سمو األمير استقبل شيخ شمل العوازم
ص� � ��رح ن� ��ائ� ��ب وزي� ��ر
ش � � � � � ��ؤون ال� � � ��دي� � � ��وان
األميري الشيخ علي
ال� � �ج � ��راح ب � ��أن س�م��و
أم �ي��ر ال �ب��اد ال�ش�ي��خ
ص� �ب ��اح األح � �م� ��د ق��د
أص � � ��در ت��وج �ي �ه��ات��ه
ال �س��ام �ي��ة ب ��أن ي�ق��وم
ال � � ��دي � � ��وان األم � �ي� ��ري
ب ��ال� �ت� �ك� �ف ��ل ب � ��اج � ��راء
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النواب اإلسالميون اغتروا
بأغلبيتهم فتدخلوا في
صالحيات صاحب السمو
وطالبوا بحكومة شعبية
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 ..وانكشف ما يخططون له!

العبداهلل لـ «راهنلا» :خطير ..التدخل في صالحيات األمير ..وال عالقة ملا طرح بـ «التنمية»
الراشد :إذا كانوا يرون أن
ُاملبارك آخر رئيس وزراء
فأجزم بأنه آخر مجلس
لهم!

االفتتاحية

هل من نهاية للبذاءة
واإلسفاف؟!

الحربش :نريد حكومة
ذات غطاء برملاني ال وزير
يذهب وآخر يأتي« ..يروح
شمالي يجي جنوبي»!
العنجري :بس كافي ملينا
نبي نظام حكم نفس
األردن واملغرب!
كتب الفي النبهان
وعبداهلل المجادي

«بالفم املليان» اعلنتها االغلبية البرملانية نريد
رئ�ي��س وزراء شعبيا ونظامًا ملكيا دستوريا
مشابها للمغرب واالردن ،فما كان يقال من هنا
وه �ن��اك ب �ش��أن ال�ح�ك��وم��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة وال� ��ذي ك��ان
ي�ط��رح ب �ص��ورة خ�ج��ول��ة ومبطنة ك��ان واض�ح��ا
امس وضوح الشمس ..وما قاله النائب د .وليد
الطبطبائي من ان سمو رئيس ال��وزراء الشيخ
ج��اب��ر امل� �ب ��ارك س �ي �ك��ون اخ ��ر رئ �ي��س وزراء من
االس��رة الحاكمة لم يكن هفوة بل على ما يبدو
ص➤ 2

الطاحوس ودشتي
ينفيان ما نقل
عن مساجلتهما
أكد النائبان عبدالحميد دشتي وخالد
ال�ط��اح��وس ان ب�ع��ض م��ا ت��م ن�ش��ره من
م�ف��ردات خ��ال املساجلة التي حصلت
في جلسة املجلس الثاثاء ليس دقيقا،
مشيرين الى ان بعض الصحف نسبت
للطاحوس كاما لم يقله الى دشتي من
مفردات من عيار ثقيل لم يتم ذكرها.

تصوير هشام اليوسف

قال له :سؤالك يستحق اإلجابة عليه في  3أسطر فقط

الشمالي للعنجري :ال تصارخ ..عندي كرامة تفوق كرامتك
وممشة الزفر اللي يكتبون له بيان ما يدري شنو فيه
ش�ه��دت جلسة مجلس األم ��ة أم��س م �ش��ادة عنيفة بني
ال�ن��ائ��ب عبدالرحمن العنجري ون��ائ��ب رئ�ي��س ال ��وزراء
وزير املالية مصطفى الشمالي ،توعد فيها األول الثاني
باملساءلة قريبا.
وسار املشهد كالتالي:
العنجري« :توصلت إل� ّ�ي قناعة شخصية وه��و ان��ه ال
يمكن ان تنفذ خطة تنمية بالكويت بمعزل عن القطاع
الخاص ...ليس لوزير املالية اي دور في التنمية بهذه
ال�ح�ك��وم��ة ف�ه��و ي�غ�ط��ي ف�ق��ط ع�ل��ى امل��ؤس �س��ات ال�ت��اب�ع��ة
ل ��وزارت ��ه...ن� �ح ��ن ف��ي ح��اج��ه ال ��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س وزراء

شعبي ليحقق طموحات ابناء الشعب ،فرئيس الوزراء
ف��ي اململكة االردن �ي��ة وف��ي اململكة املغربية م��ن الشعب
وإذا استمررنا بهذا الوضع في الكويت فسوف يلعننا
الجيل القادم ..وزي��ر املالية يغطي على املتنفذين فقط
وصاير ممشة زفر اين قانون الخصخصة»!
الشمالي :م��ا ف��ي داع��ي ل�ل�ص��راخ!! ..وزي��ر املالية م��ا هو
ممشة زفر ولكن ممشة الزفر هو اللي يكتبون له البيان
وما يدري شنو فيه.
عندي القدرة ان أقف واقول كلمات اقسى من كلماته ،لذا
نطلب شطب كلماته من املضبطة فابد ان يكون هناك

احترام كامل.
العنجري :الوعد ق��دام يا وزي��ر املالية ،لو عندك كرامه
مهنية لقدمت استقالتك بعد تقديم استقالة محافظ
البنك املركزي.
الشمالي :محافظ البنك املركزي استقال ألسباب تختلف
عما قاله النائب ،وعندي كرامة تفوق كرامات الكثير من
ال�ن��اس ،وال�س��ؤال ال��ذي قدمه له يستحق االج��اب��ة في 3
اس�ط��ر ف�ق��ط ،وه��ذا م��ا أت��اه وح�ص��ل عليه ،ع�ش��ان چذي
مشتط ،وهذا ما تستحقه اسئلة صفحة ونص أجبنا
عليها بثاثة أسطر الن سؤاله غير حرفي.

عبدالصمد عن التنمية ورئيس الوزراء الشعبي :ال يستقيم الظل والعود أعوج!
رفض النائب عدنان عبدالصمد ربط بعض النواب بن االنجاز والتنمية والدفع بتعديل دستوري
يسمح بتولي رئيس وزراء شعبي مهمة تشكيل الحكومة .وقال عبدالصمد :انه ال يوجد اي ارتباط
بن التنمية من ناحية ورئيس الوزراء الشعبي من ناحية اخرى ،الفتًا الى انه حتى لو جاء ما يطالب
به البعض فلن يستطيع انجاز شيء خال هذه «العفسة» السياسية التي تعيشها الباد.
وأضاف :اننا مازلنا نعيش مرحلة تأزيم على عدة مستويات منها ما بن النواب انفسهم سواء
ً ّ
ما يطلق عليهم االغلبية أو االقلية .وتساءل قائا :ان��ى يستقيم الظل والعود أع��وج؟ ،مؤكدًا ان

االستقرار السياسي هو االساس واملدخل لكل النواحي االخرى .وأشار الى ان استجواب وزيري
املالية والداخلية مؤشر على عدم االستقرار السياسي املطلوب الصاح الخلل وحل القضايا.
وأضاف :انه ال يوجد توافق على االولويات والقضايا امللحة ،الفتًا الى ان االستجواب حق سياسي
وأداة دستورية.
وكشف عن ان استجواب الجويهل لوزير الداخلية ستكون محاوره مفاجأة للكثيرين وقد تحرج
الكثيرين ايضًا نظرًا لبعض البيانات التي سيقدمها في استجوابه.

لم يعد غريبًا على األسماع أن تتكرر عبارات مألى
ب��ال�ب��ذاءة وال�ق��ول الفاحش ف��ي جلسات مجلس األم��ة،
وال ن��ري��د هنا أن نضع ال�ل��وم على كتلة دون أخ��رى،
ف��امل��اح��ظ أن ال�ك�ت�ل�ت��ن :األغ �ل�ب �ي��ة واألق �ل �ي��ة ،ي�ت�ب��ارى
أعضاؤهما برمي األل�ف��اظ البذيئة والفاحشة ،بل إن
هناك طرفًا ثالثًا دخل في اللعبة ،وهو الجمهور الذي
يحضر الجلسات!!.
ب��ال�ط�ب��ع ،ال يمكننا أن ن�ح��دد األس �ب��اب ال�ك��ام�ن��ة وراء
ازدي��اد ه��ذه الظاهرة ،وكيف نشأت ،وال��ى أي��ن تتجه؟
فهذه املهمة تحتاج إلى خبراء عدة في علمي االجتماع
والنفس ،لكن األمر الذي يعنينا هنا ،مسؤولية رئيس
الجلسة الذي تحدث تلك اإلساءات أثناء إدارته الجلسة،
فهو مسؤول بشكل مباشر  -في أحيان عديدة -عن
تمادي بعض ال�ن��واب في إساءاتهم للغير ،من خال
تركهم يسترسلون في حديثهم املسيء ،أو من خال
التساهل في منح نقاط النظام في غير موضعها ،أو
حتى في عدم اعطاء األوامر في الوقت املناسب لحرس
املجلس للتعامل مع إساءات الجمهور!!
أما املسؤولية غير املباشرة فتقع على عاتق أعضاء
مكتب املجلس ،لعدم إي�ق��اع العقوبات ال��ازم��ة لوقف
ال �ت �ج��اوزات واإلس� � ��اءات ال �ت��ي ي��رت�ك�ب�ه��ا ال �ن��واب تجاه
اآلخرين ،أما اذا كان أعضاء مكتب املجلس يرون أن
العقوبات أو ال�ج��زاءات املوجودة في الائحة الداخلية
 في ه��ذا الشأن  -غير كافية ل��ردع النواب املسيئن،فعليهم ان يقوموا بدورهم كنواب باقتراح التعديات
الكفيلة بسد النقص في الجزاءات لكي تردع من ليس
لديه رادع ذاتي من خلق وأدب.
لقد أضحت املمارسات املشينة في مجلس األمة تأخذ
منحى خطرًا ال يليق بأخاق الكويتين وال بقيمهم،
حتى بتنا نحمد الله كثيرًا على أن جلسات مجلس
األمة ال تنقل عبر الفضائيات ،وإال كنا مادة للضحك
واالستهزاء عند شعوب األرض!!
إن إي �ق��اف ه��ذا اإلس �ف��اف أص�ب��ح م�س��ؤول�ي��ة الجميع،
ون�ع�ت�ق��د أن ع�ل��ى ال�ج�م�ي��ع أن ي �ش��ارك ف��ي إدان� ��ة ه��ذه
األفعال املشينة ،والضغط على أعضاء مجلس األمة
بشتى الوسائل كي ي�ع��ودوا إل��ى رشدهم ويحترموا
ُ
امل��ؤس�س��ة ال�ت��ي ت�ش��رع فيها ق��وان��ن ال��دول��ة ،ون�ظ��ن أن
القوى الشبابية بشتى راياتها ومسمياتها ربما تكون
هي األج��در بتبني هذا املوضوع ،فلقد أمست األسر
الكويتية تخجل مما يقال وينشر من بذاءات يطلقها
ن��واب األم��ة تجاه بعضهم بعضا وتجاه اآلخرين من
خارج املجلس ،فهل من نهاية لهذا اإلسفاف؟!
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