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الصبيح :التبرعات اخليرية الكويتية بعيدة عن شبهة دعم اإلرهاب
النواب السابقني...يا حكومة ما يحرك فيكم شي ان
تواريخ االيداعات كلها في تواريخ متشابهة..يا
حكومة ملاذا لم تطعنوا علي قرار احلفظ..كيف يا
حكومة تقنعونا انكم قادرون علي تنفيذ املشاريع
وانكم مؤمتنون..يا حكومة انتم ترسلون رسائل
خطيرة للشباب الكويتي في املستقبل هذه خيانة
امانة بالتصرف في اموال الشعب الكويتي
وق��ال اسامة الشاهني:نحن حتدث عن وقائع
قانونية والبد من بيان احلقيقة واعالن االسماء..
بالفعل هناك ن��واق��ص تشريعية ت��ذرع��ت فيها
النيابة العامة..ولالسف البنوك والنواب الذين
استدعوا واحلكومة لم يتظلموا من ق��رار احلفظ
فدفن املوضوع.
ولكن قضايا املال العام ال تنقضي بالتقادم..
واشكر االخ ري��اض وال��ن��واب الذين وافقوا علي
مناقشة هذه القضية..هذه القضية خطيرة جدا
وم��ن ي���دري ب��ان ت��ك��ون ه��ذه االم���وال اخ���ذت من
سفارات ودول خارجية..فهل يعقل اال نعرف اموال
نواب االمة املشرعني من اين حصلوا عليها.
وقال محمد املطير:املؤسسة التشريعية فسدت
عندما قالت النيابة العامة ما عندي قانون ينظم..
لالسف احنا ف��ي زم��ن الفاسد وال���ردي يتمشي
واملخلص الوطني قاعد في السجن
..هذا الزمن الردي ابن الزنا اغتني والكلب عض
االسد.
وق��ال صالح عاشور:انا حتملت مسؤوليتي
واستجوبت رئيس احلكومة في مجلس 2012
برئاسة احمد السعدون لكن اع��ض��اء املجلس
حينذاك وقفوا مع سمو الرئيس..هذه القضية
تصفية حسابات..
ن��ب��ي ق���ول وف��ع��ل واف��ع��ال رج���ال ,م���ن لديه
مستندات يذهب الي النيابة العامة واذا ما تقدم هو
شريك في اجلرمية..
اما التشهير باالسماء مرفوض فهذه االسماء
لها عائالت وقبائل هذه القضية تصفية حسابات
سياسية وم��ازال��ت مستمرة حتي ف��ي املجلس
احلالي..انا اكثر واحد ما اخاف وممكن اتهم واغلب
ال��ن��واب احلاليني اتهموا ف��ي قضية التصويت
للرئاسة وقيل انكم قبضتم فلوسا انا واضح انا
صوت ملرزوق الغامن..تبون اقدم طلبا غدا واقول
م��ن يحصل علي ام���وال م��ن قطر واالخ��ري��ن من
بعض السفارات ونفتح احلكي في هذا املوضوع
ما اسهله.
وقال خليل عبد الله ابل:االجدر بنا ان نتقدم
باقتراحات ال ان جنلس لتصفية احلسابات..
واذا احلكومة تقول انها غير مسؤولة فهذا كالم
غير مضبوط فيجب التحري والتصدي للعبث
باملال العام ..هناك ناس مازالوا يحتفظوا بالكاش
في الكراتني بالشالية وهو يعرف نفسه..اذا كنا
ج��ادي��ن ف��ي كشف امل��م��ارس��ات علينا ان نبدأ من
مجلس  2006ونحاسب الكل..فكم واح��د حصل
علي قسيمة زراعية واخرين تدخلوا في املناقصات
وقال عبد الكرمي الكندري:املبلغ هو  51مليون
دينار كويتي فكم قانون مرر بسبب هذه املاليني؟..
ليس معني ان الفاسد مر من مجلس ان مير من
باقي املجالس..ومن اليوم ورايح ال تعتقدون ان
املوضوع سيترك الشق اجلنائي في احملاكم اما
الشق السياسي فلن نتنازل عنه..ومن يقول ما
فيه قوانني نقول له انت ك��اذب هذا قانون هيئة
مكافحة الفساد ومع ذلك سنالحقكم ونقدم قانون
تعارض املصالح...في مجلس االم��ة ما فيه احد
يتمتع باحلصانة وعدم املساس اال حضرة صاحب
السمو االمير.
وحتي النائب العام يحضع للرقابة..مكافأة
عضو مجلس االمة تقارب  2400دينار ومن يدش
فقير يطلع فقير ال صاحب ماليني.
وق��ال وليد الطبطبائي:املشكلة في الدفيعة
الذين مازالوا موجودين سواء علي راس احلكومة
او خارجها,والشرفاء امثال مسلم البراك وغيره
في السجون وال��راش��ي واملرتشي يرتع وتفتح
له ص��االت كبار ال��زوار في املطارات ويفرش له
السجاد االحمر ,,اذا كانت احلكومة راشية فكيف
تعيبون علي املوظف الصغير ان يكون فاسدا..
راس احلكومة فاسد انتقموا من فيصل املسلم
وسحبوا جنسية البرغش ولالسف باموال الشعب
وقال احمد الفضل:نحن في حاجة الي تشريع
يسد ه��ذا الفراغ ولكن ه��ذا مجلس ام��ة وم��ن حق
الناس ان يعرفوا من القبيض الن االشخاص الغير
موجودين ال يستطيعوا الدفاع عن انفسهم اما
املوجودون في القاعة طبوا فيهم براحتكم..ولكن
هل التنفيع فقط باحلصول علي االي��داع��ات ؟ال,
هناك نواب ينتفعون وهناك تعيني دكاترة ملحقني
اخوان نواب عندنا هنيه باملجلس..
ص��ن��دوق اع��ان��ة امل��رض��ي اث��ن��ان م��ن ال��ن��واب
احلاليني منتفعان منه حتي اخذ منه اربعة ماليني
انباقت وما حسوا فيها
علي هذا املجلس ان يطهر نفسه اوال هناك في
ه��ذا املجلس شخص منتف حافي يدير عقارات
بتركيا باملاليني
وق��ال جمعان احلربش:قضية االي��داع��ات هي
جزء من انهيار البلد ,وعندما قلت اذا مسلم البراك
سجن ستسقط البلد كنت اق��ص��د ان الشريف
يسجن والراشي يترك .وقال احمد الفضل جلمعان
احلربش:وتعيني االخو شنو تقول فيه.
وق���ال جمعان احل��رب��ش للفضل:انت ك��ذاب
وواط��ي ..ي��ا بابا اعلم حجم االل��م ال��ذي تعانيه
الشرف انك تتعاطي املخدرات في بيروت روح يا
ابو لفته .وق��ال احمد الفضل جلمعان احلربش:
انت ولد ظاهر .واحلربش يرد :اشرف منك ظاهر
يا ابو لفته وقال وزير العدل:لن نقبل وال نسمح
الي نائب ان يقول ما يشاء دون دليل ..من لديه
مستندات يذهب بها ال��ي النائب العام نحن من
سمح بان تكون اجللسة علنية واذا لدينا ما نخفيه
ما سمحنا ان تكون اجللسة عالنية...يجب علي
الرئاسة اال تسمح بترك امليكرفون للنائب يتحدث
ويسب اباء النواب االخرين.
وقال الغامن:اذا النائب يتحدث في وقته ال املك
اقطع عنه امليكرفون.
وق��ال عبد الله الرومي:يجب ان يلفت انتباه
احمد الفضل باالمس يقول هناك نواب غير سويني
واليوم يقول املجلس فاسد.
وقال احمد الفضل :جمعان احلربش اساء لسمو
االمير وانا ما فيه احد من اهلي اسمه لفته..لكن انت
ابوك اسمه ظاهري.
الغامن:والد كل نائب في هذه القاعة هو والد لي
(ويخاطب جمعان احلربش )اي اس��اءة الي
والدك دكتور هي اساءة لوالدي انا..ما يصير كل
واحد يقف ويطلب من الرئاسة ان تضبط اجللسة..
تري مسخت انا ملتزم بالالئحة.
جمعان احل��رب��ش:ظ��اه��ر يشرفني وال��ل��ه ما

جانب من اجللسة

ال � � ��روم � � ��ي :ال � �ش � �ع� ��ب ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ال ي � �ح � �ت� ��اج إل � � ��ى أس� � �م � ��اء ف � �ه� ��ي م � �ع � ��روف � ��ة ف � � � ��ردا ف � ��ردا
ال � � �ش� � ��اه� �ي ��ن :ال � �ن � �ي � ��اب � ��ة ل � � ��م ت � �ن � �ك� ��ر ال � �ق � �ض � �ي� ��ة ل � �ك � ��ن أك� � � � ��دت ع � �ل � ��ى وج� � � � ��ود ن � �ق � ��ص ت� �ش ��ري� �ع ��ي

امل � � �ط � � �ي � � ��ر :ه � � � � ��ذه ف � � ��رص � � ��ة إلع� � � � � � � ��ادة ال� � �ه� � �ي� � �ب � ��ة ل� � � �ه � � ��ذه امل � � ��ؤس � � �س � � ��ة ال � �ت � �ش� ��ري � �ع � �ي� ��ة
امل � �ج � �ل� ��س ي � ��واف � ��ق ع � �ل� ��ى ت� ��رح � �ي� ��ل ج� �ل� �س ��ة  28اجل� � � � ��اري إل � � ��ى ج� �ل� �س ��ة  7م � � � ��ارس  ..وحت� ��وي� ��ل
امل� �س� ��اع� ��دات االج �ت �م ��اع �ي ��ة إل � ��ى جل �ن ��ة األول � ��وي � ��ات  ..ومت� ��دي� ��د ال �ت �ح �ق �ي��ق ب ��ال ��ري ��اض �ي ��ة ش �ه��ري��ن
وكلني حرام عاش علي راتبه التقاعدي واوصلني
الي ما احنا فيه رحمه الله.
واسم لفته ما يعيب احد..وما اكنت اريد أن انزل
لهذا املستوي واذا نزلت راح يكون لي ردة فعل
غير طيبة ..أي أسماء ذُكرت في اجللسة او إساءات
لآلباء واألشخاص ستشطب من املضبطة.
املجلس يرفض التحقيق في قضايا االيداعات
منذ التحرير.
املجلس ينهي مناقشة اإلي��داع��ات املليونية
باملوافقة علي التوصيات االتية:
اوال :اس��ت��ع��ج��ال م��ج��ل��س االم����ة ف���ي ال��ب��ت
بالتعديالت علي قوانني مكافحة الفساد وباالخص
ما يتعلق بالقانون املقترح بتعارض املصالح وذلك
خالل شهر من تاريخ اجللسة اخلالية.
ثانيا :قيام املجلس بتدعيم ن��زاه��ة املجلس
وقيمة اللرملانية من هالل تعديالت قانون الالئحة
الداخلية علي ان يقوم احمللس بالبت في التعديالت
املقترحة بشانها خالل شهرين من تاريخ احللسة
ثالثا :تكليف ديوان املخاسبة والطلب من هيئة
مكافحة الفساد القيام بفتح باب قبول الشكاوي
والبالغات بشأن قضايا االيداعات والتحويالت
املليونية منذ عام .2006
وان يقدم دي���وان احملاسبة وهيئة مكافحة
الفساد بتقدمي تقرير يشمل االج��راءات املطلوبة
لعدم ضمان تكرار جت��اوزات قضايا االيداعات
والتحويالت مرة اخرى.
وبعد انتهاء بند مناقشة االيداعات املليونية ,
رفع الرئيس الغامن اجللسة للصالة .
الرئيس الغامن يستأناف عقد اجللسة.
يوافق املجلس علي ترحيل جلسة  28اجلاري
الي جلسة  7مارس.
املجلس يوافق علي زيادة اعضاء جلنة املشاريع
الصغيرة من  3الي  5اعضاء.
املجلس ي��ق��رر حت��وي��ل طلب مناقشة ايقاف
امل��س��اع��دات االجتماعية ال��ي جلنة االول��وي��ات
البرملانية.
وي��ق��رر التمديد للجنة التحقيق الرياضية
شهرين.
عبد الله الرومي:خروج احلاويات دون تفتيش
من املواني امر خطير ويجب تشكيل جلنة حتقيق
في هذا االمر.
املجلس يوافق علي تشكيل جلنة حتقيق.
وزي��ر اخلارجية:االخ الرئيس نبي نعرف ما

جانب آخر من اجللسة

هو مضمون طلب تشكيل جلنة التحقيق في امر
احلاويات..حضرتك اعطيت الفرصة ل�لاخ عبد
الله الرومي للتحدث جزاك الله خير لكن نحن نبي
نعرف ما هو مضمون الطلب.
واعضاء جلنة التحقيق في خروج احلاويات
ه��م .ع���ادل الدمخي وع��ب��د ال��ل��ه ال��روم��ي ووليد
الطبطبائي وخالد الشطي وماجد املطيري.
املجلس يوافق علي تزكية النائبني يوسف
الفضالة واحلميدي السبيعي لكي يضافوا الي
اعضاء جلنة املشروعات الصغيرة لتصبح خمسة
اعضاء بدال من 3

وحرصنا علي دع��وة كل االط��راف ويكون هناك
استفادة..وانتهينا الي وجود اكثر من وجهة نظر..
ودعينا املستشار عبد الفتاح حسن ومشاري
العنجري والدكتور محمد املقاطع وناصر الدويلة
وخالد الكفيفه وغيرهم.
عيسي الكندري يترأس جلسة مجلس االمة.
حمدان العازمي يعترض :م��ا يصير يترأس
اجللسة فيه مخالفة الئحية.
يرد محمد الدالل:اخ حمدان يصير يتراس االخ
عيسي اجللسة فهو نائب الرئيس بحكم القانون
مالم يصدر حكم محكمة بغير ذلك..وسبق يا اخ
حمدان ان ترأس االخ عيسي جلسات سابقة وانت
ما اعترضت

املجلس ينتقل الي مناقشة التقرير اخلامس
والعشرين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية
عن مدى صحة األجراء الذي مت اتخاذه في جلسة
مجلس األمة املعقودة بتاريخ 2016/12/11م
بإعادة التصويت على شغل منصب نائب رئيس
مجلس األمة.
املجلس مي��دد اجللسة ال��ي ح�ين االنتهاء من
مناقشة اخلطاب االميري في جلسة اليوم
جمعان احلربش:االخ الرئيس احنا راح نصوت
علي التقرير اخلاص باللجنة التشريعية بشان
انتخاب نائب الرئيس.
الرئيس الغامن :ال .احلربش :اذن ليحول االمر
مباشرة الي احملكمة الدستورية ونختصر الوقت
ونلتفت ال��ي قضايا اخ��رى .سعدون حماد:فيه
سابقة عند انتخاب الرئيس جاسم اخلرافي رحمه
الله عليه واحمد السعدون في مجلس  1996لم
تصوت اللجنة التشريعية ,فلماذا صوتت في
واقعة انتخاب نائب الرئيس.
محمد الدالل بصفته رئيس اللجنة التشريعية
والقانونية:
عقدنا اربعة اجتماعات لبحث موضوع انتخاب
نائب الرئيس بناء علي تكليف املجلس واستمعنا
الي كافه االراء
ومنها راي العضو عيسي الكندري وكذلك
الطرف االخرالعضو جمعان احلربش...عيسي
الكندري استند علي املادة  37والتي تعتبر املمتنع
كانه حاضر بينما جمعان احلربش استند علي
حكم احملكمة الدستورية التفسيري باعتبار
املمتنع او الورقة البيضاء كانه غير موجود..

الغامن:يعود لرئاسة اجللسة

قضية نائب الرئيس

ح��م��دان ال��ع��ازم��ي:ي��ا االخ الرئيس م��ا يصير
ان ي��ت��راس اجللسة االخ عيسي فهو ط��رف في
املوضوع كيف يراس اجللسة ويبدي وجهة نظره
في موضوع هو طرف فيه؟
صفاء الهاشم:هل ن��ص امل���ادة  77بالالئحة
يتناقض مع وجودك االخ (الرئيس تقصد الغامن
)علي املنصة االن ,خاصة وانه مت استدعاؤك في
اللجنة التشريعية وابديت رايك.
الرئيس الغامن:املادة  77تتحدث بالنسبة اذا
حتدث الرئيس او اب��دي راي��ه في اجللسة وليس
باجتماعات اللجان.
عدنان عبد الصمد:محمد املقاطع ليس خبيرا
دستوريا ابدا .علي الدقباسي:منذ عمر هذا املجلس
ما يقارب ثالثة شهور لم نقدم شيئا ولم نصل الي
جدول اعمالنا وكان االمر مخطط له.
وب��ت��ع��م��د..اذا االم����ر س��ي��ح��ال ال���ي احملكمة
الدستورية فلماذا هذه املناقشات والغمز واللمز
وتصفية احلسابات الشخصية.
نحن نعيش ازمة سياسية منذ خمس سنوات
لذلك الب��د ان ت��ه��دوا النفوس..نحن م��ع الله ثم
الكويت ولسنا مع جمعان او عيسي او مرزوق او
غيرهم..احنا احبطنا وضاعت مصالح الكويت
واالمة هناك قضايا متعددة الناس تنتظرها واحنا
قاعدين نقول الدجاجة قبل وال البيضة.
جمعان احلربش:حكم احملكمة الدستورية ملزم
للكافة مالم يتعارض هذا احلكم لنص في الدستور
او القانون.

س��ع��دون حماد:اللجنة التشريعية ليست
حيادية استدعت اخو جمعان احلربش كمحامي
ولم تستدع اخو عيسي الكندري.
وعليه اطلب برفض تصويت اللجنة.
عيسي الكندري:ما كنت أود أن احت��دث اليوم
كوني انني ط��رف في امل��وض��وع ,ولكن اردت ان
اوضح بعض احلقائق..فقد كان ينبغي من جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية ان تكون علي قدر
املسؤولية..اللجنة لم تكتف برأي جلنة اخلبراء
الدستوريني ب��ل طلبت رأي كبيرهم املستشار
عبدالفتاح حسن  ..لكن ال يعقل ان ثالثة من
اع��ض��اء اللجنة ض��رب��وا بكل االراء الدستورية
عرض احلائط...وليد الطبطبائي طلب رأي عادل
الطبطبائي باللجنة التشريعية وصوّت ضد رأيه.
ع��ادل الدمخي:اثني علي ك�لام االخ النائب
السابق علي الدقباسي.
يضحك احلضور :شنو النائب السابق ...نائب
حالي .يرد الدمخي :اسف النائب السابق واحلالي
فالشعب ينتظر منا الكثير ونحن مازلنا لم نقدم
شيئا لهم.
..ن��ح��ن م��ن س��ج��ال الخ��ر...ي��ج��ب ان يحال
امل��وض��وع برمته ال��ي احملكمة الدستورية وهي
من تفصل في االم��ر .عبد الله الرومي:انا واالخ
مشاري العنجري من عملنا علي تعديل الالئحة
الداخلية اثناء اجازتنا في فرنسا..وانتخابات
ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س سليمة وبتقديري ان احملكمة
الدستورية ستحكم بعدم قبول الطلب اذا عرض
عليها م��وض��وع ان��ت��خ��اب ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س خالد
الشطي:لدي بعض املالحظات علي ترتيب اللجنة
التشريعية والقانونية..اللجنة التشريعية لم
تلتزم باحليادية وباملهنية وعدم االصطفاف غير
اننا وجدنا لالسف غير ذلك..فهذا املوضوع يتعلق
بسمعة اللجنة التشريعية وقرارات املجلس..فال
يعقل اغفال راي االع�لام الدستوريني وينم اخذ
راي ان��اس ليس لهم اي خبرة..لذلك اق��ول عظم
الله اجركم في اللجنة التشريعية عدنان عبد
الصمد:عندما تنافست مع االخ مبارك اخلرينج
علي منصب امانه السر في انتخابات أمانة السر
 2009مت إعادة االنتخابات بيني وبني اخلرينج
بتنبيه من الغامن ولم يعترض وقتها احلربش
والطبطبائي..يومها ك��ان احلضور  60وحصل
مبارك اخلرينج علي  30صوتا بينما حصلت
ان��ا علي  29صوتا وك��ان هناك ص��وت ممتنع ..

االنتخابات التي جرت صحيحة  ,اق��ول من االن
مبروك لالخ عيسي الكندري وحظ اوفر للنائب
جمعان احلربش في مرات قادمة
عبد ال��ك��رمي الكندري:نعلم ان راي اللجنة
التشريعية ليس ملزما الحد وامنا املجلس هو من
كلف اللجنة بالبحث في املوضوع لذلك ارجو عدم
التشكيك في احد من اعضائها
..امل���ادة  37م��ن الالئحة كانت تعطل اعمال
مجلس االم��ة في الكثير من االم��ور ولذلك جاء
تعديلها,واحلكم التفسيري للمحكمة الدستورية
ال مينع من تعديل الالئحة..اخ جمعان اخ عيسي
نحترمكم ونقدركم ولكن نحن نتحدث عن الالئحة
مرزوق الغامن متحدثا من مقاعد النواب:االخ
عيسي الكندري وجمعان احلربش بالنسبه لي
عينني في راس..
من يحدد االغلبية املطلقة فهي وفقا للمادة
 117من الدستور اعطت امل��ادة  37من الالئحة
وه��ي ايضا اشترطت االغلبية املطلقة لالعضاء
احلاضرين..وتقول املذكرة التفسيرية للمادة 37
ان االمتناع عن التصويت ليس غيابا عن اجللسة
اذن هو من احلضور....انا بشر اصيب واخطئ
وكلف االم�ين ال��ع��ام اث��ن��اء جلسة اختيار نائب
الرئيس باالتصال بكبير اخلبراء الدستوريني واكد
ان االج��راء ال��ذي قمت به صحيح وكذلك اتصلت
انا بخبيرة دستورية واكدت صحه االجراء الذي
قمت به..ليس لدي اي مشكلة بالذهاب الي احملكمة
الدستورية حتي تستبني احلقيقة..والله يسامح
من اعتقد انني اميل لطرف علي حساب اخر..وهذا
النقاش جيد ويثري العملية وسنذهب الي احملكمة
الدستورية..وعندما يعد الطلب من باب االمانة
واحليادية ساستدعي االخوين عيسي الكندري
وجمعان احلربش لتثبيت ما لديهما من مالحظات
عدنان عبد الصمد يطلب نقطة نظام وفق املادة
 184من الالئحة.
نايف امل��رداس بصفته رئيس اجللسة يرفض
اعطاءه فرصة احلديث ويؤكد بان املادة ال تسمح
له باحلديث.
محمد الدالل:طرح االخ خالد الشطي سياسي
اكثر منه قانوني وفني.
خالد الشطي يطلب احلديث من نايف املرداس
قائال فيه مساس ويرد املرداس انتهينا اقعد
ويرد الشطي هذا ابتلشنا فيه (يقصد املرداس).
يقرر املجلس احالة تقرير اللجنة التشريعية
والقانونية الي احملكمة الدستورية بشأن انتخاب
نائب الرئيس.
ينتقل املجلس الي البند االخ��ر وهو استكمال
مناقشة اخلطاب االميري.
حمدان العازمي:ما حصل بعد االستجواب
االخير من اقاويل ولغط حول حل املجلس وتعليق
اعماله واستقاله احلكومة والتهديد والوعيد ,امرو
غير مقبولة  ,وكانها رسالة بان استجواب اي شيخ
من ابناء االسرة خط احمر ونقول لهم ان الشيخ
الذي يقبل باملنصب السياسي عليه ان يتحمل
وغير مقبول ان يتوقف البلد بسبب استجواب
احد ابناء االسرة.
والتشكيك ال��ذي حصل في ال��ن��واب مرفوض
عندما يقولون هذا استجواب احمد الفهد للشيخ
سلمان احلمود..كثير من ال���وزراء ابناء عوائل
وقبائل قبلوا بالوزارة وحتملوا مسؤلياتهم
جمعان احل��رب��ش:ال نستطيع احل��دي��ث عن
اخل��ط��اب االم��ي��ري دون االش���ارة ال��ي استكمال
الشريعة االسالمية التي ال تعني شريعة داعش..
الشريعة االسالمية التي ال يريدونها هي التي
حت��ارب الراشي واملرتشي..مسلم البراك عزيز
شريف يجلس في السجن ويذكره كل ابناء الشعب
الكويتي وايضا هناك من هم في قبورهم ويدافع
عنهم الناس..الدستور احلالي مت انتهاكه.
و املواطنة مو قادرين نحافظ عليها ..مواطن
كويتي ك��ان يجلس علي ه��ذه املنصة (يقصد
البرغش )واالن اصبح بدون..
اصبحت بيد احلكومة السلطة وحياة الناس
اذن فما قيمة القانون والدستور..لسنا مدافعني
عن قضية تزوير بالنسبة ملن سحبت جناسيهم
..نرجو ان ميكن هؤالء من اللجوء الي القضاء..
الكويت ليس فيها استقرار سياسي وامن��ا فيها
برملان علي حسب تركيبته يحكم ببقائه..قاعة
عبد الله السالم اصبحت صراعا وم��اال سياسيا
..التاجر الذي يبي مناقصات يدفع ماال سياسيا
والشيخ اليي يبي احلكم يدفع ماال سياسيا.
عمر الطبطبائي:اسرة الصباح حصلت علي
شرف ان تتولي امر هذه االمة التي انشئت الكويت
بعد ان هاجرت اليها بحثا عن فرصة عيش افضل..
التطاحن بني ابناء العمومة من االس��رة احلاكمة
وصل حدا كبيرا..وال نقبل بان تستخدم املواطنة
اسلوبا للتهديد..هناك فوضي عارمة في االجهزة
الرسمية والسبب ع��دم اختيار القيادات وعدم
وضع الرجل املناسب في املكان املناسب.
وليد الطبطبائي:هل يعقل ان تعني قيادات
الدولة بالواسطة قريب وزي��ر او نائب او تابع
لغرفة التجارة او نسيب رئيس الوزراء..مخالفات
وزارة الصحة  500مليون دينار علي الترضيات
والعالج السياحي..قضية االمن مهمة جدا والبد
من التركيز عليها..ففي السنوات اخلمس املاضية
صدرت اصوات نشاز ولالسف هم اعضاء مجلس
االمة واخ��ذوا بضرب حلمتنا اخلليجية والتعمد
علي سب السعودية والبحرين واخرهم محامي
اخذ يسب امللك سلمان..احنا في اشد االحتياج الي
السعودية الننا امام خطرين هما ايران والعراق ما
كنا قادرين عليهم وهما يتحاربان ,واليوم العراق
محتلة من قبل ايران.
كل ما يجري من اس��اءة للبحرين والسعودية
امور متعمدة لتخريب عالقتنا مع الدول اخلليجية
الشقيقة..خلية العبدلي هي ذراع اي��ران داخل
الكويت وخير دليل تصريح رئيس جهاز االمن
الوطني الشيخ ثامر العلي ال��ذي اك��د ان خلية
العبدلي تابعة اليران ..
اي���ران متثل خ��ط��را كبيرا علي الكويت وها
هي مخيمات العبدلي فكيف سمحت بهذا وزارة
الداخلية..وها هي جماعة احلشد الشعبي طالعني
لنا مبقولة الكويت لنا..االسلحة املضبوطة في
خلية العبدلي تكفي جليش.
خالد العتيبي:كيف لنا ان نثق بحكومة رئيسها
ال يحضر جلسات مجلس االم��ة وكانه ال يعير
املجلس انتباها..جميع املؤشرات العاملية اكدت ان
الكويت تراجعت عدة درجات ..ما نعاني منه اليوم
سوء ادارة بجداره من احلكومة وخطط التنمية هي
مشاريع ورقية دفعت لها املاليني..وثيقة االصالح
االقتصادي هي وثيقة هالك اقتصادي وقرار الغاء
جتميد االسعار هو ضوء اخضر للتاجر..احلكومة
تقوم مبخطط خبيث لتالشي الطبقة الوسطي.

