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كتب حمد احلمدان
وفار�س امل�رصي:

ا�ستكمل جمل�س الأم���ة يف جل�سته
التكميلية �أم�س مناق�شة اخلطاب
الأمريي وركز النواب يف مداخالتهم
على كثري من الق�ضايا التي حتافظ
على مكت�سبات امل��واط��ن�ين وحتل
م�شاكلهم ،مثل ال�صحة والتعليم
والإ�سكان والبطالة وتطوير القطاع
النفطي و�سحب اجلن�سيات والإ�صالح
االقت�صادي ،فيما دعا عدد منهم الى
ان�شاء احتاد خليجي موحد لتعزيز
التعاون الع�سكري بني منظومة دول
التعاون اخلليجي م�ؤكدين ان هذا
االحتاد يحتاج الى تكامل اقت�صادي
حقيقي و�سيا�سة خارجية موحدة
تعتمد على اال�ستقاللية والتحالف
احلقيقي.
دعوات تعديل الد�ستور كانت حا�رضة
خ�لال ع��دد م��ن م��داخ�لات النواب،
حيث ر�أى النائب عبدالكرمي الكندري
ان املدخل احلقيقي للإ�صالح هو
تعديل الد�ستور ،مطالبا باتخاذ
قرار تاريخي بت�شكيل جلنة وطنية
ملراجعة الد�ستور ،وعلى احلكومة
�أال جتزع من التعديل الد�ستوري،
ودع��ا ال��ى اج��راء تعديالت بزيادة
عدد الأع�ضاء يف جمل�س االمة وتقليل
عدد �أع�ضاء احلكومة ،واقرار قانون
لتنظيم اجلماعات ال�سيا�سية.
من جانبه :اكد النائب �أ�سامة ال�شاهني
��ضرورة تعديل الد�ستور مبا يكفل
تنظيم اجلماعات ال�سيا�سية.
وج��اءت ق�ضايا توظيف املواطنني
والإ�صالح الإداري ومكافحة الف�ساد
والإ�صالح االقت�صادي كقا�سم م�شرتك
رك��ز عليها معظم ال��ن��واب الذين
حتدثوا يف اجلل�سة حيث �أ�شاروا �إلى
�أن هناك � 20أل��ف طلب توظيف يف
طابور االنتظار �أمام ديوان اخلدمة
املدنية والعدد يف تزايد وطالبوا
بفتح التوظيف يف القطاع اخلا�ص
واالهتمام باحالل املواطنني حمل
الوافدين.
و�أ���ش��اروا ال��ى �أن هناك تدهورا يف
القطاعات كافة ب�سبب عدم ال�شفافية
والعمل بنظام املحا�ص�صة ولي�س
بالكفاءة الأم��ر الذي جعل الكويت
يف مراكز مت�أخرة خليجيا وعامليا
وطالبوا �أي�ضا بتحديد هوية الدولة
االقت�صادية وهل نحن ق��ادرون على
التحول �إلى مركز جتاري ومايل �أم
ال.
وفيما يخ�ص الإ�سكان �أ�شار النواب
�إلى وجود تقدم يف حلحلة الق�ضية
وزي���ادة يف ع��دد البيوت التي يتم
ت�سليمها لكن هناك ع��دم اهتمام
ب���أع��م��ال امل���ق���اوالت وحما�سبة
املقاولني والرقابة عليهم ،و�أكد
ال��ن��واب ��ض�رورة تغيري ال�سيا�سة
النفطية وتنويع م�صادر الدخل
لتعوي�ض العجز املايل واال�ستفادة
م��ن ان��ت��اج ال��ب�ترول والتو�سع يف
امل�صايف النفطية يف اخلارج حتى لو
هبط �سعر النفط.
و�شدد النواب على �أهمية �أن يكون
الإ����ص�ل�اح االق��ت�����ص��ادي ب��ع��ي��دا عن
امل�سا�س بجيوب املواطنني و�أن
جتد احلكومة حلوال عرب وقف الهدر
يف الإي���رادات العامة وو�ضع خطط
تنموية وا�ضحة املعامل و�أن تلتزم
بتنفيذها وط��ال��ب��وا بوقفة جادة
من جمل�س الأم��ة ومواجهة حقيقية
ملجل�س ال����وزراء لإي��ق��اف الهدر
املوجود داخل امل�ؤ�س�سات.
وو�صف النواب يف مداخالتهم �سحب
اجلنا�سي ب�أنه �أداة فا�سدة �سيا�سيا،
ويجب على احلكومة �إرجاع اجلنا�سي
للجميع وع��دم �إط�لاق يد احلكومة
يف ا�ستخدامها وهدد بع�ض النواب
با�ستجواب وزير الداخلية يف حال
ا�ستبعاد البع�ض من �إعادة اجلنا�سي،
كما �أك���د ال��ن��واب ��ض�رورة تطوير
القطاع النفطي وتعظيم م��وارده
واالهتمام ب�إن�شاء امل�صايف و�أ�شاروا
�إل��ى �أن الكويت �ستظل تعتمد على
النفط كمورد �أ�سا�سي ومع ذلك نرى
امل�شاكل تتزايد يف القطاع.
افتتح رئي�س جمل�س الأم��ة مرزوق
ال��غ��امن اجلل�سة التكميلية �أم�س
ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا ،وتال الأمني
العام �أ�سماء االع�ضاء احلا�رضين
واملعتذرين والغائبني بدون �إذن �أو
�إخطار.
مرزوق الغامن :هذه اجلل�سة امتداد
جلل�سة الأم�����س ون�ستمر يف جدول

االعمال.
تلقينا نب�أ وفاة ه�شام العتيبي وزير
التجار الأ�سبق وكان جت�سيد ًا لرجل
الدولة عن �صغائر االمور ومنوذجا
لل�سيا�سي اخللوق واملتفاين يف خدمة
الوطن واجلميع ،فبا�سمي ونيابة عن
زمالئي ا�س�أل الله عن يتغمد الفقيد
بوا�سع رحمته ،وان يلهم �أهله وذويه
ال�صرب وال�سلوان.
فالح العزب :احلكومة بدورها ت�ؤبن
الفقيد ه�شام العتيبي ال��ذي كان
رجال من رجاالت الدولة ونتمنى ان
يغفر الله له وان يلهم ذويه ال�صرب
وال�سلوان.
�صالح خور�شيد :منی الى علمي ان
كتابا و�صل برفع احل�صانة عن �أحد
ال��ن��واب يف املجل�س ،فهل و�صل؟
وملاذا مل يتم حتويله؟
م���رزوق ال��غ��امن :و���ص��ل طلب رفع
ح�صانة واحد يف نهاية يوم االثنني،
وا��ش�رت عليه لي�صل ال��ى اللجنة
الت�رشيعية ،ومل يدرج على جدول
اعمال اجلل�سة احلالية.
عبدالله ال��روم��ي :ق��ر�أت يف بع�ض
ال�صحف ان جلنة ال�شباب والريا�ضة
رئي�سا ومقرر ًا وجهوا كتابا يخاطبون
فيه اللجنة االوملبية لكننا ال نعمل
يف املجل�س وفق عواطفنا ،بل وفق
الد�ستور والالئحة وبالتايل هذا
الكتاب باطل وال �صفة له ،وهذا عمل
ال�سلطة التنفيذية ،اذا كانت جلان
املجل�س جمتمعة ال ت�ستطيع مناق�شة
اي مو�ضوع لي�س حماال من املجل�س
ف�أي�ضا ال يجوز ان تخاطب جلنة
جهة خارجية ويفرت�ض �أال يتكرر هذا
الكالم وهنا حتكمنا الئحة ود�ستور.
خليل �أبل :املنظمات الدولية لي�ست
حكومية ،والق�ضية كلها ان احلكومة
تتحدث معهم ويحق لنا ان نتحدث
معهم ،لأنهم جمعيات نفع عام غري
ر�سمية وغري حكومية.
احلميدي ال�سبيعي :ك��ان ر�أينا �أال
يجوز عر�ض مثل ه��ذا الكتاب وال
يجوز خماطبة اجلهات اخلارجية،
وهذا �إجراء اول مرة يحدث.
عبدالله الرومي :ال يجوز لأي جلنة
من جلان املجل�س ان تخاطب جهات
ر�سمية ،هذا لي�س من �ش�أن اللجنة،
مل��اذا ندخل �أنف�سنا يف ق�ضايا ال
تخ�صنا؟
خليل عبدالله :ناق�شنا ذلك باللجنة
ومل ن��خ��اط��ب اجل��ه��ات مبا�رشة،
واملعني مبخاطبة اجلهات هو رئي�س
املجل�س ،وال يوجد يف الالئحة ما
مينع من خماطبة اجلهات.

اخلطاب الأمريي
احلميدي ال�سبيعي :هناك اقرتاح
بطلب مناق�شة ب�إلزام جلنة ال�شباب
والريا�ضة بتقدمي تقريرها على
هام�ش اجلل�سة ب�ش�أن قانون  26ب�ش�أن
الهيئات الريا�ضية.
م��رزوق ال��غ��امن :هناك طلبات غري
الئحية.
احلميدي ال�سبيعي :ه��ذا االق�تراح
وقتي واليجوز مناق�شته بعد ذلك.
مرزوق الغامن :انظر يف الالئحة.
�سعدون حماد :بالن�سبة للخطاب
الأمريي هناك بع�ض البنود املهمة،
وه��ن��اك بع�ض ال��ق��وان�ين �أق��ره��ا
املجل�س ،ومل تطبق مثل قانون
ان�شاء بيت ال��زك��اة ،ف�نرج��و من
وزير املالية تو�ضيح االمر .وكذلك
بالن�سبة لقانون ا�ستقددام اخلدم
فما �أ�سباب ذلك؟ هل هناك ما مينع؟
لأن لها ح�صة  ٪10لهيئة اال�ستثمار
و ٪10ل�ش�ؤون الق�رص و ٪10للكويتية
و ٪60لهيئة اال�ستثمار .تطرق
اخلطاب االم�يري الى ق�ضايا مهمة
ومنها اال�سكانية فاملجل�س املا�ضي
قطع �شوطا مهما ومت توزيع � 12ألف
وحدة �سكنية وهذا اجناز ويجب ان
ن�ستمر يف ذلك.
هناك بع�ض الق�سائم ت��وزع ح�سب
الأولوية وحتال الى امل�ؤ�س�سة العامة
للرعاية ال�سكنية .وبالفعل اقر
جمل�س الوزراء ب�إحالة  1200ق�سيمة
الى امل�ؤ�س�سة ،ونطالب �سموه ب�أن
يوعز لوزير اال�سكان لـ  3600ق�سيمة
يف غرب عبدالله املبارك ،ونطالب
بتوزيعها مع ق�سائم خيطان ووزير
اال�سكان مطالب بتوزيع  3600ق�سيمة
مع ق�سائم خيطان يف وقت واحد.
وقر�ض بنك االئتمان يقولون البد من
كفيل وهو مواطن كويتي والبنوك
الكويتية الأخ��رى ال تفر�ض كفيال
وبنك االئتمان يفر�ض كفيال على

قر�ض اال�سكان الـ � 70ألف ًا.
وامل�ستفيدون ممن ب��اع بيته 800
م��واط��ن حت��ت مظلة م��ن ب��اع بيته
وامل��ف�تر���ض ان ي��خ�يروا اذا كانوا
ي��ري��دون بيتا �أو ق�سيمة ،ويكون
الت�سليم فور ًا.
وبالن�سبة لل�صحة واخل��دم��ات
ال�صحية ،نطالب وزي���ر ال�صحة
مبتابعة الق�ضايا ال�صحية وتطوير
اخلدمات وقدمت اقرتاحا بقانون
بان�شاء مدينة طبية متكاملة،
وطالبنا ب�أن يكون م�ست�شفى جابر
للكويتيني فقط ،ب�إدارة طبية عاملية
ي�شتمل على جميع التخ�ص�صات.
واالخ�لاء الطبي له طائرة م�ؤجرة
واح����دة ف��ق��ط ،مل���اذا ال ت���ؤج��ر 4
طائرات؟! فلماذا ال تفكونا من �سيا�سة
الت�أجري لطائرات االخ�لاء الطبي
وتوفري ا�سطول للإخالء الطبي؟ والبد
من تغيري ال�سيا�سة النفطية وتنويع
م�صادر الدخل لتعوي�ض العجز املايل
واال�ستفادة من انتاج البرتول .الدول
تكرر النفط وتبيعه لنا مرة �أخرى.
يجب التو�سع يف امل�صايف النفطية
باخلارج حتى لو نزل �سعر النفط لن
نت�أثر والدول املجاورة تهتم ب�إن�شاء
م�صايف النفط.
وي��ج��ب ان ن�ستفيد م��ن املوانئ،
فميناء دبي يعترب دخال قوميا للدولة
لكن عندنا ال يوجد انتاح ،فلنعطها
ل�رشكات عاملية تدير املوانئ.
وك��ذل��ك اجل����زر غ�ير م�ستعملة،
فالبد من ت�سليمها ل�رشكات عاملية
لتطويرها ،ال�شيخ حممد بن را�شد
يعطي عقودا ل�رشكات عاملية ومن
ثم تعود �إيراداتها للدولة.
ومو�ضوع البطالة ،فقد و�صل العدد
يف ديوان اخلدمة املدنية �إلى 19700
ويفرت�ض ان نعينهم يف االماكن
التي ي�شغلها االجانب ،وخا�صة يف
القطاع النفطي وهي جمموعها 45
�ألف �أجنبي ويفرت�ض ان نوظف فيها
الكويتيني .وهناك مهند�س برتول
يعمل بالأوقاف ،ووزير النفط ملزم
ب�شبابنا الذين در�سوا وتخرجوا ان
يعملوا وفق اخت�صا�صاتهم ،وهذه
م�س�ؤولية وزير النفط.
خليل ال�صالح� :سوف نبقى رهن
القطاع النفطي ،وعلينا تنويع
م�صادر الدخل ،هناك  9000طلب
ا���س��ك��اين يف ك��ل ع���ام ،واملعا�ش
الذي يتقا�ضاه املواطن ثلثه يذهب
لاليجار.
كلما و�ضعنا ايادينا على ملف يتغري
الوزير ،مثال عندي املن�ش�آت النفطية
ال ن�ستطيع تطويرها.
م�ست�شفى جابر اي��ن ه��و؟! ال يوجد
تخطيط من ال��دول��ة هناك م�رشوع
�سي�أتيك ،ه��ن��اك � 35أل���ف خريج
وع��ام � 2030سي�صل ال��ى � 60ألفا
�أي��ن �ستوظفهم الدولة؟! الدولة مل
تخلق فر�ص عمل وال توجد خطط
لديها .الدولة هي دولة داخل دولة
فالت�أمينات تقول من حقي ان ا�ستفيد
من اال�شرتاكات واخل��دم��ة املدنية
ع��ن��ده��ا � 35أل���ف خ��ري��ج ،اعطوا
الفر�صة للقطاع اخلا�ص يحتوي هذه
االعداد.
هناك خلل حقيقي ،وال توجد ر�ؤية
حقيقية للدولة.هناك خلل يف كل
القطاعات ،وهذا دورنا يف معاجلة
اخللل لتقدمي �شيء لالجيال القادمة
وال�شباب.
نحن م�س�ؤولون امام �أوالدنا واحفادنا
من اجل معاجلة هذه الرتديات يف
القطاعات .على احلكومة ان تكون
فريقا واحدا ،لكننا يف اي قطاع جند

• أبل :يحق لنا مخاطبة المنظمات الدولية بالشأن الرياضي

به م�شكلة حتى اذا الرواتب ما تنزل
بيم�شون.

اختيار الوزراء
حمدان العازمي :بداية من ت�شكيل
احلكومة عندما ت�ستقيل احلكومة
مع اال�سف اختيار بع�ض الوزراء مل
يكن يف حمله مع احرتامي للوزراء
ومل تواكب خمرجات االنتخابات يف
معيار االختيار .عندما نرى كثريا
من العوائل والقبائل مع اال�سف ما
يتم اختيار وزراء منها ،فهل العوائل
او القبائل ال توجد بها كفاءات،
�أم املعيار عدد ال�سكان والتمثيل
النيابي؟! وك�أنه طعن يف القبائل
املوجودة او لي�س لديها كفاءة،
هناك قبائل عددها  200و� 300ألف
ما يتم اختيار منها وزي��ر ،وك�أن
االم��ر مق�صود او ي��ري��دون اي�صال
ر�سالة ،وعندما نتكلم قالوا انتم اهل
بلد ،وعندما ي�أتي الت�شكيل ال يوجد
متثيل.
م��ن ال��وا���ض��ح �أن��ه ال يوجد معيار
لت�شكيل احلكومة �إال �أنني �أجل�س مع
متنفذ �أو تاجر هو يعنيني ،ال يجوز
ه�ضم حق الآخرين ،البد �أن تنتبه
احلكومة لهذا الأمر.
هناك توزير �أ�شخا�ص لعوائل ال
تتجاوز الألف �شخ�ص ال توجد وزارة
ال يوجد بها م�شكلة �أو جتاوز ور�أينا
 9حكومات وهناك م�شاكل مازالت
موجودة مثل اال�سكان والتوزيعات
على املخطط وعندما نرى بيوت جابر
الأحمد واملطاحن ،فما �إج��راءات
احلكومة؟ هل نبحث عن املحاباة؟
ملاذا جنامل وعلى ح�ساب من؟! هناك
قطعة يف �صباح الأحمد ال�سكنية بها
 500بيت نف�س املقاول الذي طيح
مدينة �صباح الأحمد ال�سكنية.
يجب �إع����ادة فح�ص ال��ب��ي��وت قبل
ت�سليمها للنا�س ،كان قب ًال جودة
البيوت احلكومية �سليمة ،فلماذا ال
نلغي بيوت احلكومة والنا�س تقوم
ببناء بيوتها؟! لكن مع الأ�سف الأوامر
التغيريية ه��ي ال�سبب يف �ضعف
البيوت� ،أما �أننا نعطيه من الباطن
للمقاول هذا �أمر مرفو�ض.
نرى املكاتب اخلارجية بها كوارث
�سواء يف �أمريكا �أو �أملانيا و�أكرث
من دولة ب�سبب قلة اخلربة و�صغر
ال�����س��ن ،ن ��أت��ي ب��ه وجنعله يدير
املكتب ،ون�شكر الوزير على تعديله
بع�ض العقود يف املكاتب اخلارجية،
لكن �ألي�س الوزير ال�سابق يف نف�س
احلكومة ،و�أك�ب�ر دليل على عدم
عودته �أنهم كانوا يعلمون �أن به
خل ًال.
مدير �أمن الأحمدي �أخرجوه من القوات
اخلا�صة بعد � 20سنة خدمة يف القوات
اخلا�صة هل من املنطق �أن تخرجوه
للتعامل مع املواطنني؟! احلكومة
تتفرج على الأوام��ر التغيريية ،وال
جتر�ؤ على اتخاذ اجراء ،كما ر�أينا
عدم املحا�سبة ومل نر �أي م�س�ؤول مت
حتويله ،وهناك بطالة واحلكومة
ان�ش�أت ديوان املوظفني حلل م�شكلة
البطالة و�أ�صبح حجر عرثة والعدد
و�صل �إلى � 20ألف ًا وي�صعد �إلى 25
�ألف ًا وي�صعد �سنوات ومل يكن هناك
ح� ً
لا ،الوظائف اال�رشافية ميكث 6
�أ�شهر لأخذ موافقة الديوان.
معلومات غري دقيقة
يا�رس �أب��ل :هناك بع�ض املعلومات
غري دقيقة ،وق��رار بناء الق�سائم
اتخذ من  2014ومت تعديل القانون
 2014/113وكثري من املواطنني

�ساكنني يف هذه البيوت واحلادثة
الأخرية اتخذنا بها بع�ض االجراءات
ومت اح��ال��ة امل��ل��ف �إل���ى النيابة
واالجراءات م�ستمرة.

ال�صوت الواحد
ح��م��دان ال��ع��ازم��ي� :أح���ذر احلكومة
من تق�سيم ال��دوائ��ر ،ويف املجل�س
ال�سابق دجمنا دوائ���ر ومل نق�سم
دوائ��ر ،واحلكومة تر�سخ الطائفية
والقبلية ،ال�صوت الواحد ق�سم البلد
وجعل العائلة ع��وائ��ل والطائفة
طوائف.
عبدالله الرومي :اخلطاب الأمريي
ن�سخة مكررة من اخلطابات التي مرت
علينا منذ �سنوات عديدة� ،شكاوى
الكويتيني من �صحة وتعليم وا�سكان
ومرور وبطالة وف�ساد وفر�ص عمل
واخلطاب ال يختلف عن اخلطابات
ال�سابقة وكله �أماين.
احلكومة عندنا تتكلم ع��ن خطط
م�ستقبلية لكنها تعمل يف املجل�س
مبا يخالف ه��ذه اخلطط ،وك�أنها
تقول انها ال ت��ؤم��ن بهذه اخلطط
ولكن ت�ؤمن بالعر�ض والطلب داخل
املجل�س.
النا�س ت�شكو من انتظار اال�سكان �أو
الق�سيمة فلن�أت ون�رشع قانون ًا ملن
ب��اع بيته ،فكيف تعمل احلكومة
بال�شيء ونقي�ضه ،وكان عليها رد
القانون ال��ذي يتعار�ض كلي ًا مع
خطط الدولة.
لنعمل يد ًا واحدة من �أجل النهو�ض
بالبلد ،لكن بهذا ال�شكل ال ميكن
�أن نطور البلد ،الكويت تراجعت
عن اخلم�سينات ،فهي ب��د�أت زهرة
متفتحة بني ال��دول ،فمن دمرها؟!
الكالم ك��ان يوجه ب���أن من دمرها
املجل�س ،وكم مرة يحل املجل�س
ويعلق املجل�س ،و�أ�صبح القرار كله
بيد ال�سلطة التنفيذية� ،أي تنمية
تتحدثون عنها ،الكويت تراجعت
بفعل احلكومة.
و�ضع الع�صا بالدواليب
�إذا كنا ن�ؤمن بالإ�صالح فمجريات
الأم��ور ال تب�رش بذلك فهناك ع�صا
تو�ضع بالدواليب ،وعندما نتكلم
عن و�ضع الكويت يف م�صاف الدول
وهيكلتها املالية هل يحدث ذلك يف
ظل الهدر احلادث؟
 120مليون ًا على �رشكة يف اجلمارك
كيف حت�صلونها ،هذا معناه �أنه ال
وزي��ر يعمل وال موظفون يعملون،
امل��ال احلكومي �سايب وم�تروك،
وكيف تتحدثون عن ا�صالح اقت�صادي
وانتم تريدون �أخ��ذ التعوي�ض من
الفقري امل�سكني وان��ت��م تبددون
الأموال.
جمل�س ال���وزراء يجب �أن يقف مع
نف�سه وقفة جادة وي�س�أل نف�سه هل هو
كف�ؤ لإدارة الدولة وتطويرها وايقاف
الهدر املوجود داخل امل�ؤ�س�سات،
البد �أن تكون هناك مواجهة حقيقية
من املجل�س جتاه هذه الق�ضايا.
فيما يتعلق مبرفق الق�ضاء فمع
التقدير لهذا املرفق وق�ضائنا فال
ميكن �أن يكون يف ظل ه��ذا الزمن
والتكنولوجيا �أن تت�أخر الأحكام و�أال
يكون �إع�لان للق�ضايا وال يجوز �أن
اعجز عن اال�ستدالل على عنوان بيت
هذا يعود بال�رضر على املواطن.
الدولة م�س�ؤولة عن كافة املرافق
م��ن ال��ط��رق يف امل���دن واالح��ي��اء
وال�����ض��واح��ي ،فيلكا ب��ه��ا بيوت
للمواطنني وال ي�ستطيعون الذهاب
�إلى هناك لأن احلكومة �أوقفت النقل
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البحري لنقلهم ونقل �سياراتهم،
ولكن مع الأ�سف موجودة عند �رشكة
خا�صة ترتبح من هذا الأمر.
نحن بلد م�س�ؤولوها ال ي��درون عن
�أي �شيء ،و�أ�صبح امل��رور �شكوى
ك��ل امل��واط��ن�ين ،واحل��ك��وم��ة كان
بامكانه معاجلة الق�ضية ،والدائري
ال�سابع يف و�صلته مع الظهر عند
اال�شارة ترتاكم ال�سيارات على بعد
 2و 4كيلومرتات ،هل هذا معقول؟!
احلكومة ع��اج��زة ع��ن ح��ل م�شكلة
�شارع ،هذا دليل على �أن احلكومة
تاركة كل الق�ضايا والكويت تركها
م�س�ؤولوها وال يدرون عنها وبالتايل
تراكمت م�شاكلها.
ال �أتكلم عن ف�ساد فهو يحتاج �إلى
وقفات ووقفات غري هذا املجال.

فر�ض الر�سوم
احلميدي ال�سبيعي :ورد يف اخلطاب
الأمريي �أنني على ثقة ب�أن جمل�سكم
املوقر يعرف �أن خيار تر�شيد االنفاق
�أ�صبح �أمر ًا حتمي ًا.
هذه �أول جل�سة لنا كنواب جدد وقر�أت
 5ف�صول تقدم فيها اخلطاب ووجود
�أنه نف�س اخلطاب ،املواطن مل يعد
ي�سمع والنواب خرجوا واملواطن فقد
الثقة فينا لأننا نردد كالم ًا من �أجل
الكالم ،املواطن عندما يحبط ال يالم
وال�شواهد كثرية والو�ضع من خالل
هذا ال�شهر ال يطمئن املواطن.
كلمتي �ستكون ل��ل��ت��اري��خ ،لي�س
هناك م�شكلة يف فر�ض الر�سوم على
املواطن ،لديهم م�شكلة يف �أننا نريد
ا�ستنزاف م��وارد البلد ،املواطنون
ي��ذه��ب��ون للم�ست�شفيات اخلا�صة
لأن ه��ن��اك خ��دم��ة ت��ق��دم وت�ستحق
الدفع ،لكن ت�ستنزف جيوبنا لكي
ن�ضع فلو�سنا يف جيوب الآخرين
واملتنفذين هذا طبع ًا مرفو�ض.
م�رشوع عافية تنفيعي بحجة خدمة
املتقاعدين 100 ,مليون راحت
ملتنفذين هذا هو الهدر الذي قاله
�صاحب ال�سمو يف خطابه ,النا�س ال
تذهب مل�رشوع عافية.
الت�أمني ال ي�شمل ه�شا�شة العظام هذا
نظام فا�شل قيمته  300مليون دوالر
مكانه بالإمكان بناء م�ست�شفى 10
جنوم به كل اخلدمات.
هناك من يريد �أن ينق�ض على �أموال
النا�س ,هذا �أمر مرفو�ض ,ال ميكن
ان نقبل بفر�ض ر�سوم �أو �رضائب على
املواطن �إال بقانون من املجل�س ,ما
يحدث هو اقرب �إلى اجلباية ,الهدر
م��وج��ود يف ك��ل اجل��ه��ات ال��وزاري��ة
واملطلوب من املواطن تغطية هذا
الهدر.
الف�ساد انت�رش يف �أغلب القطاعات
واذاحتدثنا عن الف�ساد قالوا انتم
م�ؤزمون وتطف�شون اال�ستثمارات جيب
املواطن خط احمر ال ميكن امل�سا�س
بجيب املواطن وال ميكن فر�ض اي
ر�سم �أو �رضيبة مت�س املواطن �إال من
خالل قانون.
الفرز العن�رصي
البلد ت ��أخ��رت اجتماعي ًا وعلمي ًا
و�سيا�سي ًا وامني ًا ,الب�سمة راحت
ونفو�سنا ا�صبحت مو زينة ,هذا
م�س�ؤولية م��ن؟ ال��ف��رز العن�رصي
وال�شحن الطائفي من ي�ؤججه؟ الكل
يريد االنتقام والكل يريد �أن ي�أخذ
�أموال الكويت.
هدف املطوع يفرح الكويت
الو�ضع يتدهور �أمني ًا واجتماعي ًا
واقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا يف كل املحافل,
وال�شغلة الوحيدة التي جتمعنا هي
الريا�ضة عندما ي�سجل بدر املطوع
هدف ًا الكويت كلها تفرح وتتربع ما
عندنا غري الريا�ضة واي�ض ًا دمروها,
ملاذا ؟ ما هذا املخطط؟ ماذا يحدث؟
عندك منظمات دولية تقول طلباتنا
كذا وكذا وكذا مو را�ضي اخرج من
املظلة قوانني عدلها ويتحدثون عن
ال�سيادة ,رفعت ف�ضية يف �سوي�رسا �إذ ًا
تنازلت عن �سيادتك ,عندما ان�ضميت
�إلى االمم املتحدة قالوا لنا طلباتنا
الزم تنفذها عندما كان هناك انا�س
تخاف على الكويت ,عدلوا القوانني
وان�ضمت الى بطولة املك�سيك ,اين
الق�سم الذي اق�سمنا عليه؟ ال�شباب
الريا�ضي واقف وال�شباب الريا�ضي
مت ظلمه ,الد�ستور �أل��زم��ن��ا على
حماية الن�شء وعندما قدمت ر�ؤية
تر�ضي جميع االط���راف وه��ذا كان
ح ًال جيد ًا وقالوا قدمت طوق النجاة

للوزير ولكن انا قدمت طوق النجاة
لل�شباب الكويتي.
عطونا ح ًال مل نر حلو ًال ,قلنا خاطبوا
االحتادات مل يفعلوا ولكن عندي حل
�آخر انتم تقولون ال�سيادة �إذ ًا اخرج
من املنظمات الدولية.

�سحب اجلنا�سي
مت �سحب اجلنا�سي بقرارات ظاملة
وق��دم��ن��ا ت��ع��دي�لات على القوانني
لتمكيني من الذهاب �إل��ى الق�ضاء
يجب ان ننظر يف ق�ضايا التجني�س
البناء الكويتيات وال��ب��دون الذي
عا�شوا معنا ون�صفهم عا�شوا معنا.
ق�ضية امل��ح��ق��ق�ين يف الداخلية
واملحاكم ا�صدرت احكاما ل�صاحلهم
ولهم خربة اكرث من � 30سنة يف هذا
املجال.
�صالح عا�شور :اخل��ط��اب الأم�يري
خ��ط��اب م��و���س��ع ب��ه ك��ل طموحات
كبرية يتمناها احلاكم ل�شعبه .هل
احلكومة ت�ستطيع حتقيق ما ي�صبو
اليه �صاحب ال�سمو؟ هل تريد حتقيق
رفع م�ستوى معي�شة املواطن؟
احلكومة ه��ذه ال ت�ستطيع ولي�س
لديها القدرة وال ت�ستطيع حل ربع
ما ت�صيبو اليه واحلكومة ال تختلف
كثريا عن احلكومة ال�سابقة واحلكومة
ال حت�رض مناق�شة اخلطاب االمريي
ليعرفوا مواقف النواب وبالتايل هي
ال ت�ستطيع حتقيق اي امل وطموح
للمواطن ,ف�شلوا ومازالوا فا�شلني
يف حل الريا�ضة والتعليم وال�صحة
والتوظيف وال يوجد تلم�س وا�ضح
على انها ق��ادرة اليجاد حل لهذه
امل�شاكل.
الرتكيبة ال�سكانية
الرتكيبة ال�سكانية غري كويتيني
 70٪وع��دده��م  3ماليني و� 78ألف ًا
والكويتيون مليون و� 830ألف ًا فهل
احلكومة ت�ستطيع ح��ل الرتكيبة
ال�سكانية؟ هذا ف�شل حكومي االرقام
ت��دل على الف�شل وخ��رج��ت وزي��رة
ال�ش�ؤون وقالت نحتاج � 15سنة �إلى
� 20سنة حلل الرتكيبة ومعنى ذلك
هو ا�ستهزاء باخلطط امل�ستقبلية
ودليل ف�شل.
نحتاج وافدين الم��ور كثرية ولكن
بن�سب حم����دودة ام���ا ان 70٪غري
كويتيني ,الكويتييون يعانون من
الالمباالة يف خدمات الدولة ,كبار
ال�سن يتمرمرون يف املراكز ال�صحية
وهناك م�شكلة يف التوظيف وقبول
ابنائنا يف اجلامعات.
واحلكومة تقول � 20سنة معنى ذلك
انها ال ت�ستطيع ويكفي � 5سنوات
لتعديل الرتكيبة.
التوظيف :بلد الكويتيون بها مليون
و� 300ألف ومنتظر التوظيف � 20ألف ًا
معنى ذلك انها حكومة اجناز !
ن����رى ت��وظ��ي��ف غ�ي�ر الكويتيني
والتعيينات على بند املكاف�آت
واالجر مقابل العمل والتعيينات يف
ال�رشكات النفطية ,معنى ذلك ان
احلكومة ال تهتم بالكويتيني.
املنا�صب اليوم ال�صحاب النفوذ
واملحكمة االداري��ة م�ؤ�رش على ذلك
فهناك مئات الق�ضايا من ا�صحاب
الكفاءات ومن يتبو�أ املنا�صب غري
كفء اي بالوا�سطة ,هلة احلكومة
ت�ستطيع حل هذه امل�شكلة؟
احلكومة تتجه يف برنامج نحو
خ�صخ�صة ال��ق��ط��اع��ات احلكومية
ال��راب��ح��ة وال����شرك��ات الرابحة
اململوكة للحكومة وبها كويتيون
�ستعطيها للقطاع اخلا�ص والتجار,
هل كل البلد تريدون ت�سليمها للتجار
وا�صحاب النفوذ ,وه��ذا التوجه
م�س�ؤولية �أع�ضاء جمل�س الأمة.
احلكومة ت��رى تخ�صي�ص �رشكات
املوا�شي و�رشكات املطار وغريها
واذا مل يقف املجل�س.
و���س��ح��ب اجلن�سية ل��و مت ارج���اع
اجلن�سية للبع�ض والبع�ض االخر
ب�سبب �ضغط �سيا�سي ف�س�أحا�سبك
يا وزير الداخلية �سيا�سي ًا؟ الديرة
لي�ست فو�ضى ومن مت �سحب جن�سيته
بالظلم ردها بطريقة قانونية و�إال
ف�سيكون هناك موقف �سيا�سي �ضدك
يا وزير الداخلية.
وجهت ا�سئلة لوزير النفط عن نية
خ�صخ�صة  KOCوب��ه  300كويتي
بني متخ�ص�ص وعامل وهناك توجه
لتخ�صي�ص واذا مت تخ�صي�صه ف�سوف
يكون اال�ستجواب القادم لك حول هذا
املو�ضوع ال يجوز بدون الرجوع �إلى

