــة وندرة  التغيــرات 
املياه والتوترات العاملية مبا 
يســتلزم مضاعفــة اجلهود 
احلكومية من أجل ضمان األمن 

الغذائي والعمل على حتقيق االكتفاء الذاتي من 
السلع مبا يتساوى مع معدالت الطلب احمللي 
وملا كانت املادتان رقما (٢٠ و٢١) من الدستور 
تنصان على مسؤولية الدولة في حتقيق التنمية 
االقتصادية وزيادة اإلنتاج وحســن استغالل 

املوارد. وطالب تزويده وإفادته باآلتي:
١- ما املنتجات التي حتقق الكويت فيها 
االكتفاء الذاتي؟ وما نسبة هذه املنتجات مقارنة 
باملنتجات التي نعتمد فيها على االســتيراد 

من اخلارج؟
٢- هــل هناك إحصائية لنســبة إســهام 
احليازات الزراعية في حتقيق االكتفاء الذاتي 
من السلع؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 

تزويدي بتلك اإلحصائية.
٣- ما اخلطط املتبعة لرفع القدرة اإلنتاجية 
للحيازات الزراعية والتوسع في االستزراع 

وتوفير املياه الصاحلة للري؟
٤- هل هناك خطة لتوفير االكتفاء الذاتي 

من السلع الزراعية؟ إذا كانت 
اإلجابــة اإليجــاب، فيرجى 
تزويــدي بتلــك اخلطة مع 
بيان املعوقات -إن وجدت.

٥- هــل هنــاك مــزارع 
وحيــازات زراعيــة غيــر 
مســتغلة؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجــى تزويدي 
بعــدد تلــك اخليــارات مع 
بيان اإلجراءات املتخذة في 
هــذا الشــأن. وقــال املضف 
فــي مقدمة الســؤال الثاني 
إنه نظرا لترشــيح الكويت 
الدكتور خالد مهدي لرئاسة الصندوق الدولي 
للتنميــة الزراعية «إيفاد» الذي يضم (١٧٧) 
بلــدا عضوا، وفي وقت تلوح في األفق أزمة 
غذاء عاملية، فيرجى تزويدي وإفادتي باآلتي:
١- مــا معايير ترشــيح الكويت وممثلها 
لرئاسة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؟ 
وعلى أي أساس اختير الدكتور خالد مهدي 

ممثال للكويت؟
٢- من املسؤول عن ترشيح ممثل الكويت 

في رئاسة الصندوق؟
٣- هــل هناك أســماء تقدمت للترشــيح 
لتمثيل الكويت برئاسة الصندوق واستبعدت؟ 
إذا كانــت اإلجابة باإليجــاب، يرجى إفادتي 

بأسماء املستبعدين وأسباب االستبعاد.
٤- كم إجمالي الدعم الذي قدمته الكويت 
للصنــدوق الدولي للتنميــة الزراعية خالل 
السنوات العشر املاضية مع تفاصيل الدعم 

لكل سنة على حدة؟

مهلهل املضف

أسامة الشاهني: سألت جميع الوزراء عن تأخر صرف
مكافآت الصفوف األمامية في بعض اجلهات وآلية التظلم

قال النائب أسامة الشاهني إنه وجه أمس 
ســؤاال برملانيا إلى جميع الوزراء بشأن 
أسباب تأخر صرف مكافآت العاملني في 
الصفوف األمامية في بعض اجلهات وآلية 
تقــدمي التظلمات. وأوضح الشــاهني في 
تصريح باملركز اإلعالمي ملجلس األمة أنه 
رغم مرور ســنتني على الوعد احلكومي 

بصرف مكافآت الصفوف األمامية إال أنه 
مازالت بعــض اجلهات احلكومية متخلفة 
عن الصرف. وأضاف انه طلب في سؤاله 
البرملاني اإلفادة عن آلية صرف املكافآت 
واملبالغ التي صرفت وأعداد من صرفت لهم 
وأيضا آلية تقدمي التظلمات في هذا الشأن.
وطالب الشاهني بتشكيل جلنة في كل 

وزارة للنظر في التظلمات وحتديد فترة 
لتلقيها لضمان حتقيق العدالة في صرف 
املكافآت والتوافق مع اجلهود املبذولة في 

مواجهة جائحة كورونا.
وأكد أنه «في خضم اعتصامنا وحراكنا 
الوطني ال ننسى القضايا املعيشية وسنتابع 
ونراقب ونفعل احملاسبة إذا اقتضى األمر».

أسامة الشاهني

ملشاهدة الڤيديو


