التقرير السياسي

احلكومة اجلديدة تأخذ بتوجيهات سموه حول تكريس دولة القانون

سمو األمير :وحدتنا الوطنية تتحطم عليها أطماع الغزاة
> كتب :د .نبيل عبد الله
فيما احتفلت الكويت والعالم العربي واإلسالمي بعيد الفطر السعيد وسط مشاعر التقوى والدعوة إلى الله عز وجل أن يساعد األمة
اإلسالمية ويرفع شأنها ،كانت املنطقة تشهد سلسلة من التطورات املتسارعة تكاد تضاهي سيناريوهات أكثر املسلسالت الرمضانية دراماتيكية
وعنفا وصراعا مستحكما بني قوى محلية ذات تداخالت اقليمية .فالنيران تزداد اشتعاال في كل من مصر وسوريا  ...وحتى في ليبيا وتونس
وغيرها .والكويت التي شهدت في شهر رمضان املبارك وفي لهيب الصيف احلارق انتخابات مجلس االمة ،شرعت بعد عيد الفطر مباشرة في
إرساء مقومات املرحلة اجلديدة من العمل التشريعي والتطلع إلى ضبط العالقة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية.

العامـل

وتش ��كلت احلكومة اجلديدة برئاس ��ة سمو الشيخ
جاب ��ر املبارك وتضمنت تعيني خمس ��ة وزراء جدد،
والباقون مستمرون من احلكومة السابقة ...وذلك
على نقيض التوقعات بوصول نس ��بة التغيير إلى
ما بني أربعني باملائة وخمسني باملائة.
ولق ��د اك ��د صاح ��ب الس ��مو امي ��ر الب�ل�اد الش ��يخ
صب ��اح االحم ��د ان املطل ��وب ه ��و تغلي ��ب مصلحة
دول ��ة الكوي ��ت عل ��ى اي مصلحة ،وأنه "لن نس ��مح
بان تكون الكويت س ��احة ملع ��ارك الغير" ،فيما اكد
س ��موه بأن على اعض ��اء احلكومة اجلديدة تلمس
مش ��اكل املواطنني وتوجيه كاف ��ة اجلهود لتذليلها
وحله ��ا ف ��ي إط ��ار القوان�ي�ن واألنظم ��ة واللوائ ��ح
اخلاصة بذلك.
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م ��ن جهت ��ه ،اك ��د س ��مو رئيس مجل ��س ال ��وزراء ان
احلكوم ��ة س ��تعمل عل ��ى تطوي ��ر اجله ��از االداري
للدول ��ة ودف ��ع عجلة التنمي ��ة ،وان «هذا س ��يظهر
جليا في القريب العاجل".

مجلس األمة اجلديد
وقد افتتح صاحب السمو امير البالد دور االنعقاد
االول م ��ن الفصل التش ��ريعي الرابع ،الذي ش ��هد
انتخ ��اب النائ ��ب م ��رزوق الغ ��امن رئيس ��ا ملجل ��س
الن ��واب ،بحصول ��ه عل ��ى  36صوت ��ا ،مقاب ��ل 18
للنائب على الراش ��د و 8للنائب روضان الروضان،
م ��ع وج ��ود  3اوراق باطل ��ة ،ليك ��ون الغ ��امن أصغر
رئيس أمة في تاريخ احلياة البرملانية.
كم ��ا انتخ ��ب املجل ��س مب ��ارك اخلرين ��ج نائب ��ا

للرئي ��س ،بحصول ��ه عل ��ى  36صوت ��ا ،مقاب ��ل 25
لكامل العوضي ،بعد اجراء جولة االعادة.
وفاز النائب يعقوب الصانع بأمانة الس ��ر ،والنائب
س ��عود احلريجي مراقبا (بعدما تنازلت له النائبة
صفاء الهاشم).
وف ��ي افتت ��اح دور االنعقاد ملجلس االم ��ة دعا امير
الب�ل�اد الى ان يكون هذا املجلس عالمة مميزة في
االداء البرملان ��ي ،وقال س ��موه ان م ��ا نلتقي ونتفق
علي ��ه اكث ��ر بكثير مم ��ا نختلف حول ��ه «وان اوجب
م ��ا ينبغ ��ي ادراكه ه ��و صيان ��ة حرمة ه ��ذا البيت،
وأال نس ��مح بتدخ ��ل الغرب ��اء للعب ��ث مبقومات ��ه
وخصوصيات ��ه» .مضيف ��ا ان «علينا أال نس ��مح بأن
تكون بالدنا ساحة لصراعات ومعارك الغير».

