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لقاءات رئيس احلكومة مع املجاميع النيابية: تأكيد على احترام الدستور 
وحّل «القروض» وزيادة الرواتب و«العفو» والتوظيف وحكومة توافقية

سامح عبد احلفيظ - سلطان العبدان
توالت لقــاءات رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح باملجاميع النيابية 
في إطار املشــاورات بشأن تشكيل 
احلكومة اجلديدة واختيار الوزير 
احمللل، إذ التقى سموه أمس أعضاء 
كتلة احلركة الدستورية اإلسالمية 
(حدس) النواب د.حمد املطر وأسامة 
الشاهني ود.عبدالعزيز الصقعبي.

كما التقى سموه عضوي جتمع 
العدالــة والســالم النائبني صالح 
عاشور وخليل الصالح، وكذلك التقى 
أعضاء التآلف اإلسالمي النواب احمد 
الري ود.خليل أبل وهاني شــمس، 
باإلضافة إلى النائبني حامد البذالي 
ويوســف البذالي، ومجموعة الـ ٧

املكونة من النواب شعيب املويزري 
وسعود العصفور وأسامة الزيد وعبد 
اهللا فهاد وفالح الهاجري وشعيب 
شعبان وحمد املدلج، باإلضافة إلى 
النائــب عبــد اهللا األنبعي، وأيضا 
النائب د.محمد احلويلة. وكان سموه 
قد التقى مساء أمس األول بأعضاء 
كتلة الـ ٥ النواب د.حســن جوهر 
ومهلهل املضف ومهند الساير ود.بدر 

املال وعبداهللا املضف.
وأجمع النواب على أن اللقاء كان 
مثمرا وإيجابيا ومتت خالل اللقاءات 
مناقشة العديد من املوضوعات ومنها 
االلتزام بالدستور وتشكيلة حكومية 
تتوافق مــع املخرجــات وتقدميها 

برنامج عمل واقعيا.
احلركــة  أعضــاء  وأصــدر 
الدســتورية بيانــا صحافيا عقب 
اللقــاء أمس أوضحوا فيــه أنه مت 
خالل اللقاء التأكيد على التزام املدد 
املقررة بالدستور (املادة ٨٧)، وتطلع 
املواطنني إلى تشكيل حكومي قادر 
على اإلجناز، واستكمال ملفات العفو 
والتصالــح. وقــال أعضاء احلركة 
في بيانهم «التقينا رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمــد الصباح بناء علــى دعوة 
كرميــة منه، ونقلنــا حرصنا على 
التزام مواد ونصوص دستور دولة 
الكويت في املمارســات احلكومية 
والبرملانية كلها، خاصة ما يتعلق 
منها في وجوب انعقاد مجلس األمة 

في املدة الدستورية املقررة».
وأضافــوا «أشــدنا باللقــاءات 
النيابية احلكومية داعني الستمرارها، 
بجانب املراجعة املستحقة لتشكيل 
حكومــي لم يحقق آمــال املواطنني 
وممثليهم املنتخبني، حيث نتطلع 
حلقبــة جديــدة ملؤهــا اإلجنــاز 

والتعاون».
وكشــف النــواب أنــه «تقدمنا 
مبقتــرح الرؤية التنموية للحركة 
الدســتورية اإلســالمية، وتطرقنا 
لبرنامــج االســتقامة واالســتدامة 
الذي تبنيناه والنواب املعتصمني، 
وصالحية أن تكــون برنامج عمل 
مشترك للمرحلة القادمة، في قضايا 
اإلســكان والتعليــم واملتقاعديــن 

وغيرها». 
وذكروا«قمنا بالتأكيد على أهمية 
استكمال ملفات العفو والتصالح، 
ملــا لها من قيمة شــرعية ووطنية 
كبيرة، ومنها العفو على املشــايخ 
الدكتــور شــافي العجمــي ومحمد 
العجمي ومسعود الهاجري، بجانب 
ما يتعلق بالداعية حجاج العجمي 
وحقوقــه املدنيــة والوظيفية، مع 
عموم املغردين واملهجرين، وإعادة 
اجلنســية للمواطن أحمــد اجلبر، 
واستكمال إعادة االعتبار عن املعفو 
عنهم لتمكينهم من ممارســة كافة 

حقوقهم. 
من جهتــه، قال النائب صالح 
عاشور عقب لقائه والنائب خليل 
الصالح: «التقــى النائبان صالح 
عاشــور وخليل الصالح كممثلني 
لتجمع العدالة والسالم مع سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد 
النواف ودار حديث حول ما يحتاجه 
املواطنون في الفترة املقبلة وقدموا 
لســموه عدة نقاط تسهم في رفع 
مستوى معيشة املواطن مثل تعديل 
سلم الرواتب والبديل االستراتيجي، 
حيث حتتــاج األســرة الكويتية 
لالستقرار من خالل حتسني مستوى 
اخلدمات العامة في البالد وحتسني 
الوضع الصحي والتعليمي لتخفيف 
الضغط عليهم». وزاد عاشور: «كما 
دار حديث حول احلكومة القادمة 
ووجــوب أن تكــون االختيــارات 
سليمة وصحيحة وأن يكون الوزراء 
أصحاب قرار ورؤية وتكون جديدة 

بالكامل».
وختم عاشــور: «نوهنا إلى 
ضــرورة العفــو عــن املغردين 
داخل وخــارج الكويت بشــكل 
كامل ودون متييز حتى يطوى 

الــى األخ النائب عبــداهللا األنبعي 
مع ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
بنــاء علــى دعوة من ســموه، وقد 
مت التطــرق الى عــدة قضايا أثناء 
اللقــاء». وأضافــت املجموعــة في 
بيانها «من ضمن هذه القضايا رفع 
املعاناة عن املواطنني الكويتيني في 
قضايا اإلسكان والتنمية والتوظيف 
وسلم الرواتب واملتقاعدين والرعاية 
الصحيــة والتعليمية وغيرها من 
القضايا املعيشــية، وقضايا ملف 
العفو الشــامل املتعلق باملهجرين 
وســجناء الرأي السياســي وملف 
ســحب اجلناســي وتعديل النظام 
االنتخابي وقضية احلقوق املدنية 
للبدون وامللفات املتعلقة مبحاربة 

الفساد».
وذكروا أن «سمو رئيس مجلس 
الوزراء أكد أثناء اللقاء على التعاون 
والتوافق مع السلطة التشريعية على 
احللول التي مت تقدميها اثناء اللقاء، 
كما أكد سمو رئيس مجلس الوزراء 
على االلتزام بالدستور ونصوصه مع 
احترام التباين بني ما تراه احلكومة 
من دســتورية الدعوة الى جلســة 
االفتتاح وما يراه النواب احلاضرون 
من وجود شــبهة دستورية حول 

هذه الدعوة».
وزادوا «أما فيما يتعلق بالتشكيل 
احلكومي فقد مت النقاش مع ســمو 
الرئيــس حــول اختيــار الكفاءات 
واستبعاد الوزراء املؤزمني ومن تدور 
حولهم شبهات، وقد مت التأكيد من 
اجلميع أن لكل سلطة صالحياتها 

الدستورية، واهللا ولي التوفيق».
وفيما يتعلق بلقاء سمو رئيس 
مجلس الوزراء بأعضاء كتلة الـ ٥

والــذي مت أمس األول، فقال النائب 
د.بــدر املال إنــه «بناء علــى دعوة 
من ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
اجتمعنا مع سموه وقد متت مناقشة 
العديد من املواضيع ومنها االلتزام 
بالدستور، وتشكيل حكومي يتوافق 
مع املخرجات، وبرنامج عمل حكومي 
ينطلق مــن برنامج الكتلة ومحدد 

مبعايير زمنية وحلول واقعية».
أمــا النائب مهند الســاير فقال 
«تلقينا دعوة رئيس الوزراء، أهم 
ما دار فيها هو التأكيد على الدستور 

ود.خليل أبل بسمو رئيس مجلس 
الوزراء بلقاء ساده اجلو اإليجابي، 
وأبدى ســموه اهتماما ملا طرح من 
قضايا وهموم، وتطرقنا للكثير من 
األمــور التي تهم الوطن واملواطن، 
وأن على احلكومة االلتزام بالدستور 
والقانون في جميع إجراءاتها، وأكدنا 
أن تفاؤلنا احلذر وتعاوننا يعتمد 
على التشكيلة احلكومية والتي يجب 
أن تكــون ممثلــة ملخرجات الناس 
باالنتخابــات وبرنامج عملها الذي 
يجــب أن يعالج اخللــل الواقع في 
جميع مؤسسات الدولة من إسكان 
وتعليم وصحة وتوظيف ومتقاعدين 
وغيرهــم، وأن تكون هنــاك عدالة 
اجتماعية وتكافؤ للفرص، وأن تكون 
الوظائف واملناصب فيها من املعايير 
واألسس التي تطبق بشفافية وعدالة، 
وأن يســود التنافس بني املوظفني 
لتطوير بيئة العمل، وعلى احلكومة 
تنظيــم وحمايــة العمــل اخليري 
واســتكمال ملــف العفــو وإرجاع 
اجلناسي املسحوبة، خصوصا أن 
هناك تقريرا من اللجنة املشكلة لهذا 
املوضوع، وأيضا اإلسراع في إعطاء 
اخواننا عدميي اجلنسية احلقوق 
املدنيــة واالجتماعية وحل قضية 

العجمي ومسعود الهاجري، وإعطاء 
التوجيهات الالزمة لكل اجلهات وعلى 
رأسها وزارة اخلارجية باستعجال 
إغــالق ملف أخينا الشــيخ حجاج 

العجمي».
وذكر احلويلة: إضافة إلى تبني 
والدفع نحو إجناز القضايا والقوانني 
محــل التوافــق النيابــي كتعديــل 
قانون املســيء وحمايــة وصيانة 
ملف اجلنســية والهوية الوطنية 
وحل القضية اإلسكانية واالرتقاء 
باملنظومــة الصحية واملؤسســات 
التعليمية، وإنهاء معاناة إخواننا 
البدون، واستكمال اخلدمات العامة 
فــي املناطق اجلنوبية التي تعاني 
نقصا شديدا في اخلدمات والبنية 
التحتيــة، مثمنــا احلويلــة عاليا 
هــذه اخلطــوة احلكوميــة وداعيا 
الستمرارها لتحقيق جميع طموحات 

وآمال الشعب الكويتي.
أمــا النائبــان حامــد البذالــي 
ويوســف البذالي فقاال عقب اللقاء 
«تطرقنا ملوضوع املستوى املعيشي 
للمواطنني وأهمية التمسك بالدستور 
والقانون، وبرنامج حكومة يحقق 
تطلعــات املواطنني، وناقشــنا مع 
ســموه ملف احملكومني في قضايا 

البدون لكي نغلق امللف الذي يشوه 
صورة الكويت احلضارية ونستفيد 

من الطاقات البشرية.
وبخصوص اللقــاء مع النائب 
د.محمد احلويلة فقــد أصدر بيانا 
أمــس قال فيه «التقيــت قبل قليل 
بسمو رئيس مجلس الوزراء وكان 
لقــاء مثمرا وإيجابيا ناقشــنا فيه 
ضرورة أخذ مبدأ تصحيح املسار 
محــل تنفيذ وذلــك باختيار رجال 
دولة أكفاء من املشهود لهم بالوطنية 
والنزاهة ممن يعينون سموه على 
حمل أمانة التكليف وأخذ الكويت 
إلى حيث يجب أن تكون في مصاف 

الدول املتقدمة».
وأضــاف احلويلــة فــي بيانه 
«ناقشنا مع سموه ضرورة االبتعاد 
عــن كل اإلجراءات التــي قد تكون 
محل شبهة دستورية أو اعتراض 
شــعبي حتى يكــون طريق العمل 
ممهدا وســالكا، وبحثنا العديد من 
القضايا والقوانــني ذات األولوية، 
ومنها استكمال ملف العفو الكرمي 
وتضمني إخواننا األعزاء من قبيلة 
شــمر الذيــن صــدر بحقهــم حكم 
مفاجــئ، وكذلك إخواننا الشــيوخ 
األفاضل د.شــافي العجمي ومحمد 

االنتخابــات الفرعيــة والعفو عن 
املهجريــن واحملكومــني في قضايا 

الرأي».
وأضافا «كانت لسموه مبادرات 
ايجابيــة في االســتجابة للمجلس 
لتغيير التشكيل احلكومي والتشاور 
مع النواب الختيار احلكومة اجلديدة، 
وكذلــك حتديــد معاييــر الختيار 
القياديــني ذوي اخلبــرة لشــغل 

املناصب الشاغرة».
وذكــرا «أكدنــا على اســتكمال 
العفو عــن املهجريــن والعفو عن 
املسجونني في قضية شمر واالهتمام 
بقضايا اإلسكان وحترير األراضي 
وســرعة إصــدار أذونــات البنــاء 
والطاقــة االســتيعابية للمــدارس 
بعد اللفتة االنســانية لطالب غير 
محددي اجلنســية وامللف الصحي 
واســتقطاب خبرات عاملية وخطة 
دخول موسم األمطار وكذلك الشأن 
العاملي واستعداد الكويت لتداعيات 
احلروب املتوقعة، وملســنا تعاون 

سموه».
وبخصوص لقاء مجموعة الـ ٧

فقد أصدروا بيانا صحافيا قالوا فيه 
«مت اللقاء صباح هذا اليوم (أمس) 
بــني مجموعــة الســبعة باإلضافة 

والعفو عن أصحاب الرأي لتجاوز 
أي خالف سياسي، ووضع معايير 
الختيار احلكومة لضمان بناء جسر 
تعاون، والنظر لبرنامج (استقامة 
واستدامة) مبا يحتويه من حلول 
لقضايا التعليم والصحة واإلسكان 
والرياضــة واملتقاعدين والرواتب 

على أن يكون برنامجا مشتركا».
بــدوره، قــال النائــب عبداهللا 
املضف «بناء على دعوة من ســمو 
رئيــس مجلس الــوزراء اجتمعنا 
ومتــت مناقشــة موضوعــات هي 
االلتزام بالدستور والتأكيد عل أنه 
املرجعية الرئيسية لكل السلطات، 
واملطالبة بتشكيل حكومي قادر على 
مواجهة الفســاد والبناء ويؤسس 
لعالقــة تصاحليــة مــع الشــعب، 
وببرنامج عمل حكومي ينطلق من 
برنامج الكتلة ومحدد مبعايير زمنية 

وحلول واقعية».
كمــا التقــى رئيــس مجلــس 
الوزراء سمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح النائب ماجد مساعد 
املطيري، وأصدر بيانا عقب اللقاء 
قال فيه «طرحنا عدة قضايا شعبية 
ووعد سموه بالسعي فيها وإجنازها، 
ومن أهم تلك القضايا قانون املسيء، 
وطلب لقاء مع سمو ولي العهد للعفو 
عن أبناء قبيلة شمر وزيادة عالوة 
غالء املعيشــة، ومراقبة األســعار 
واحلــد من جشــع بعــض التجار، 
وإنشاء أفرع للجامعة واملعاهد تخدم 
املناطق اجلنوبية، وإيجاد حل ألرض 
أبوحليفة السكنية، وجتنيس حملة 
إحصاء ٦٥ واملستحقني من البدون، 
واالهتمام بقضايا أبناء الكويتيات، 
كما أكدنا على خلق فرص وظيفية 
للشباب وإعادة اجلناسي املسحوبة».
وقــال النائــب خالــد العميرة: 
التقيت برئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح.
وأشــدت باخلطوة الشــجاعة 
مبراجعة التشكيل الوزاري تلبية 
لرؤية املجلس، وأكدت على ضرورة 

االلتزام باملدد الدستورية.
من جهته قال النائب محمد املهان: 
بداية، نشــيد مبوقف سمو رئيس 
الوزراء باتخاذ سياسة الباب املفتوح 
مع املواطنني والوقوف على مسافة 

واحدة مع اإلخوة النواب.
من هذا املنطلق متت مقابلة سمو 
رئيس مجلس الوزراء وعرضت عدة 

ملفات من أهمها:
التأكيد على أهمية انعقاد املجلس 
في الفترة احملددة دستوريا، وأهمية 
تقدمي احلكومة لبرنامج عمل يتسم 
بالواقعية على أن يكون تطبيقه في 

فترة زمنية واضحة املعالم.
وخالل هذا االجتماع، مت التطرق 
الى مواضيع تهم املواطن الكويتي 
منهــا ما يتعلــق بــوزارة الصحة 
ومدى تردي جودة املراكز الصحية 
واملستشــفيات في الكويت بشكل 
عام وفي الدائرة اخلامســة بشكل 
خاص، ومت احلديث عن مستشفى 
العدان والكثافة السكانية املتعلقة 
به ومدى محدوديــة امكانيات هذا 
املستشفى وخروجه من دائرة الطاقة 
االستيعابية للمواطنني، وعدم وجود 
مراكــز صحيــة على قــدر عال من 
الكفــاءة خلدمة املواطنني القاطنني 
في املناطــق النائية، باإلضافة الى 
املطالبة بتخصيص مراكز صحية 
للوافدين مما يخفض الضغط نسبيا 

على هذه املراكز.
وفي نفس السياق، متت اإلشارة 
الى مدى معاناة املواطن في ظل تدني 
الرواتب والغالء الفاحش الذي أثقل 
كاهل املواطن وعدم توافر الرعاية 
الســكنية وعدم وجود آلية فاعلة 

الحتواء وإنهاء هذه القضية.
كمــا مت التوجيه بحل القضايا 
العالقة التي متس اإلخوان شــافي 
العجمي ومحمد العجمي ومسعود 
الهاجري، واإلخوان احملكومني في 
قضية تشاورية شمر وشمولهم بعفو 
كرمي، والسعي اجلاد إلنهاء قضية 

حجاج العجمي دوليا.
وقد متت التوصية بإنشاء جلنة 
من شــأنها النظر في قضية سحب 
اجلنســية الذي وقع علــى العديد 
من املواطنني ظلما، واحلرص على 
عدم العبث بأوراق املواطنة ورهنها 
مبزاجية بعض املسؤولني، والتشديد 
على تفعيل قانون الوحدة الوطنية.
كمــا مت التطــرق الى مشــكلة 
املخدرات وتقدمي خطة عمل ومقترح 
قابــل للتطبيق الحتواء الشــباب 
واحملافظــة علــى النــشء من هذه 

اآلفة اخلطيرة.
ختاما: نحن مند يد التعاون فيما 
يصب في مصلحة الوطن واملواطن 
وال مجال للتهاون في ذلك، علينا ان 
نشرع وعلى احلكومة ان تنفذ ونحن 

والشعب الكويتي نراقب.

التقى أعضاء «حدس» و«العدالة والسالم» و«كتلة الـ ٥» و«التآلف اإلسالمي» و«مجموعة الـ ٧» واحلويلة وحامد ويوسف البذالي واملطيري والعميرة واملهان 

هذا امللف نهائيا».
من جانبه، أشاد النائب خليل 
الصالح باألجــواء اإليجابية التي 
شهدها االجتماع مع سمو رئيس 
الــوزراء، مشــيرا إلــى إنــه طرح 
عددا من القضايا التي تهم الوطن 

واملواطن.
وقال الصالح إنه طالب بالعفو 
عــن املغرديــن وعــودة احلقوق 
الوظيفيــة ملن ســبق أن شــملهم 
العفو لكنهم لم يتمكنوا من العودة 

لوظائفهم.
وأضاف» أكــدت على األزمات 
املعيشية التي بعيشها املواطن من 
غالء أسعار واإليجارات املرتفعة 
والبطالة وغيرها «مشيرا إلى أنه 
شــدد علــى أهمية زيــادة رواتب 
املواطنني ورفع احلد األدنى ملعاشات 

املتقاعدين إلى ١٠٠٠ دينار».
وبني الصالــح «طرحت كذلك 
أهميــة تبنــي حل عادل ملشــكلة 
قروض املواطنني التي ترتبت على 
الظروف املعيشــية التي تضغط 
على األسر الكويتية، ووضع خطة 
شاملة لتوظيف الشباب واستيعاب 
اخلريجني من مختلف التخصصات 

وفق دراسة محكمة».
وبشــأن لقاء أعضــاء التآلف 
اإلســالمي برئيــس الــوزراء قال 
النائب احمــد الري «التقى نواب 
التآلف رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح 
ودار احلديث حول اهم املستجدات 
على الساحة احمللية ومتت مناقشة 
أهمية تقدمي احلكومة لبرنامج عملها 
فور تشكيلها عمال بنص الدستور».

وأضاف الري«ساد االجتماع جو 
من االهتمــام في دفع األمور نحو 
االستقرار والعمل لتحقيق تطلعات 
املواطنني وحول التشكيل احلكومي 
مت التأكيــد على ضــرورة مراعاة 
مخرجات االنتخابات في التشكيل 
احلكومي ومت التطرق لقضايا مثل 
العفو اخلاص والكويتيني البدون 
واجلناســي املســحوبة وأهميــة 
حتقيق مبدأ العدالة في املناصب 

والتعيينات».
من جانبــه قال النائــب هاني 
شمس التقيت والنائبان أحمد الري 

سمو رئيس الوزراء متوسطا يوسف البذالي وحامد البذالي

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مع ماجد املطيري

سمو رئيس احلكومة مع خالد العميرة سمو رئيس احلكومة مع د.محمد املهان

 رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح متوسطا مهلهل املضف ود.بدر املال ود.حسن جوهر وعبداهللا املضف ومهند الساير 

 سمو رئيس الوزراء متوسطا خليل الصالح وصالح عاشور 

سمو رئيس مجلس الوزراء متوسطا د.عبدالعزيز الصقعبي وأ.د.حمد املطر وأسامة الشاهني 

 رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مع هاني شمس وأحمد الري ود.خليل أبل

 رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح متوسطا عبداهللا األنبعي ود.فالح الهاجري وسعود العصفور وأسامة الزيد وشعيب املويزري وحمد املدلج وعبداهللا فهاد وشعيب شعبان

 سمو رئيس الوزراء مع د.محمد احلويلة

«حدس» في بيان مشترك: نقلنا لرئيس الوزراء حرصنا على الدستور ووجوب انعقاد املجلس في املدة الدستورية املقررة

املغردين عن  والعفو  املواطنني  رواتب  وزيادة  القروض  ألزمة  عادل  بحل  الوزراء  رئيس  طالبت  الصالح:  خليل 

وغيرها واإلسكان  والصحة  للتعليم  حلول  من  يحويه  مبا  واستدامة»  «استقامة  لبرنامج  النظر  الساير:  مهند 

الدستور بنص  عمًال  تشكيلها  فور  عملها  لبرنامج  احلكومة  تقدمي  أهمية  الرئيس  مع  ناقشنا  الري:  أحمد 

حامد البذالي: تطرقنا ملوضوع رفع مستوى املعيشة وأهمية التمسك بالدستور والقانون وبرنامج حكومي فعال 

بـدر املال: بحثنا تشـكيًال حكوميـًا يتوافق مـع املخرجات وبرنامـج عمل حكوميـًا ينطلق من برنامـج الكتلة 

عبد اهللا املضف: املطالبة بتشكيل حكومي قادر على مواجهة الفساد والبناء ويؤسس لعالقة تصاحلية مع الشعب

مجموعة الـ ٧: بحثنا مع سموه قضايا اإلسكان والتنمية والتوظيف وسلم الرواتب واملتقاعدين والرعاية الصحية والتعليمية

والنزاهة بالوطنية  لهم  مشهود  دولة  رجال  وزراء  باختيار  املسار  تصحيح  مبدأ  تفعيل  ناقشت  احلويلة:  محمد 

املهجرين عن  والعفو  الفرعية  االنتخابات  قضايا  في  احملكومني  ملف  سموه  مع  ناقشنا  البذالي:  يوسف 


