
الشاهني يقترح احتساب 
يوم العمل التالي للراحة 
األسبوعية عطلة رسمية

 أعلن النائب أسامة الشاهني عن تقدميه 
اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: 

ملّ��ا كانت بعض أي��ام العطل الرسمية 
اخلاصة باألعياد واملناسبات، تصادف 
أيام راحة تعطل فيها املصالح احلكومية 
وال��ق��ط��اع اخل���اص، مم��ا ي��ح��رم املوظفني 
والعمال من كثير من أيام العطل الرسمية، 

لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي:
»احتساب يوم العمل التالي ليوم الراحة 
األسبوعية ي��وم عطلة رسمية، متى ما 
يوافق يوم الراحة عطلة رسمية مقررة، 
وذل��ك حتى ال يحرم املوظفون منها، كما 

حدث بعطلة املولد النبوي الشريف

أمني عام مجلس 
األمة استقبل سفير 
جمهورية أوزبكستان

استقبل األم��ني العام ملجلس األم��ة عالم 
الكندري في مكتبه ام��س سفير جمهورية 
أوزبكستان ل��دى دول��ة الكويت الدكتور 

بهرمجان اعاليوف.
 وقدم السفير اعاليوف لألمني العام دعوة 
رسمية  ملجلس األم��ة الكويتي للمراقبة 
واإلش���راف على االنتخابات النيابية في 
جمهورية أوزبكستان واملقرر إجراؤها في 

ديسمبر املقبل
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اسامه الشاهني 

ريا�ض عواد 

ق��ال رئيس مجلس االم��ة م��رزوق الغامن 
انه نقل للقيادة السياسية وجهة نظر عدد 
كبير من النواب بشأن عدم جتانس الفريق 
احلكومي وض��رورة وج��ود فريق حكومي 
متجانس ، مشيرا ال��ى ان��ه لم يبلغ رسميا 

حتى اآلن باستقالة احلكومة.
وقال الغامن في تصريح صحفي مبجلس 
األم��ة أم��س » بالنسبة ألسئلتكم املتكررة 
واملتعددة بخصوص االستجوابات، كما 
تابعتم بالنسبة الستجواب األخت الفاضلة 
جنان بوشهري تقدمت باستقالتها وحددت 
موعدا جللسة التصويت على طلب طرح 

الثقة حتى أستلم االستقالة رسميا«.
وأض��اف الغامن » بالنسبة الستجواب 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ال��ش��ي��خ خ��ال��د اجل����راح أي��ض��ا ح���دد موعد 

للتصويت«
   وق��ال ال��غ��امن  » في وجهة نظري فيما 

يتعلق ب��اس��ت��ج��واب ال��وزي��ر ف���إذا دخلت 
احلكومة اجللسة فسيحظى الوزير بأغلبية 
جتدد الثقة بوزير الداخلية لكن املوضوع 

أكبر من موضوع استجواب«.
وق��ال إن��ه« في وجهة نظري الشخصية 
ووجهة نظر األخ��وة واألخ���وات وبعضهم 
صرح داخ��ل قاعة عبد الله السالم وخارج 
القاعة والبعض لم يصرح فيها ونقلت وجهة 
نظر بعض األخ��وة األفاضل ممن صرحوا 
وممن لم يصرحوا مثل األخ عبد الله الرومي 
ومحمد الدالل نقلت أمس للقيادة السياسية 
رأي مجموعة كبيرة من النواب بأن املشكلة 

في الفريق احلكومي هو عدم التجانس«.
وأكد الغامن » وحتى يستمر املركب يجب 
أن يكون هناك فريق حكومي متجانس، 
ونقلت هذا األمر إلى القيادة السياسية وإلى 
سمو رئيس مجلس ال���وزراء الشيخ جابر 

املبارك الصباح » .
وقال الغامن » حتى اآلن لم أستلم رسميا 

أي شيء بخصوص استقالة احلكومة، لكن 
في وجهة نظري الشخصية إن هذا االحتمال 
وارد ج��دا ويجب معاجلة اخللل املوجود 

وحسمه وأعتقد بأنه سيحسم«
وأكد الغامن » لم أستلم شيئاً رسميا حتى 
هذه اللحظة لكن في تقديري الشخصي إن 
ه��ذا احتمال وارد ج��دا وأن��ه يجب أن تأتي 

احلكومة بفريق متجانس«.
وبسؤاله عن احلديث عن حل املجلس قال 
الغامن » أوصلت أمس الرسالة إلى القيادة 
السياسية وأعتقد أنها أن نقلت وجهة نظر 
معظم أعضاء املجلس، وحل املجلس هو حق 
دستوري أصيل لسمو األمير ال ينازعه فيه 
أحد، ولكن بالنسبة ملا أخبرني به صاحب 
السمو ال أعتقد بأن هناك أي نية حلل املجلس 
في الوقت احلالي إمنا األمر يحتاج إلى إعادة 

ترتيب الفريق احلكومي«.
من جهة اخرى بعث رئيس مجلس األمة 
م��رزوق الغامن ببرقية إل��ى رئيس مجلس 

ال��ن��واب امل��ص��ري الدكتور علي عبد العال 
أع���رب فيها ع��ن خ��ال��ص ال��ع��زاء وص��ادق 
املواساة بضحايا حادث احلريق الذي اندلع 
في خط أنابيب ملنتجات نفطية في محافظة 
البحيرة وأودى بحياة عدد من االشخاص 

وإصابة آخرين.
كما بعث رئيس مجلس األم��ة م��رزوق 
الغامن امس  ببرقية إلى صقر غباش سعيد 
امل���ري مبناسبة ف���وزه ب��رئ��اس��ة املجلس 
الوطني االحت��ادي بدولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة الشقيقة بالتزكية.
وأعرب الغامن في برقيته عن ثقته بقدرة 
صقر غباش على االض��ط��الع مبهامه بكل 
حرفية واقتدار متمنيا له التوفيق والنجاح 

في أداء مهامه.
وأكد الغامن تطلعه إلى مزيد من التعاون 
مع صقر غباش استكماال ملسيرة التعاون 
املثالية بني مجلس األمة الكويتي واملجلس 

  مرزوق الغامن مصرحا لوسائل االعالم الوطني االحتادي

عزى نظيره املصري في ضحايا حريق »النفط«

  الغامن: حل املجلس بيد صاحب السمو.. والفريق احلكومي غير متجانس

ضرورة املبكرة  واالنتخابات  الوطنية  املصاحلة  احلكومة:  استقالة  عن  نواب 

أعرب اعضاء في مجلس األمة عن مواقفهم 
إزاء استقالة احلكومة، مؤكدين تطلعهم الى 

نهج جديد واستعداد املجلس للتعاون.        
وفي هذا الصدد، قال النائب محمد الدالل : 
استقالة احلكومة جاءت في وقتها ومستحقة، 
وأي تشكيل حكومي ق��ادم يستقطب وزراء 

لديهم خبرة سياسية وإدارية.
وأضاف: لسنا متفائلني وعلينا أن نحتاط، 
م��س��ت��درك��ا: إن ي��د مجلس األم���ة مم���دودة 

للتعاون.
ب��دوره، رأى النائب عبدالله الكندري أن 
 استقالة احلكومة ج��اءت متأخرة، وق��ال: 

نتطلع لنهج جديد يحقق آم��ال الكويتيني 
ويعالج الفساد بجدية ويبتعد عن اخلالفات 

احلكومية.
من جانبه، قال النائب عبدالوهاب البابطني 
إن استقالة احلكومة ورحيلها واجب واألوجب 
أن يكون لدينا مشهد جديد يقوم على أركان 

رئيسية 
أول����ه����ا 
مصاحلة 
وطنية شاملة وطي صفحات املاضي وحل 
مجلس األم��ة وال��دع��وة النتخابات مبكرة 
يختار م��ن خاللها أب��ن��اء الشعب الكويتي 
ممثليهم وأخيرا رئيس وزراء جديد بنهج 
جديد، مشيرا ال��ى ان ع��ودة الرئيس تعني 

إعالن استجوابه

ب���دوره ق��ال النائب خالد العتيبي اعلن 
تاييدي  في طرح الثقة بوزير الداخلية وعدم 
التعاون مع حكومة جابر املبارك واضاف 
العتيبي م��ا خشيته رأي��ن��اه ف��ي استجواب 

اجلراح
 وق��ال خالد العتيبي: خيوط اللعبة ال 
ميتلكها جابر املبارك وال��وزراء بل ميتلكها 
م��ن ه��م خ���ارج املجلس م��ن ش��ي��وخ وجت��ار 

ومتنفذين

واكد العتيبي على ان  رئيس الوزراء ليس 
ل��ه دور واحلكومة ال تستحق البقاء ولن 
اتعاون مع احلكومة ما لم يتغير النهج وهو 

نهج الفساد ونهج الفداوية
وق���ال ال��ع��ت��ي��ب��ي: سمعنا أن احلكومة 
ستستقيل فلتستقيل لكن يجب تغيير النهج 
بعد ان وصلت احلكومة إلى الدرك األسفل من 
التردي وهي ديدنها الكذب ومتييع القضايا 

والضحك على الناس

خالد العتيبي  عبدالوهاب البابطني   عبدالله الكندري محمد الدالل 

االستقالة  ت��ق��دمي  ف��ي  ت��أخ��رت  احلكومة  ال��ك��ن��دري: 
وإدارية سياسية  خبرة  لديهم  وزراء  استقطاب  الدالل: 
ج���دي���د ب���ن���ه���ج  ج�����دي�����د  وزراء  رئ�����ي�����س  ال����ب����اب����ط����ن:   

ال������ب������ق������اء ت�����س�����ت�����ح�����ق  ال  احل��������ك��������وم��������ة  ال������ع������ت������ي������ب������ي: 


