
ربيع �سكر وريا�ض عّواد 

ق��ب��ل س���اع���ات م���ن ج��ل��س��ة م��ن��اق��ش��ة 
االستجواب املوجه لسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك اليوم، شهدتت 
ن��دوة »سرقوها...ودمروا وحدتها« أمس 
االول ب��دي��وان النائب محمد ب��راك املطير 
عرض كتاب عدم التعاون مع رئيس مجلس 
ال��وزراء سمو الشيخ جابر املبارك، ورفع 
الكتاب النائبان املطير ووليد الطبطبائي 
وهو موقع من مقدمي االستجواب االول وهم 
املطير ووليد الطبطبائي ومرزوق اخلليفة، 
وطالب املتحدثون سموه بصعود املنصة. 
وحت���دث ف��ي ال��ن��دوة ك��ل م��ن الطبطبائي 
واخلليفة واملطير والنواب السابقني أحمد 
السعدون وخالد السلطان وعبداللطيف 

العميري«.
وكان أول املتحدثني النائب املطير الذي 
اكد ان كلمته ستسلط الضوء على االوضاع 
االخ��ي��رة، وليس خفيا اننا اعلنا محاربة 
الفساد ومشكلتنا ليست باحلكومة وامنا 
داخل املجلس، فكيف نحارب احلكومة في 
ظل فساد املجلس، وما كنا نتوقعه موجود 
داخل املجلس. ونحن نواجه فساد مجلس 
وفساد حكومة تغير قناعات النواب على 

املأل ودون حياء.
واض����اف امل��ط��ي��ر إن احل��ك��وم��ة تخرب 
اجللسات وتسيطر على املجلس مبعاونة 
بعض نوابها الفاسدين، مشيرا إل��ى أن 
هناك نوابا لألمة وآخرين للحكومة ينفذون 

اجندتها ويأمترون بأمرها .
وأض���اف م��ن ن��دوة »سرقوها ودم��روا 
وحدتها« أننا رفعنا السقف على نواب 
احلكومة ألنهم ي��ري��دون السيطرة على 
امل��ج��ل��س وال��ت��ش��ري��ع��ات وال ع��اق��ة لهم 

بالشعب وحقوقه.
وتابع مشكلتنا باألعضاء الفاسدين 
الذين صوتوا ضد قناعاتهم وضد مصلحة 

الوطن وامل��واط��ن��ني، مؤكدا أن ورق��ة عدم 
التعاون مع رئيس الوزراء موقعة وجاهزة.
وت��ط��رق امل��ط��ي��ر للحديث ع��ن اخلطر 
اإليراني ودع��ا لانتباه وق��ال »انتبهوا يا 
حكومة ترى حدودنا الشمالية صارت مع 
إي���ران ألن ال��ع��راق انتهت وهنا اخلطر«، 
واستنكر املطير النظرة االستراتيجية التي 
لدى احلكومة وتساءل: كيف تأتي بالروس 
في معسكر مقابل للمعسكر األمريكي فهل 

تريد حربا عاملية؟.
واستنكر املطير، حديث رئيس مجلس 
األمة عن وجود 400 الف م��زور، مؤكدا أن 
ذلك يهدم املجتمع وميزقه، متسائا: أليس 

هؤالء هم من أوصلوك للمجلس؟.
ب����دوره ق���ال ال��ن��ائ��ب اح��م��د ال��س��ع��دون 
»االخ خالد السلطان طالب بعض النواب 
باالستقالة، واعتقد بعد م��رس��وم التفرد 
بالسلطة وما رايناه من مجلس 2013 من 
التوجه الواضح بواد الدستور واالستمرار 

في بلد املشيخة،
وت��اب��ع ال��س��ع��دون »قبلنا م��ن يققزك 
باالصاح واعتقد املشاركة في ظل الصوت 
الواحد هو شرعنة للفساد والتفرد، وشرعنة 
لتصفية البلد ومع ذلك جئت بدعوة كرمية 
م��ن االخ محمد املطير الن��ي اع��رف حقيقة 
موقفه واالل��م ال��ذي يشعر به وال اعتقد ان 

هناك انسانا عاقا يرفض ذلك.
وقال ما يحدث نتيجة التراخي والتنازل 
عن التشريع والرقابة، وصدرت تصريحات 
لم تصدر حتى في املجلس الوطني وال في 
املجلس السابق، ملا صدرت بدعة تصريح 
م��ن 44 ن��ائ��ب بتحصني رئ��ي��س ال���وزراء 
سواء حتى نهاية الفصل او دور االنعقاد، 
وم��ن ي��ق��ول يعلم ان امل��ش��رع ك��ان حكيما 
فوضع لطلب املناقشة خمسة اعضاء وامنا 
االستجواب يقدم بواحد فلو ص��ار واحد 
حر باي مجلس يستطيع استجواب رئيس 
ال��وزراء، االمر املخيف هو التبرير باسلوب 
كاذب حول وجود مئات االالف من املزورين 
حمل��اول��ة اق��ن��اع بعض االط����راف واي��ج��اد 
السبب لهم للتصويت ضد تعديل احملكمة 

االدارية فالوسيلة والغاية سيئة.
وم��ن يستشهد كانه يقول ان 400 الف 
م��زور، وقلت باننا ام��ام فضيحة مجلجلة 
مخزية اذا صح او ك��ان الكام اليتفق مع 
احلقيقة، واستطيع ان اق��ول جازما كذب 
وهدفه تفتيت املجتمع واحتدى من واقع ما 
لدي ومن لديه اي بيان يتعلق باي تزوير 
لو اربعة االف ولو حتى اربعمائة، وكل من 
مينح اجلنسية الكويتية اال بعد ان ينشر في 
اجلريدة الرسمية وهذه البيانات املتعلقة 

باملزورين باطل وغير صحيح.
من يرجع للمجموعة االحصائية سنة 
89 والتعداد يحسب يوم 21 ابريل كان عدد 
الكويتيي 681 الف، وعندما وجهت سؤاال 
الحمد العبدالله عن حدوث تاعب في عدد 
الكويتيني فرد على سؤالي بالتفصيل عن 
ما مت وب��رر ذل��ك ب��دواف��ع سياسية وحتى 
ال يكون هناك مطامع في الكويت، وهذا ما 

ادى الى اننا فقدنا الكويت 2 اغسطس في 
ساعات.

واشار السعدون الى انهم وضعوا حد هو 
عام 1920 الذين ساهموا في بناء السور اي 

اثبت حبه لهذا البلد، وبهذا الشكل كانت تفكر 
الناس، واالصعب من ذلك، كلمات التي قيلت 
في 3 اكتوبر 1990 في املؤمتر الشعبي، 
فقيلت من سمو االمير جابر االحمد وسعد 

العبدالله وعبدالعزيز الصقر انه من بني 
الكويتيني في الداخل لم يوجد كويتي واحد 

بالداخل تعاون مع الغزو.
ف��م��ا ح��ص��ل ف��ي 2 اغ��س��ط��س واحت���دى 

اي واح��د يقول ان عبدالله البرغش على 
تلفزيون الكويت بتقدمي دليل واح��د في 
سحب جنسية ال��ب��رغ��ش وك��ذل��ك اجلبر، 
واالخرين ايضا لكن هناك ناس ال استطيع 

احتدى لكن ال يجب ان يطبق بانتقائية.
في ظل التفرد بالسلطة ال ميكن مشاركة 
البعض وانتهازية البعض االخر لتغيرت 
االم���ور، ومل��ا ط��رح��ت قضية ح��ل املجلس 
وتابعوا من الذي ذهب وينتقد بالظاهر مبا 
يسم وثيقة االص��اح باالتفاق مع السلطة 
واحلكومة فيستمر من خال بوابة املجلس 
احلالي ومجموعة من القوانني تقسم الظهر.

واملشهد الميكن ان يغيره مجموعة او 
حزب وامن��ا انتم فقط، ففي ساحة االرادة 
قلنا نحن وك��اء وانتم االص��اء والميكن 
ياتي اي انسان ويقول غير ذل��ك، موقف 
شعبي رافض الي تبرير للمشاركة في ظل 

التفرد بالقرار فهو موقف صادق.
من جهته، قال النائب وليد الطبطبائي 
إن االستحقاق القادم هو التوقيع على ورقة 
عدم التعاون، مؤكدا أن خافنا مع احلكومة 

هو خاف في النهج. 
وأض���اف الطبطبائي : سنتصدى لهذا 
النهج وحاولنا ان نسقط قوانني املجلس 
السابق ولم نستطع لذا سنحاسب الرئيس 

بعد إغاق باب التشريع أمامنا.
وأكد الطبطبائي أن احلكومة غير مؤمتنة 
على ق��رارات سحب اجلنسية وتستخدمه 

كسيف على اصحاب الرأي.
ومن جانبه قال النائب مرزوق اخلليفة 
إن احلكومة تدعم نوابها وتقول لهم قفوا 
معنا لنصور النواب املصلحني على انهم مع 

املزورين واملزدوجني.
وأض���اف اخلليفة أن��ه مت ت��زوي��ر إرادة 
املجتمع والنقابات واالن��دي��ة، مشيرا إلى 
أن اجلمعيات كلها أصبحت تدعم توجه 
احلكومة بسبب تزوير إرادة الناخبني فيها.

وتابع »بعد أربعة اشهر من تعاوننا 
اكتشفنا عدم جدية احلكومة ومراوغتها، 

واحلكومة عاجزة عن كل شئ«.
وأك���د اخلليفة أن ال��ك��وي��ت ف��ي خطر 
ورئيس الوزراء مسؤول بحكم منصبه عن 

متزيق املجتمع.
واع����رب اخل��ل��ي��ف��ة ع��ن رف��ض��ه الح��ال��ة 
االس��ت��ج��واب للدستورية أو التشريعية 
أو السرية أو التأجيل، م��ش��ددا على ان 
مواقف النواب حتتمها عليهم مسؤولياتهم 

الدستورية.
وم��ن جانبه ق��ال النائب السابق خالد 
السلطان »إن بعض املسؤولني وصل فيهم 
الغباء ان حتى سرقات سياراتهم سجلوها 

بأسماء أقاربهم.
وأض��اف السلطان أن سحب اجلناسي 
ج��ورا ورئيس السلطة التشريعية يتهم 
ثلث الشعب بالتزوير لتبرير رفض سلطة 
القضاء، وليس صحيحا أن ٤٠٠ الف مزور 
وم��ن يقول ه��ذا ال��ك��ام يريد متزيق البلد 

واليستحق ان يكون رجل دولة.
وتساءل السلطان »وي��ن رايحني« وأنا 
منذ س��ن��وات أح��ذر م��ن متزيق البلد ألنه 
خطر على البلد وعلى نظام احلكم ويعرض 
البلد بالتالي لاحتال، لقد دم��روا مجلس 
االمة بالصوت الواحد ودم��روا اجلمعيات 
التعاونية وال��ن��ق��اب��ات أي��ض��ا بالصوت 

الواحد.
وأي��ض��ا مل��اذا الطعن بالقبائل؟ وهدفه 
تفتيت البلد وأبناء القبائل أس��اس األمن 
واالس��ت��ق��رار الن مؤسساتنا األمنية هي 
أب��ن��اء القبائل، واؤك���د على ك��ام النائب 
محمد امل��ط��ي��ر، ح��دودن��ا اآلن م��ع إي���ران 
مباشرة وليس مع العراق، وخلية حزب 
الشيطان عاقتهم مباشرة م��ع مسؤول 
االستخبارات اإليرانية. وحت��دث النائب 
السابق عبداللطيف العميري وق���ال إن 
الكويت متر مبنعرج خطير ويجب ان يكون 
للجميع دور في اإلصاح السياسي، وجابر 
املبارك أسوأ من ناصر احملمد واذا كان هناك 
سبب السقاط احملمد هناك ٢٠ سببا السقاط 
جابر امل��ب��ارك. وأض��اف العميري أن��ه في 
عهد املبارك صدر مرسوم الصوت الواحد 
وسجن الشباب واملغردين وقمع الشعب 
ف��ي ال��ش��وارع وسحب اجلناسي ارتكبت 
كأكبر جرمية، واتهموا املواطنني بالتزوير 
وعبدالله البرغش جنسيته أول��ى وكان 
ُمشرع ولكن السحب فقط بسبب مواقف 

سياسية.
وأوض���ح النائب السابق عبداللطيف 
العميري أن رئيس وزراء ماعنده رؤية 
إلدارة مستشفى تبونه يدير بلد، ومشاريع 
البلد كلها عجزعنها بس فاضي »ي��وزع« 

مليارات.
وأكد النائب السابق عبداللطيف العميري 
أن كل القوانني السيئة والقمعية مستعد ان 

يوافق عليها جابر املبارك بجرة قلم .
وق��ال العميري : جابر املبارك رد أوامر 
سامية بإعادة اجلناسي ومياطل في تنفيذ 
األم��ر األميري في إع��ادة اجلناسي، لقد مت 
وضع القيود األمنية على املواطنني بعهد 
جابر املبارك وغير حقيقي انه مت رفع القيود 

األمنية.

Tuesday 25th April 2017 - 10 th year - Issue No.2926alwasat.com.kwالثاثاء ٢8 من  رجب 1٤38 ه�/ ٢5 من أبريل  ٢٠17 - السنة  العاشرة -   العدد 4٢9٢6

anwar

في ندوة »سرقوها...ودمروا وحدتها«

املطير: وقعنا كتاب عدم التعاون مع املبارك 

الصايغ: »مثمر« يعزز 
القيم األخالقية لدى 

طلبة املدارس 
6

 محمد املطير متحدثا

ال�����������رأي ال�����ط�����ب�����ط�����ب�����ائ�����ي: احل������ك������وم������ة غ������ي������ر م������ؤمت������ن������ة ع������ل������ى ق������������������رارات س������ح������ب اجل�����ن�����س�����ي�����ة وت�����س�����ت�����خ�����دم�����ه�����ا س�����ي�����ف�����ا ع������ل������ى أص��������ح��������اب   

امل�����������������ب�����������������ارك ح��������������ك��������������وم��������������ة  إلس���������������������ق���������������������اط  س������������ب������������ب������������ا   20 ه�����������������ن�����������������اك  ال����������������ع����������������م����������������ي����������������ري: 

 اخل����ل����ي����ف����ة: ب����ع����د أرب�����ع�����ة أش����ه����ر م�����ن ت����ع����اون����ن����ا اك���ت���ش���ف���ن���ا ع�������دم ج����دي����ة احل����ك����وم����ة وم����راوغ����ت����ه����ا

امل�����ج�����ت�����م�����ع ت������ف������ت������ي������ت  ه����������دف����������ه  ك���������������ذب  ف����������ه����������ذا  م�������������������زور  أل���������������ف   400 وج�������������������ود  ع������������ن  ق��������ي��������ل  م������������ا  ص�������ح�������ي�������ح  غ��������ي��������ر  ال������������س������������ع������������دون: 

الطبطبائي يلقي كلمته

جانب من احلضور احلاشد بديوان املطير 

املتحدثون في الندوة 


