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  الطبطبائي: أسئلتنا أهدافها إصالحية 
 قــال النائب عمر الطبطبائي 
عندما أتبنى موضوعا فانا أتبناه 
الــى االخــر وعندما نوجه اسئلة 
فهذا الن لدينا أهدافا اصالحية من 

وراء هذه االسئلة
واضاف الطبطبائي جيل شباب 

ــادم بفكره وهمومه  املستقبل ق
وليس بفكرنا نحن وهمومنا لذلك 
أقول وادعو الى ان الفكر احلالي 

الذي نسير عليه يجب ان يتغير
وقال عمر الطبطبائي  : عندما 
نحارب الفساد ونسلط الضوء 

ــدم  عــلــى مــشــاكــل الــتــوظــيــف وع
وجـــود رغــبــة حقيقية إلصــالح 
الــوضــع فــهــذه كلها تــؤثــر على 
شــخــصــيــات كــبــيــرة فـــي البلد 
ولألسف هذه الشخصيات فاسدة 

ولذلك تتم مهاجمتنا

ريا�ض عواد 

بعد مــا أثــيــر عــن حتــويــل النائب 
ـــوزراء ملف  األول لرئيس مجلس ال
صندوق اجليش الى النيابة العامة 
لوجود مخالفات مالية ، خرج عدد من 
النواب عن صمتهم وتفاعلوا مع اخلبر 
عبر حساباتهم في وسائل التواصل 
االجتماعي ، فغرد النائب محمد هايف 
قائال  حل مجلس األمة بات مستحقا 
إليــجــاد مجلس قــادر على التحقيق 
وكشف مايتم تــداولــه مــن إيــداعــات 
جديدة قد تكون مليارية فهي أكبر من 
قــدرة هذا املجلس وتركيبة أعضائه 
، كما أن على هيئة الفساد والنيابة 

العامة تفعيل دورهما كامال
كما غرد النائب محمد املطير قائال 
: نطالب بحكومة إنقاذ وطنية ومن 
ثم حل مجلس االمة وتوكيل التحقيق 
للمجلس الــقــادم بأعضاء ثقة وهذه 

املسؤولية ملقاة على عاتق الشعب
ــال النائب احلميدي السبيعي  وق
ان  ملف صــنــدوق اجلــيــش بالكامل 
بأيدي النيابة العامة والــذي ننتظر 
منها سرعة فتح التحقيق وكذلك على 
رئيس ديوان احملاسبة فيصل الشايع 
أن يثبت أنه أهل للثقة والسير قدماً 
نحو كشف احلقيقة كاملة للشعب 
وستظل هذه قضية النواب الشرفاء 
حملاربة الفساد وضرب أوكــاره أينما 

كانوا
كما غــرد الــنــائــب خــالــد العتيبي 

قائال النائب خالد العتيبي: صندوق 
اجليش ماهو إال واحــد من صناديق 
ســـوداء حتتاج ضمائر حيه لكشف 
أسرارها.. للمال العام حرمة يجب أن 
يحال كل من يتطاول عليه للعدالة.. 
وأمامنا مسئولية سياسية تدفعنا 
بــضــرورة املطالبة بتنصيب رئيس 

وزراء جديد يأتينا بنهج جديد.
وغــرد النائب الدكتور عبدالكرمي 
الكندري قائال  د.عبدالكرمي الكندري: 
ــس احلــكــومــة  ــي وأمــــا مــن حــصــن رئ
والــــوزراء فالشعب سيقول كلمته 
بهم...نطالب برئيس حكومة جديد 

ونهج جديد.
واضـــاف الــكــنــدري  د.عــبــدالــكــرمي 
الــكــنــدري: لــالمــوال العامة حــرمــة ، 

وحمايتها واجب على كل مواطن..
 أمـــام النيابة مسؤلية تاريخية 

بالتحقيق بقضية صندوق اجليش..
 وأمام هيئة مكافحة الفساد مسئولية 
وطنية لتثبت جدواها بالتحقيق بباقي 

الشبهات.
وقال النائب عبدالوهاب البابطني 
 عبدالوهاب البابطني: الكويت أمام 
قــضــيــة إيـــداعـــات جــديــدة ببشاعة 
أكبر ، وسنواجهها مبثل ما واجهها 
النواب السابقني واحلاليني الشرفاء 
، مسؤولية النيابة وهيئة مكافحة 
الــفــســاد االنــتــصــار ألمــــوال الشعب 
بقضية واضاف البابطني  عبدالوهاب 
البابطني: عودة رئيس الوزراء ملنصبه 

تعني مواجهته سياسياً وشعبياً ، 
ونريد رئيس وزراء جديد بنهج جديد

وغرد النائب اسامه الشاهني قائال  
: على النائب العام وديوان احملاسبة 
ونزاهة مسؤولية دستورية وقانونية 
وشرعية فورية وكبيرة في التحقق من 
اتهامات الفساد ”املليارية“ املتداولة 
في املجتمع دون حاجة النتظار تكليف 

جهات أو بالغات
ــرد الــنــائــب ثــامــر السويط:  كما غ
ــال  نــحــن أمـــام اســتــحــقــاق كبير  ــائ ق
يتعلق بقسمنا على حماية املال العام، 
وال نتوقع االســتــمــرار بالنهج الــذي 
يرعى الفساد ويتجاوز عن رمــوزه 
، وستكون لهذه القضية األولــويــة 
القصوى في هذه املرحلة احلساسة 
من تاريخ الكويت بدوره غرد النائب 
حمود اخلضير وقال : نتطلع إلى نهج 
حكومي جديد يتعاون مع املجلس في 
إقرار القوانني الشعبوية التي ينتظرها 

املواطنون

نواب األمة يخرجون عن صمتهم: للمال العام حرمة

محمد املطير  محمد هايف  ثامر السويط  احلميدي السبيعي 

عبدالوهاب البابطني  عبدالكرمي الكندري  خالد العتيبي 

عمر الطبطبائي 
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