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بدر املال: الكويت مقبلة على مرحلة ستكون مختلفةعبيد الوسمي: سأقف مع أي مشروع لصالح املواطنني
سلطان العبدان

قال النائب د.عبيد الوســمي إنه يقبل هذه االنتخابات وفقا 
لألســاس الدميوقراطــي الصحيــح، الفتا إلى أن الرســالة أنه 
«أثنــاء فترة االنتخابات كنا أمام مشــروعني، أولهما مشــروع 
واضح املعالم ومعلن واتخذت بشــأنه خطوات وبسببه صار 
جدل كبير، وهو وثيقة الكويت ومن بينها احلوار الوطني وما 
تضمنه هذه احلوار من آليات هي جزء من احلل السياســي ان 

لم يكن حال جذريا».
وأضاف الوسمي، خالل كلمة له خالل حفل استقبال املهنئني 
بفــوزه بعضويــة مجلس األمة «كانت هناك معارضة شــديدة 
ال أعلم ســببها، ولكنني أحترم وجهات نظر اآلخرين ألنني ال 
أفترض ما أقوله صحيحا وجاءت هذه االنتخابات وانا لم أعلق 
الى اآلن عليها ولكن وفقا للشكل احلالي املطروح وما اعلن في 
تلفزيون الكويت انا قبلت هذه الرسالة وهي ان الشارع أسقط 
مشروع احلوار الوطني ونحن نقبل بذلك، معنى ذلك أن الشارع 
قبل باملشروع املقابل وهو مشروع السادة النواب الذين كانوا 
يعترضــون على احلوار وآلياته وطاملا كانت رغبة الناس ذلك 
فأنا أعلن من هذا املوقع أنني سأقف مع هذا املشروع اآلخر في 

كل ما يحقق طموحات املواطنني».
وذكر الوسمي «أنا خادم لبلدي في البرملان وخارج البرملان 
وأعلن أنني أول املوافقني على تلك القوانني وهي قانون البدون 
وقانون احملكمة الدســتورية وقانون اجلنسية وقانون تعديل 
النظــام االنتخابــي وقانون تعديل الالئحــة الداخلية ولم تعد 
هنــاك اآلن أعــذار ألحد وهناك مــن ادعى أنهــا قوانني جاهزة 
وخالل أســبوعني يعرض على اللجنة، وإذا كنتم تعتقدون أن 
تواجدي في أي جلنة يعرقل عمل للمجلس أبلغوني ولن أدخل 

في أي جلنة».
وأكد الوســمي «أنا قادم للتعاون ومستعد أن أعمل مساعدا 
ألي نائب من أجل حتقيق طموحات الناس ولكن أنتم تعرفون 
آلية التشريع وأنا أستاذ قانون قبل أن أكون نائبا، وإذا كانت 
القوانــني غير جاهزة فمن املمكن جتهيزها في أســبوع واحد، 
مشــيرا إلى أن اللجنة التي استطاعت أن تكتب تقرير املنطقة 
املقســومة في أربع ســاعات تســتطيع ان تكتب هذه التقارير 

مجتمعة في عشرة أيام أو أسبوعني».
وقال الوسمي «أهنئ الشعب الكويتي أن هذه األغلبية التي 
اختارها الناس وأنا أحترم الرأي الدميوقراطي وأنا أقبل بالنتائج، 
وقدموا ما عندكم ونحن معكم وأقر انني لم أعطل عمال واحدا».

استقبل النائب د.بدر املال 
مساء امس االول في مقره 
االنتخابي املهنئني مبناسبة 
االنتخابــات  فــي  فــوزه 
النيابية. وخالل احلفل وجه 
النائب املال الشكر اجلزيل 
للمباركني على حضورهم، 
مؤكدا أن الكويت مقبلة على 
مرحلة ســتكون مختلفة. 
وأثنــاء حفــل االســتقبال 
تنــاول احلضــور خــالل 
أحاديثهم أجواء االنتخابات 
وما صاحبها من محبة وود، 
حيث لم تؤثر على العالقة 
الوطيدة التــي جتمع أهل 

الكويت.
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