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خالل افتتاح مقره االنتخابي في الدائرة الثانية

الذايدي: بعض نواب األمة بيعوا كاألنعام 
كتب أحمد الفراج

شدد مرشح الدائرة الثانية د. أحمد الذايدي 
على أهمية استقالل القضاء، مشيرا إلى أن 
ذلك من أحد النقاط األساسية في برنامجه 
االنتخابي مؤكدا على أن االستقالل الكامل 

للقضاء يعتبر حصنا للجميع.
ال��ذاي��دي ف��ي افتتاح م��ق��ره االنتخابي  وب����نّ 
ال���ك���وي���ت ع��اش��ت  أم����س أن  م���س���اء األول م���ن 
أوق����ات����ًا ع��ص��ي��ب��ة ف����ي ال���س���ن���وات وال���ش���ه���ور 
امل���اض���ي���ة، الس��ي��م��ا ف���ي ال���ع���ام امل���اض���ي منذ 
أح������داث دي������وان د. ج��م��ع��ان ال���ح���رب���ش ال��ت��ي 
س��ح��ل ف��ي��ه��ا األك���ادي���م���ي���ون وس���رق���ت أم����وال 
ال��ش��ع��ب وع�����ذب وق���ت���ل أح����د أب���ن���اء ال��ك��وي��ت 
ال���ج���ان���ي وض����اع����ت ح��ق��وق  دون م���ح���اك���م���ة 
ال���ن���اس واألم����ان����ة وائ���ت���م���ن ال���خ���ائ���ن وخ���ون 
ال��ش��رف��اء، نطق الرويبضة،  األم���� وح���ورب 
س��ل��ط االع�����الم ال��ف��اس��د ع��ل��ى ان���س���اب ال��ن��اس 
وأع����راض����ه����م، اس���ك���ت االع�������الم ال����ح����ر، ودع����م 

السفهاء، وحورب الشرفاء.

مرحلة عصيبة

ف��ي جميع  ال��زاي��دي ان الفساد انتشر  وق���ال 
م����ف����اص����ل ال������دول������ة وق�������د دف����ع����ت ال�����رش�����اوى 
باملالي� ، تم شراء بيت االمة باملال الحرام، 
ان���ق���س���م���ت االس��������رة ال���ح���اك���م���ة وب���ي���ع ب��ع��ض 
ال���ن���واب ك��االن��ع��ام مل���ن ي��دف��ع أك��ث��ر وض��اع��ت 
التنمية والتعليم والصحة والبنية التحتية 
ويكاد أن يضيع مستقبل أبنائنا وهذه حال 
الكويت في املرحلة العصيبة التي تعيشها 

اآلن.

حالة تعيسة

وأب��������دى ال�����ذاي�����دي ح���زن���ه ال���ش���دي���د أن ي���رى 
املواطن بلده في ه��ذه الحالة التعيسة رغم 

تملكها جميع االمكانات املالية و البشرية، 
م���ؤك���دا أن ال��ك��وي��ت ت��ع��ان��ي ال���ي���وم وه���ي في 
أف��ض��ل ظ��روف��ه��ا امل���ادي���ة، م��ت��س��ائ��ال م����اذا لو 
انتهت السنوات السمان وج��اءت السنوات 
العجاف، تذكروا عندما وصل برميل النفط 

ل 5 دوالرات في سنة 1996.

مراحل التنمية

وق���ال ال���ذاي���دي ف��ي ال��وق��ت ال���ذي تشهد فيه 
ال����دول املحيطة وم��ن��ه��ا دول الخليج أزه��ى 
مراحل التنمية مثل السعودية التي تبني 
أكبر جامعة في الشرق األوسط خالل سنت� 
والكويت منذ أكثر من عشر سنوات عاجزة 
ع���ن ب���ن���اء دول�����ة وق���ط���ر األول������ى ف���ي ال��ت��ع��ل��ي��م 
على مستوى الوطن العربي والرابعة على 
مستوى العالم كما أن هناك دوال أخرى أقل 
إمكانات من الكويت واستطاعت أن تنهض 

في سنوات قليلة مثل تركيا.

برميل النفط

وأوض����ح ال���ذاي���دي أن ب��رم��ي��ل ال��ن��ف��ط ت��ج��اوز 
اليوم املئة دينار والكويت منذ سبع سنوات 
فيها فائض مالي متسائال ماذا فعلنا بهذه 
الفوائض؟ وأجاب بقوله: نحن عاجزون عن 
بناء مدرسة وجميع مشاريع الدولة متوقفة 
رغ��م أنها خصصت 37 مليار دي��ن��ار لخطة 
التنمية ب��ع��د ات��ه��ام امل��ع��ارض��ة ب��أن��ه��ا سبب 
تعطيل التنمية ورغم ذلك وافقت املعارضة 
على الخطة عندما طرحت عام 2009 ووقع 
أعضاء مجلس األم��ة عليها باإلجماع بمن 
ف��ي��ه��م امل��ع��ارض��ة خ���الل ث���الث س���اع���ات فقط 
وم��ع ذل��ك م��ازال��ت الخطة معطلة ول��م تعمل 
ال��ح��ك��وم��ة شيئا ب���ال 37 م��ل��ي��ار دي��ن��ار، وك��ل 
ف��ي البلد مضيفا أن املواطن  ش��يء متعطل 
ال��ي��وم وبعد ك��ل ذل��ك م��ن حقه أن يحزن وأن 
يغضب وه��و ي��رى ث���روات ب���الده ت��ب��دد أم��ام 
عينه ويرى الحكومة تعتدي على الدستور، 
م���ن خ����الل رع��اي��ت��ه��ا ل��ل��ط��ائ��ف��ي��ة ول��ل��ن��ع��رات 
ال��ج��اه��ل��ي��ة وت��ق��س��ي��م امل���ج���ت���م���ع، م����ؤك����دا أن 
جميع تلك األح��داث دفعت الشعب الكويتي 
بعشرات األل��وف الى ساحة اإلرادة ليقولوا 
ك��ف��ى اس��ن��اد األم���ر لغير أه��ل��ه وك��ف��ى إط��الق 
ال��ذي يمزق الوحدة  العنان لإلعالم الفاسد 

ال��ل��ه استجاب سمو األمير  وال��ي��وم وبحمد 
ألب��ن��ائ��ه ال���ذي���ن خ���رج���وا ف���ي س���اح���ة اإلرادة 
ب��اآلالف وح��ل مجلس األم��ة املتهم بالفساد 

والرشوة وحل الحكومة.
وق����ال ال����ذاي����دي ل��ل��ن��اخ��ب��� ان ال���ق���رار ال��ي��وم 
ع��اد لهم م��رة أخ��رى ليعيدوا تقييم األم��ور 
وليختاروا على أسس مختلفة مبنية على 
إدراك ووع���ي وتقييم سليم موجها الشكر 
ل��ل��ش��ب��اب ال��ك��وي��ت��ي ال�����ذي ق����اد ه����ذا ال���ح���راك 
 
ً
وال������ذي ل���م ي���ي���أس ح���� ك����ان ع���دده���م ق��ل��ي��ال

واس��ت��ط��اع��وا أن ي��ن��ب��ه��وا ال��ش��ع��ب ال��ك��وي��ت��ي 
ب���ال���خ���ط���ر ال������داه������م واس�����ت�����ط�����اع�����وا اس����ق����اط 

الحكومة الفاسدة واملجلس القبيض.

انتخابات مفصلية

وأك�����د أن ه����ذه االن���ت���خ���اب���ات ل��ي��س��ت ع��ادي��ة 
ول��ك��ن��ه��ا م��ف��ص��ل��ي��ة وس��ت��ن��ت��ق��ل م���ن خ��الل��ه��ا 
الكويت من عهد الفساد والرشوة وانتهاك 
القانون والدستور إلى عهد ازدهار وتنمية 
واس���ت���ق���رار س��ي��اس��ي م���ش���ددا ع��ل��ى أن ه��ذه 
ف��رص��ة ذهبية  ت��م��ث��ل للجميع  االن��ت��خ��اب��ات 
ل��ل��ت��خ��ل��ص م����ن امل����اض����ي امل����ري����ر واالن���ت���ق���ال 
ف��ي��ه الجميع بخيرات  ملستقبل زاه���ر ينعم 
ه��ذا البلد في كنف القانون ويكون املعيار 

الوحيد فيه هو القرآن.
أن��ه وم��ن معه ال يسعون ألن ينتصر  وب��� 
ت���ك���ون  ف����ري����ق س���ي���اس���ي ع���ل���ى آخ������ر وال أن 
ال��س��ل��ط��ت��� متمنيا أن  امل��ع��رك��ة امل��ق��ب��ل��ة ب���� 
تكون معركة مع قوى الفساد لبناء وتنمية 
الكويت وأن يكون التركيز في الفترة املقبلة 

على التنمية.
ولفت الذايدي الى أن هناك خلال في املنظومة 
السياسية يجب أن يعالج وال يخفى على 
أح��د أن ه��ذا الخلل أدى إل��ى ال��ص��دام وع��دم 
االس���ت���ق���رار ول����ن ي�����ؤدي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة ف���ي ح��ال��ة 
اس����ت����م����راره داع����ي����ا ال��س��ل��ط��ت��� ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
والتشريعية والقوى السياسية والشبابية 
امل��دن��ي وأب��ن��اء األس��رة  ومؤسسات املجتمع 
الحاكمة ملؤتمر وطني ملعالجة ه��ذا الخلل 

وإعادة تقييم التجربة.
وأش��ار ال��ذاي��دي إل��ى أن��ه تبنى في برنامجه 
ع��ددًا من مشاريع القوان� وعددها خمسة 
وهي كشف الذمة املالية واستقالل القضاء 

وت���ع���ارض امل��ص��ال��ح وح��م��اي��ة امل��ب��ل��غ��� عن 
ال���ف���س���اد وه��ي��ئ��ة م��ك��اف��ح��ة ال���ف���س���اد مضيفا 
أن ه����ن����اك م���ط���ال���ب ال�����ي�����وم ب���ت���ق���دي���م ح���ل���ول 
ملشاكل التنمية والصحة والتعليم والبنية 
التحتية وترميم الشرخ الذي أصاب الوحدة 

الوطنية.

راية اإلصالح

ووج�����ه ال����ذاي����دي رس���ال���ة ل��رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة 
ق���ائ���ال ان ال��ع��ه��د ال�����ذي ب��ي��ن��ن��ا وب��ي��ن��ك��م هو 
اإلص��الح والقضاء على الفساد وإذا رفعت 
راي����ة اإلص�����الح ف��ك��ل��ن��ا م��ع��ك وك��ل��ن��ا ج��ن��ودك 
وإذا س��رت على سيرة سلفك فلن تجد منا 
إال قوة البأس واملحاسبة الشديدة وأن أول 
محك لرئيس الحكومة هو محاسبة الدفيعة 
والقبيضة وعليه أن يقدم هذا امللف على ما 

سواه من امللفات األخرى.
وف���ي خ��ت��ام ح��دي��ث��ه ق���ال ال���ذاي���دي للناخب� 
إذا قدر لي الفوز فإني أعاهد الله وأعاهدكم 
أن أك��������ون أم����ي����ن����ا ع����ل����ى م����ص����ال����ح ال���ك���وي���ت 

ومصالحكم وأعاهد الله أن أحفظ األمانة.

مرحلة صعبة

وم��ن جانبه أك��د د. عبيد الوسمي أن الكويت 
تمر اليوم بمرحلة مفصلية في تاريخها وربما 
تكون أصعب مرحلة تمر بها دولة إما أن تكون 
مرحلة جديدة بإصالح جذري أو تكون األمور 
أسوأ بكثير مما كانت عليه متمنيا من جميع 
الناخب� أن ي��راع��وا في اختيارهم مستقبلهم 
وم��س��ت��ق��ب��ل أب��ن��ائ��ه��م، م���ؤك���دا أن ال���ك���وي���ت بها 
إم��ك��ان��ات تجعلها ف��ي م��ص��اف ال���دول املتقدمة 
داع����ي����ا الخ���ت���ي���ار م����ن ي���ؤم���ن���وه ع���ل���ى أن��ف��س��ه��م 

وأوالدهم وأموالهم.
وق����ال د ال��وس��م��ي ان ع��الق��ت��ه ب��ال��دك��ت��ور أحمد 
ال����ذاي����دي ل��ي��س��ت ع���الق���ة ش��ه��ر أو ش��ه��ري��ن وال 
سنة أو سنت� ولكنها عالقة س��ن��وات طويلة 
م��ن��ذ أن ك��ان��ا ط��ال��ب��� ف��ي ال��ج��ام��ع��ة م��ؤك��دا أن��ه 
على م��دى تلك ال��س��ن��وات الطويلة ل��م يجد في 
سجل هذا الرجل ما يعيب وأنه لو كان ناخبا 
ف��ي ال��دائ��رة الثانية الخ��ت��اره. وأب���دى الوسمي 
أسفه من األحداث التي مرت بها الكويت خالل 
ال��ف��ت��رة امل��اض��ي��ة وال��ت��ي ك���ان م��ن أهمها أح���داث 

ال��ص��ل��ي��ب��خ��ات ون�����دوة ال��ح��رب��ش وال���ت���ي دخلت 
تلك املنطقة من خاللها التاريخ مستغربا من 
أن الشعب يطالب بتطبيق القانون والسلطة 
ه���ي ال���ت���ي ت��خ��ال��ف، م���ؤك���دا أن امل���ؤس���س���ات إذا 
انهارت فيجب على األف��راد أن يقوموا بدورها 
وأن خ�����روج 70 أل����ف ش��خ��ص ل��س��اح��ة اإلرادة 
ليس كافيا في مجتمع مدني، مشددا على أن 
إن��ج��ازات اإلص���الح ال تصنع بالتمنيات ولكن 
ب��ال��ع��م��ل وي��ج��ب أن ي��ك��ون امل���واط���ن ش��ري��ك��ا في 
اإلصالح السياسي ال مشاركا. وقال ال تطالبوا 
ب��اإلص��الح السياسي ان ل��م ت��ك��ون��وا بأنفسكم 
مصلح� وإذا أردنا أن نحدث نقلة نوعية في 
هذه املرحلة في العمل السياسي فيجب اختيار 
القادرين على هذه املهمة، مؤكدا أن الشعب هو 
مصدر السلطات ولكنه ال يستطيع ممارستها 
بل يختار ممثل�. وعلق الوسمي على قضية 
فيصل املسلم قائال للسلطة وإعالمها الفاسد 
املأجور والكثيرين من املأجورين أن ما أدين به 
د فيصل املسلم ليس من قبيل الجرائم املخلة 
بالشرف واألمانة ومن الناحية القانونية ليس 

له تأثير في موقفه القانوني كمرشح.

الوسمي: الصليبخات 
دخلت تاريخ الكويت بعد 

أحداث ديوان الحربش

{

الذايدي والوسمي أثناء الندوة )تصوير رائد الدميري(

 العدساني: التنمية الحقيقية مرتبطة 
بمكافحة الفساد واستقالل القضاء

كتبت نهى أحمد حنيفة

ال��دائ��رة الثانية النتخابات  افتتح مرشح 
م���ج���ل���س األم�������ة ري�������اض ال���ع���دس���ان���ي امل��ق��ر 
االنتخابي النسائي في النزهة. والذي اكد 
خالله ارتباط التنمية الحقيقية بمكافحة 
الفساد واملحسوبية في مؤسسات الدولة، 
الف��ت��ًا ال���ى ض�����رورة م��ع��ال��ج��ة ذل���ك لضمان 

تحقيق هذه التنمية.

تطوير الكويت

وت��ع��ه��د ال��ع��دس��ان��ي ب���االص���الح وال��ت��م��س��ك 
ب���������االدوات ال���دس���ت���وري���ة وت��ف��ع��ي��ل ق���وان���� 
ال����دول����ة، وال���ت���ش���ري���ع���ات ال���ت���ي ت��ع��م��ل على 
ت���ط���وي���ر ال���ك���وي���ت وال���ح���ف���اظ ع���ل���ى ح��ق��وق 
ال����ش����ع����ب، داع�����ي�����ًا ال�������ى ت����ح����ري����ر ج�������زء م��ن 
االراض���������ي مل���ع���ال���ج���ة ال���ق���ض���ي���ة االس���ك���ان���ي���ة 
ورف���ع ع��دد توفير ال��وح��دات ال��ت��ى توفرها 
ق��ان��ون املنافسة  ب��ال��س��ن��ة. وتفعيل  ال��دول��ة 
)كسر االحتكا ر( للحد من ارتفاع االسعار 
واعطاء فرصة للشباب ملمارسات نشاطات 

اقتصادية.

استقالل القضاء

وش��������دد ال����ع����دس����ان����ي ع���ل���ى ال���ت���رك���ي���ز ع��ل��ى 
االصالح والتمية البشرية وتوفير وظائف 
للمواطن� والقضاء على البطالة، مطالبًا 
ب���إدخ���ال ت��ع��دي��الت إص��الح��ي��ة منها إن��ش��اء 

هيئة ملكافحة الفساد وكشف الذمة املالية 
داع���ي���ًا ال����ى ت��ح��ق��ي��ق اس��ت��ق��الل ال��ق��ض��اء من 
الناحية اإلدارية واملالية والعمل على فصل 
ادارة التحقيقات واألدلة الجنائية من وزارة 

الداخلية وضمها الى السلطة القضائية. 

هيئة لفحص األغذية

وأش���ار ال��ع��دس��ان��ي ال��ى أن ان��ت��ش��ار ظاهرة 
امل������واد ال��غ��ذائ��ي��ة ال���ف���اس���دة ي���وج���ب إن��ش��اء 
هيئة متخصصة لفحص األغذية واالدوية 
لضمان توفير التغذية واألدوية الصالحة 

لالستخدام اآلدمي. 

منع االحتكار

ق��ان��ون  ان���ه سيعمل ع��ل��ى تفعيل  وأض����اف 
م����ن����ع االح�����ت�����ك�����ار وت���ط���ب���ي���ق���ه ب����ال����ص����ورة 
املنشودة بهدف تخفيض األسعار وإعطاء 
فرصة للشباب الكويتي ملمارسة التجارة 

بالصورة الصحيحة واملجدية. 

توفير األراضي

وش��������دد ع���ل���ى ض����������رورة ت���وف���ي���ر األراض��������ي 
للمواطن وتقليص مدة االنتظار للحصول 
على سكن للمواطن عبر العمل على رفع 

ع���دد ال���وح���دات السكنية م��ن 8000 ال���ى 30 
ألف وح��دة.  وأع��رب العدساني عن أمله في 
أن ينجح املجلس ال��ق��ادم ف��ي تحقيق نقلة 
نوعية ف��ي ال��ح��ي��اة الديموقراطية ويحقق 
ما يتطلع اليه املواطنون للنهوض بالدولة 
وإرجاعها الى سابق عهدها كدولة سباقة 
في التطوير في شتى املجاالت. وذكر مرشح 
العدساني ان��ه سيعقد ن��دوت��ه االنتخابية 
ي����وم 22 ال��ح��ال��ي وس��ي��ت��ح��دث خ��الل��ه��ا عن 
ب��رن��ام��ج��ه االن��ت��خ��اب��ي ع��ل��ى ان ي��ف��ت��ح ب��اب 
االس��ئ��ل��ة للجماهير خ���الل ال���ن���دوة وس��ي��رد 

على جميع االسئلة التي ستوجه اليه.

الرفاعي: املجاميع الشبابية أكدت 
حبها للوطن ووالءها لألسرة الحاكمة

أوض�����ح�����ت م���رش���ح���ة ال�����دائ�����رة 
ال��ث��ان��ي��ة الن���ت���خ���اب���ات م��ج��ل��س 
االم����������ة ع����������روب ال������رف������اع������ي ان 
االخيرة  السياسية  »االح��داث 
ال����ت����ي ت���م���خ���ض ع���ن���ه���ا رح���ي���ل 
ال��ح��ك��وم��ة وم��ج��ل��س االم�����ة ان 
الكويتي طاقة هائلة  للشباب 
ال حدود لها، فقد أكد الشباب 
ذك�����ورًا وان���اث���ًا ان دوره�����م ف��ي 
ص�����ن�����ع ال�����س�����ي�����اس�����ة امل���ح���ل���ي���ة 
ف���ج���م���ي���ع  اغ������ف������ال������ه،  ي����م����ك����ن  ال 
السياسية بمختلف  التيارات 
ت���وج���ه���ات���ه���ا اع���ت���م���دت ب��ش��ك��ل 
رئ��ي��س��ي ع��ل��ى ط��اق��ات��ه��م خ��الل 
ت���ل���ك ال����ف����ت����رة ال���ح���س���اس���ة م��ن 

السياسي. الكويتي  تاريخ 
وأش�����������ارت ال�����رف�����اع�����ي إل�������ى ان 
االرادة  ت����ج����م����ع����ات س������اح������ة 
وال�����ن�����ش�����اط االل�����ك�����ت�����رون�����ي م��ا 
ت��ل��ك الطاقة  ه��ي اال ام��ث��ل��ة ع��ن 
ال��ش��ب��اب��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة امل��ت��وق��دة 
التي يجب ان تستغل ايجابيًا 
ف��������ي س�����ب�����ي�����ل رف�������ع�������ة ال�����وط�����ن 
ان  االوان  ان  وان������ه  وت���ق���دم���ه، 
ن���درك ان ل��دي��ن��ا ش��ب��اب��ًا واع���دًا 
م���ث���ق���ف���ًا ي�������رى ن���ف���س���ه ش���ري���ك���ًا 
ف��ي ات��خ��اذ ال���ق���رار وال ي��رض��ى 
ال����ت����غ����اف����ل  او  ب����ال����ت����ه����م����ي����ش 

ع��������ن ال���������خ���������روج ع��������ن امل������س������ار 
بكل  الفساد  او  الديموقراطي 

اشكاله.
ولقد اكدت املجاميع الشبابية 
ب��م��خ��ت��ل��ف م��ش��ارب��ه��ا اي��م��ان��ه��ا 
ها  العميق بحب الوطن ووالء
ل���الس���رة ال��ح��اك��م��ة وح��رص��ه��ا 
ع��ل��ى م���ب���ادئ ال��دي��م��وق��راط��ي��ة 
وح�������ري�������ة ال������������رأي وال����ت����ع����ب����ي����ر 
السلمي عن االفكار بعيدًا عن 
ق��م��ع ال���رأي االخ���ر او ال��ج��ن��وح 

للعنف ومخالفة القانون، وان 
ال��ش��ب��اب��ي يتطلب  ال��واق��ع  ذل��ك 
اه����ت����م����ام����ًا رس����م����ي����ًا وش���ع���ب���ي���ًا 
ي����زي����ده اح���ت���راف���ي���ة وت��ن��ظ��ي��م��ًا 
للثوابت يتصدرها  واحترامًا 

العريق. دستورنا 
ال������رف������اع������ي إل���������ى ان  وأش�������������ار 
ال���ك���وي���ت ب��ن��ي��ت م��ن��ذ ن��ش��أت��ه��ا 
ع��ل��ى ي���د ال��ش��ب��اب، وان ق���درت 
الشباب على االبداع الرياضي 
وال������ث������ق������اف������ي واالج�����ت�����م�����اع�����ي 
السياسي  والعلمي فضال عن 
ه������ي ح���ق���ي���ق���ة ع����رف����ن����اه����ا ف���ي 
اس�����ت�����م�����رار  وان  ت�����اري�����خ�����ن�����ا، 
ت��ه��م��ي��ش ال��ش��ب��اب وع����دم فتح 
قنوات صحيحة الستيعابهم 
ول����ت����واص����ل����ه����م م������ع م���ت���خ���ذي 
ال������ق������رار ه�����و خ�����س�����ارة مل���ص���در 

الحبيب. لبلدنا  الهام وتميز 
ك���م���ا ش�������ددت ال����رف����اع����ي ع��ل��ى 
ض����رورة ال��ت��ث��ق��ي��ف ال��س��ي��اس��ي 
وال�������ت�������وع�������ي�������ة ال������دس������ت������وري������ة 
ل���الج���ي���ال ال����ت����ي ت���ت���رع���رع ف��ي 
ظ���ل ه���ذه االج�����واء ال��س��ي��اس��ي��ة 
ك��ي ينشأ في  ال��دي��م��وق��راط��ي��ة، 
الحبيبة شعب تشرب  كويتنا 
م����ب����ادئ ال���ح���ري���ة وال���ت���س���ام���ح 

القانون. واحترام 

{

عروب الرفاعي

املال: نريد وزراء أقوياء ال موظفني كبارًا 
يتراجعون عن قراراتهم

املال  الثانية عبدالله نجيب  الدائرة  قال مرشح 
اننا نتطلع الى تشكيل حكومة في املرحلة تنقذ 
ال��ب��ل��د وت��س��اه��م ف��ي ال���خ���روج م��ن االزم����ات التي 
تواجهها ويجب ان يكون لديها فريق ازمة واال 
يكون موقفها ردود افعال كما وجدنا في كيفية 
ت��ع��ام��ل��ه��ا م���ع اض���راب���ات امل��وظ��ف��� ف���ي مختلف 
امل��وظ��ف  ان��ص��اف  الحكومية وي��ج��ب  ال��ق��ط��اع��ات 
له مميزات وخاصة من يعملون في  وان تمنح 

اعمال خطرة.

وزراء ال موظفون

وأضاف املال خالل زيارته ديوانية املتروك اننا 
ن��ري��د وزراء اق���وي���اء اص���ح���اب ق����رار ال م��وظ��ف��� 
كبار يتراجعون عن اتخاذ القرار ولديهم القدرة 
على مواجهة االزمات ويسارعون الى التصدي 

ل���ه���ا وان�����ن�����ا ن����أم����ل م�����ن ح���ك���وم���ة س���م���و رئ���ي���س 
الخير  املبارك كل  الشيخ جابر  ال��وزراء  مجلس 
النتائج  اع��الن  املقبل بعد  التشكيل  ي��ك��ون  وان 
املرحلة  بوجود حكومة قوية تلبي احتياجات 
املقبلة سواء على الصعيد الداخلي او االقليمي 
وخ����اص����ة امل���ت���غ���ي���رات واالح���������داث ال���ت���ي ت��ح��ي��ط 
العربية والخليجية وه��ذا يتطلب  باملنطقت� 
ان ت���ك���ون ل��دي��ن��ا ح��ك��وم��ة م��ت��ج��ان��س��ة م��ت��ع��اون��ة 
ب��رن��ام��ج عمل  التشريعية ول��دي��ه��ا  ال��س��ل��ط��ة  م��ع 

واضح.
وأض����������اف امل��������ال: ي����ج����ب ع���ل���ي���ن���ا امل����س����اه����م����ة ف��ي 
ال��دي��م��وق��راط��ي وان نتصدى  ال��ع��رس  اس��ت��ك��م��ال 
جميعا ملن يريد ان يخرب انتخاباتنا الكويتية 
وي��ش��وه ص��ورة بلدنا الجميلة م��ن خ��الل ش��راء 

االصوات وشراء الذمم.
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عبدالله نجيب املال
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