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جمل�س االمة.
ل��وزي��ر ال�ترب��ي��ة �أق���ول ل��ه منطقة
الد�سمة والدعية وال�شعب وهناك
م��دار���س واخ�ل�اء اي طلبة م��ن هذه
املدرا�س �سنحملك امل�س�ؤولية.

تعديل الد�ستور
د.ع��ب��دال��ك��رمي الكندري  :املدخل
احل��ق��ي��ق��ي ل�لا���ص�لاح ه���و تعديل
الد�ستور ,اذا كنا نريد ان نلبي
رغبة �صاحب ال�سمو الذي قالها يف
اخلطاب ال�سامي بالن�سبة للتنمية
امل�ستدامة يجب �أن نتكلم ب�رصاحة,
ود�ستور دول��ة الكويت هو قانون
�سام ,ون�ست�شعر �أن القوانني قدمية
ونحتاج �إلى تعديل اي�ض ًا الد�ستور
يحتاج �إلى مراجعة.
هذا الد�ستور قالوا امل�ؤ�س�سون لكم 5
�سنوات ومن ثم تعدلونه وتنقحونه
ومنذ �49سنة طفنا اخلم�س �سنوات.
ق�ضايا مقفلة ب�سببب اننا نعتقد ان
الد�ستور غري قابل للتعديل وهو جامد
لكنه من ا�سهل الد�ساتري تعديال النه
يتطلب موافقة �صاحب ال�سمو وثلثي
�أع�ضاء املجل�س .اول كلمة ن�سمعها
«متى تتوقع حل جمل�س االم��ة» هذا
دليل على �أن املواطنني على قناعة
بان هذا النظام ا�صبح غري فعال .البد
من اتخاذ قرار تاريخي وطني لت�شكيل
جلنة وطنية ملراجعة مواد الد�ستور،
والدليل على ذلك عدد النواب الذي
و�ضع يف عام  1962منذ � 54سنة ،الآن
تزايد العدد وتزايدت املناطق وحتتاج
تعدي ًال حتى ن�ستطيع �أن جنعل من
احلكومة عدد ًا غري م�ؤثر يف الت�صويت
على اللجان �أو �إقرار قانون ،ال يوجد
برملان يف العامل يخ�ضع لهذا العدد من
احلكومة ,البد من تقليل عدد احلكومة
بزيادة الأع�ضاء ،والنظر يف املادة
 107وهي حل املجل�س بدون �رشوط
�أمر غري منطقي.
ال�شعب فقد الثقة يف الأداة الربملانية
وكيف ينتج النائب ويف باله حل
املجل�س واالنتخابات؟ هذا املجل�س
ال��ذي حاز ن�سبة م�شاركة عالية لن
جتدوا من ي�صوت لكم.
�رشوط الرت�شح خمزية ب�أن ن�ضع فيها
�إجادة القراءة والكتابة ،نحتاج �إلى
تعديالت د�ستورية ب�إ�ضافة هيئات
اال���س��ت��ف��ت��اء ،ك��ل ال���دول املحرتمة
لديها هيئات ا�ستفتاء ل�سماع ر�أي
ال�شعب ،الأ�سماء تتغري ولكن هناك
خلال يف ال�سي�ستم ،واحللول واحدة،
احلكومة ت�صوت وتقر القوانني التي
تريدها ،ومازلنا ندور يف فلك ال�صوت
وال�صوتني.
لي�س من اخلط�أ تعديل الد�ستور ،وال
يرهبوكم بالقفز على �أ��سرة احلكم،
ولكن نتكلم عن طريقة وعمل الربملان،
الربملان معطل و�أدوات��ن��ا ب�سيطة،
ونحتاج �إلى تعديل د�ستوي ،ويجب
على احلكومة �أال جتزع من التعديل
الد�ستوري ونحتاج �إلى قانون تنظيم
اجلماعات ال�سيا�سية ،ملاذا اخلوف
منها؟ فهي موجودة وتر�شح �أ�سماء
لكننا نريد معرفة م�صادر متويلهم،
وكذلك ترتيب بيت احلكم� ،رصاع
احلكم موجود يف كل مكان واحلديث عنه
عميق وبه جتاوزات خطرية لأن هناك
حالة من الهلع ال�شعبي و�ضبابية غري
وا�ضحة وخالفات الأ�رسة لدى ال�شعب،
رتبوها ,ال ندفع احنا ثمنها.
م�شكلة الريا�ضة هي عناد وم�شكلة داخل
الأ�رسة ،كل بيت يرتب نف�سه ،الأ�رسة
تقود البلد ،وال يجوز �رصاعكم ,حلوه
بينكم ،كم مرة نتحدث عن االمارة
ووالي���ة العهد ،حكومة ب�لا منهج
ورئي�س ال��وزراء ال يح�رض اجلل�سات
وال ي�رصح وال ي�سمع النواب ،ال ميكن
�إدارة الدولة بهذه الطريقة ،حكومة
املحا�ص�صة ومنا�صب املحا�ص�صة
ال ت�صنع بلد ًا .رُ
�ضبت امل�ؤ�س�سات
وتدهورت الأو�ضاع ،البطالة زادت
والبلد ي��دار باجتماع جمل�س وزراء
�أ�سبوعي ،الوافدون «كالون ًا من ال�شق
لل�شق» و�أ�صبحنا �أقلية ،البنية التحتية
اهرت�أت ب�سببهم ،نحرتمهم ونقدرهم.
عيالنا كلهم ي��در���س��ون ماج�ستري
ودكتوراه يف اخلارج على ح�سابهم،
اقت�صاد منهار ،بور�صة ما حد يدري
عنها ،ريا�ضة موقوفة ،احلل بتعديل
الد�ستور.
تعزيز اجلبهة الداخلية
عبدالله فهاد :ج��اءت يف اخلطاب
الأمريي ا�شارة �إلى الأخطار املحدقة
م��ن ك��ل ج��ان��ب ،ه��ذا التخوف من

االخطار ،ونحن ال نح�سد على االقليم
ال���ذي نعي�ش ف��ي��ه ،ول��ك��ن عندنا
جبهة داخلية يجب �أن تعزز و�أن
حتمى قبل �أن نحمي حدودنا ،هذه
اجلبهة الداخلية حذر منها رجال
ال��دول��ة �سابق ًا عندما تكلموا عن
�سحب اجلن�سية وت�سقط اجلن�سية عن
كويتيني من دون حماكم وترمي بهم
خارج البالد.
هذا كان قبل � 50سنة وهذه النقا�شات
كانت حقيقية وطنية وكان رد ال�شيخ
�سعد �أنه مل يتخذ �شيئ ًا من هذا النوع،
ه��ذه ه��ي الهدية الوطنية لي�ست
جم��ا ًال للم�ساومة �أب��د ًا وا�ستخدمت
احل��ك��وم��ة ه���ذا امل��ل��ف ا�ستخدام ًا
�سيا�سي ًا لالنتقام من خ�صومها .ال
توجد �ضمانة ال�ستخدام هذه الأداة
الفا�سدة �سيا�سي ًا ،فيجب ان تعزز
جبهتها الداخلية من خالل �إرجاع
اجلنا�سي وعدم اطالق يد احلكومة يف
ا�ستخدامها.
�إذا �أردن��ا �أن نحمي وطننا من هذه
الأخطار فيجب ان ن�شعر مبعاناة
النا�س ومن �سجنوا لآرائهم وكثري
من القياديني اليوم تو�ضع عليهم
قيود �أمنية ،يف �أي ع�رص نعي�ش؟
ت��و���ض��ع ال��ي��وم ق��ي��ود �أم��ن��ي��ة على
الكويتيني؟! �ضمان احلياة الكرمية
للمواطن من اال�شياء التي نعزز بها
جبهتنا الداخلية ،هناك انتهاك
�صارخ للإن�سانية ،امر�أة تلد و�رشعا
لها العدة ال تقبل منها االج��ازة،
التعامل ال �إن�ساين� ،أي��ن التدابري
الأمنية الكفيلة بحماية وطننا؟! مل
نر ت�رصيح ًا حكومي ًا ب�ش�أن التدابري
الأمنية.

�شربات املنافذ احلدودية
املنافد احلدودية مبانيها �شربات
و�أحت����دى ال��وزي��ر ان ي��ذه��ب �إل��ى
العبديل بدون حماية �ضخمة حوله،
�سكن العزاب والب�ؤر املوجودة بدون
غطاء �أمني �أو قانوين لها ،جتمعات
�سكنية خارج �إطار القانون.
ال��دي��وان الأم��ي�ري ينفذ م�شاريع
ال��دول��ة ال�ضخمة و�أق��ل م�رشوع بـ
 400مليون دينار ،ف�إذا الديوان مل
يقتنع بتنفيذها للم�شاريع فلرتحل
هذه احلكومة ،وهو بهذه املمار�سة
يعطي ر�سالة غري جيدة ب�أن احلكومة
غري م�ؤمتنة على م�شاريع الدولة.
�أول مواطن الإ�صالح بوقف الهدر،
و�أن يكف الديوان الأم�يري يده عن
امل�رشوعات الكربى.
املناق�صات املليارية والعموالت
مثل �صفقات الدفاع وعقود الداخلية
البعيدة عن ال�شفافية وهي غائبة عن
تلك املناق�صات.
ك��ث�يرة ال��ه��ي��ئ��ات لكنها ال حتقق
الأغ��را���ض املرجوة منها ،الب��د ان
ن�شعر مبعاناة  1255مواطنة تعاين
تع�سفا يف وزارة ال�����ش ��ؤون وهن
متزوجات من غري كويتيني .عندما
يدفع املواطن �رضائب غري مبا�رشة
فهذا دليل على ف�شل احلكومة عندما
يذهب ال��ى التعليم اخل��ا���ص .من
املطلوب �إلغاء كل �صوت يتعر�ض
لال�شقاء يف منظومة دول التعاون
اخلليجي ،ويف ه��ذا ال�صدد نبارك
خلادم احلرمني ال�رشيفني مبنا�سبة
ذك���رى ت��ق��ل��ده م��ق��ال��ي��د احل��ك��م يف
اململكة العربية ال�سعودية ،خالل
الفرتة املا�ضية تعاونا مع احلكومة
ولكن هذا لي�س �ضعف ًا ف�إن تعاونت
تعاوننا و�إن �أ�ساءت ف�سيكون لدينا
املحا�سبة ال�سيا�سية.
ث��ام��ر ال�����س��وي��ط :ورد يف اخلطاب
الأم�يري ��ضرورة حت�سني اخلدمات
العامة ،كال�صحة واال�سكان والبنى
التحتية ،فعندما ي��ذك��ر �صاحب
ال�سمو ��ضرورة حت�سني اخلدمات
العامة كاال�سكان والبنى التحتية
وعندما يتذمر الكويتيون من تقاع�س
احلكومة يف حل الق�ضية اال�سكانية
ال تلومهم ،لأن بلدهم لديه امكانات
مادية وب�رشية و�أرا�ض كثرية ،ف�أين
اخللل؟ الق�ضية الإ�سكانية ا�صبحت
هاج�س ال�شباب والطلبات و�صلت
�إل��ى قرابة � 120أل��ف طلب ا�سكاين
وك��ث�ير م��ن امل�شاريع ف��ردي��ة مثل
املطالع ،فعلى �أر���ض الواقع ورق
لكن ال يوجد �شيء ،وغرب عبدالله
املبارك وجنوبها امل�شاريع تتعطل
على معوقات تافهة ،تبخرت الوعود
احلكومية عندما قالوا �ستوفر 43
�ألف وحدة �سكنية منذ �سنتني ،ولكن
حتججوا بوجود «تواير» يف منطقة

�إرح��ي��ة ،هل احلكومة عاجزة عن
حل م�شكلة «تواير»؟ عن �أي رفاهية
يتحدثون واملواطن ال يجد �سكن ًا له؟!
ال يعتقد الوزير �أننا اليوم �سنمهل
احلكومة ك��ث�يرا� ،إذا مل ت�ستعجل
احلكومة يف حل امل�شكلة الإ�سكانية
ف�سن�ستعجل نحن يف ا�ستخدام �أدوات
الرقابة الربملانية� ،صاحب ال�سمو
ي ��ؤك��د م��ب��د�أ التخفيف ع��ن كاهل
حمدودي الدخل واحلكومة تبادر �إلى
قرار رفع �سعر البنزين الذي اتخذ
بدون درا�سة ويجب على احلكومة �أن
ت�رشح الأ�سباب.
وف��ق درا���س��ة حكومية تقول ان ما
توفره اخلزينة العامة على الدولة
 200مليون دينار �سنوي ًا ،فب�إمكان
احلكومة ان توفر �أكرث من ذلك ،بد ًال
من انفاق املليارات كمنح على دول
لي�س لها عالقة بالكويت ،وزير
املالية يعتقد �أن املواطن هو احللقة
الأ�ضعف فهو خمطئ ،هو يريد �أن
ي�ضع عجزه على املواطن ،حارب
الف�ساد يف وزارتك وهيئة اال�ستثمار
�أو ًال.
�إح�صائية تقول ان عدد العاطلني عن
العمل  20الفا و 350كويتيا ولكنها
لي�ست م�شكلة اقت�صادية فقط ،بل
اجتماعية ونف�سية لها انعكا�س خطري
على الدولة ،ال بد من تطبيق الن�سب
املقررة وفق قانون دعم العمالة
الوطنية ،يجب ان نن�سق ل�ضبط
املخرجات وربطها مع �سوق العمل
ور�سم �سيا�سة التوظيف.

جودة التعليم
هناك حقائق �صادمة لأن القيا�س
و�ضع لـ 140دول��ة من حيث جودة
التعليم ف�سنغافورة يف الأول وقطر
الرابعة والإمارات العا�رشة ،ولبنان
حل يف امل�ستوى الـ 25وال�سعودية
حلت  54على م�ستوى العامل والكويت
حلت يف م�ؤ�رش دافو�س يف  2015يف
املركز  105بني  140دولة.
ومن املفارقات العجيبة ان دولة
نف�س زميبابوي فقرية دخلها  ٪2من
دخل الكويت حلت يف املرتبة 43
ومن املفارقات ان هناك  40دولة يف
العامل ي�صل م�ستوى دخل الفرد فيها
الى � 17ألف دوالر و 37دولة و�صلت
الى مرحلة متقدمة يف جودة التعليم
وهناك  3دول �سقطت ومنها الكويت.
الق�ضية ق�ضية �إدارة ،النا�س تت�ساءل
عن م�ستوى الف�ساد وهل هو يف الأطر
الطبيعية وه��ن��اك �سببان اجلهاز
احلكومي املرتهل الذي ع�شع�ش فيه
�رساق املال العام ،وكذلك هام�ش
الت�سامح الوا�سع جد ًا.
مررنا بكارثة الغزو وكارثة �رسقة
الناقالت واالي��داع��ات والتحويالت
املليونية وبعد ذلك مل جند فا�سد ًا
واح���د ًا يحا�سب ،جهاز ملحاربة
الف�ساد وهو هيئة مكافحة الف�ساد
مكث عام ًا ومل يقدم فا�سد ًا واحد ًا
ف�أين تذهب ال��روات��ب و�سنحا�سب
وزير العدل على �أداء هيئة مكافحة
الف�ساد.
هيئة مكافحة الف�ساد
وزي��ر العدل فالح العزب :توليت
ال���وزارة ووج��دت قانونا �أمامي ال
�أملك �إال تطبيقه وهو يجب تعديله
واذا تقدم املجل�س ال��ى التعديل
ف�سنذهب معهم ،وفيما يخ�ص اخلالف
بني �أع�ضاء هيئة مكافحة الف�ساد
طلبت من املجل�س الأعلى للق�ضاء ان
ي�شكل جلنة حمايدة للف�صل بينهما
والنتيجة �سن�أخذ بها و�سنطبقها

ون��ح��ن �أم���ام ق��ان��ون معطل ووف��ق
املادة  9واملجل�س معطل ب�سبب هذه
املادة.
نعم امل�س�ؤولية بال �سلطة هي ظلم
ول��ن ا�ستمر بتطبيق ه��ذا القانون
لأين كوزير ع��دل ال يجوز �أن �أدير
جهاز ًا مثل هذا فلن ا�ستمر �إال بتعديل
القانون وبالتايل من يطعن يف هذا
اجلهاز اذا ق��دم يل �س�ؤال �س�أجيب
عنه اال فيما يخ�ص ال�رسية ،وهذا
اجلهاز �أنا م�س�ؤول عنه وال �أ�ستطيع
�إدارته ،وحتى يتمكن النائب العام
من التحقيق عنه.
وهذا اجلهاز ال يعنيني ال من قريب
وال بعيد و�س�أذهب الى تعديله.
ثامر ال�سويط� :سنقدم الكثري من
التعديالت التي حتقق الهدف املرجو
من اجلهاز.
�صالح عا�شور :يفرت�ض ان الوزير
يقدم م�رشوعا بتعديل وال ينتظر
النواب.
عبدالكرمي الكندري :وزارة العدل
غري م�س�ؤولة فنيا عن هيئة مكافحة
الف�ساد ،ولكن ال��وزي��ر يعلم يوم
قبل باملن�صب الوزاري ان الهيئات
التابعة له من ي�ساءل �سيا�سيا عنها
و�أي كالم عن �إقالة جمل�س الأمناء
مرفو�ض.

تعيينات النيابة
ح��م��دان ال��ع��ازم��ي :التعيينات يف
النيابة الوزير ال�سابق �أخذ «جيد»
فيجب على وزي��ر العدل ان ي�شكل
جلنة للف�صل يف التعيينات.
وزي���ر ال��ع��دل ف��ال��ح ال��ع��زب :كل
م�لاح��ظ��ات ال���ن���واب حم��ل تقدير
و�سنتخذ كافة الإج��راءات وفقا ملا
لدينا من قوانني.
خالد ال�شطي :عندما كنا ن�ستمع الى
اخلطاب ال�سامي ل�صاحب ال�سمو
هذا اخلطاب تكون من جمل عظيمة،
ومفردات قومية ت�شكل خارطة طريق
مو�ضوعية ويف غاية احلكمة وطرح ًا
�شام ًال جلميع امل�شاكل التي نعاين
منها يف املجتمع ،عندما جند ان
يف بداية اخلطاب يتحدث �سموه عن
الأخطار املحدقة بنا من كل جانب،
و�ضخامة التحديات ،عندما جند
هذه العبارات يبد�أ بها الأمري افتتاح
ال��دور الأول وعند ربطها مبر�سوم
احلل جند فعال ان هناك قلبا على
الكويتيني ينب�ض باملحبة و�أرى انه
على احلكومة ترجمة هذا اخلطاب.
من غري املقبول يف ظل هذه الأخطاران
ن�شاهد البع�ض ممن ي�ستعدي الدول
العظمى دائمة الع�ضوية يف جمل�س
الأم���ن ال �سيما اننا يف دول��ة ذات
امكانيات ت�ستوجب ان نكون عون ًا
للمجتمع الدويل ال �أن تخلق عداوات
مع الدول العظمى.
مركز وذكر
�أخاطب احلكومة بالت�صدي للفتنة،
�أين هي من مركز وذكر الذي يعبث
باملجتمع وي�سيء الى مكون �أ�سا�سي
و�أ�صيل وجميع املخل�صني ال يعريون
كالم هذا املركز اي اعتبار.
وعلى احلكومة �أال جتعله م�ستمر ًا
يف هذا النهج الفكري ال��ذي يثريه
دائما .ال �أحد يوافق على الفتنة اال
قلة قليلة �صوتها عال ،على احلكومة
تنفيذ قانون الوحدة الوطنية ب�شكل
فعال وبوعي وفطنة لأ ن �أهل الكويت
ينا�شدون احلكومة ،وا�ستغرب من
املوقف احلكومي ب�ش�أنه ،فال�شعب
يطالب احلكومة بتطبيقه� ،سمو
الأم�ير يف خطاباته ال�سامية ي�ؤكد

على الوحدة الوطنية والدور اليوم
على احلكومة واجلهاز الق�ضائي ان
يت�صدى ل��و�أد الفنت التي قد تكون
فتن ًا مدرو�سة ت�ؤثر على الن�سيج
االجتماعي يف الكويت.
ي��ذك��ر اخل��ط��اب ان��ه��ي��ار الأ�سعار
العاملية للنفط ،فيجب وقف الهدر
وع��دم ا�ستنزاف مواردنا بعيدا عن
امل�سا�س بجيب املواطن.

الريا�ضة الن�سائية
يجب اي��ج��اد ح��ل ج���ذري مل�شكلة
االيقاف الريا�ضي الكويتي ويجب
على وزير ال�شباب ان ين�شط الريا�ضة
الن�سائية التي ت�شهد اهتمامات بها
يف املجتمعات احل�ضارية وال يوجد
لدينا ذلك.
تقوية اجلانب الثقايف وامل�سارح وان
تكون امل�سارح واعية وتتعدد الدور
الثقافية ،ويجب ان تبنى مراكز
ريا�ضية لل�شباب يف جميع مناطق
الكويت من خالل تذليل ال�صعوبات
لهم وهناك م�س�ألة االدارة الرتبوية
واملدر�سية وااله��ت��م��ام بالطلبة،
ثقافيا وعلميا وتطوير القدرات
واملواهب واكت�شافها والعمل على
تطويرها.
تطوير املناهج
امل��ن��اه��ج ال��درا���س��ي��ة وتطويرها
واالهتمام باللغة العربية ومواكبة
املناهج العاملية التكنولوجية
وعلى وزير الرتبية مراجعة املناهج
و�آخر من تطرق مل�س�ألة املناهج هو
حكم املحكمة ال�صادر من حمكمة
اجلنايات يف تفجري م�سجد الإمام
ال�صادق.
ه���ذا ح��ك��م م��ن حمكمة ي�����ص��دح به
القا�ضي �أف���راد املجتمع ؟؟؟ من
م�س�ألة التكفري.
�أحكام ق�ضائية تو�صي اال ان احلكومة
عاجزة عن تقومي هذه املناهج ،هذه
العدالة التي ن�ص عليها الد�ستور،
امل����ر�أة الكويتية يجب ان تنال
حقوقها كاملة ،احلريات تراجعت
يف املجتمع الكويتي وعلى احلكومة
ان ت�أمر الأجهزة املخت�صة ب�أال يتم
و�أد احل��ري��ات ،وعلى ن��واب الأمة
حماية ال�شعب اذا ما مت امل�سا�س
بحرياتهم ،والكويت هي الكويت
التي تتمتع باحلريات وه��ي التي
تفرقنا عن جميع حميطنا.
• مرزوق الغامن :ترفع اجلل�سة ملدة
ربع �ساعة لل�صالة.
احتاد خليجي
مت ا�ستئناف اجلل�سة عادل الدخمي:
�سمو الأمري حتدث عن اخلطر االقليمي
واخلطر احلقيقة وا�ضح وخا�صة على
الكويت ودول اخلليج عامة .هناك
كما�شة على دول اخلليج من ال�شمال
واجل��ن��وب ،ما هو احل��ل؟ احل��ل يف
وج��ود احت��اد خليجي موحد يعتمد
على جي�ش ع�سكري موحد ،كل هذه
الأخطار ودول اخلليج ال توجد لديها
قوة ع�سكرية موحدة ،نحتاج الى
اقت�صاد موحد ،و�سيا�سة خارجية
موحدة ب��د ًال من ال�سيا�سة احلالية
املتخبطة واالحتاد اخلليجي يحتاج
الى م�شاركة �شعبية يف اتخاذ القرار
وان تكون هناك جمال�س برملانية
متثل هذه ال�شعوب ب�صورة حقيقية،
نريد احتاد برملانات لدول اخلليج.
كما حت��دث �سمو الأم�ي�ر ع��ن خطر
الفتنة .وفع ًال احلماية احلقيقية
يف وح���دة ال�شعب ون��ب��ذ الفرقة
والطائفية.

• عبدالله الرومي :ال يجوز للجان البرملانية مخاطبة اجلهات اخلارجية

انا اعترب قانون ال�صوت الواحد دق
ا�سفني بني ال�شعب الكويتي وكر�س
الطائفية وفرق املفرق� ،أقول ل�سمو
الأمري نحن بحاجة �إلى مرحلة نتوحد
فيها و�أنت ربان ال�سفينة ،طلبك يا
�سمو الأم�ير بالعفو العام لكل من
�أ�ساء ل�سموك �أ�سوة بر�سول الله،
�صلى الله عليه و�سلم ،الذي عندما
متكن ممن �أ�ساءوا له قال لهم :اذهبوا
ف�أنتم الطلقاء� .صحيح هناك �أخطاء
يف الفرتة املا�ضية ولكن ال�شباب
يحبون وطنهم وي�ؤمنون ب�أن احلكم
يف ذرية مبارك ،وان الدميقراطية
�أ���س��ا���س احل��ك��م ،نطلب العفو من
�سموك ي�شمل كل �شيء من اجلن�سيات
واملالحقات الق�ضائية والإ�ساءة �إلى
�سموك.

املنح املليونية
وبالن�سبة للتق�شف ..احل��ل يف
تنويع م�صادر الدخل وعدم التبذير
واملنح املليونية للأ�سف ال ن�سمع
ال��ر�أي الآخ��ر يف احلل االقت�صادي،
هناك خمالفات يف الهيئات امللحقة
وامل�ستقلة من عبث وه��در مبئات
املاليني ،ال بل باملليارات وال توجد
حما�سبة ال من جمل�س الوزراء وال من
جمل�س الأم���ة ،وبالن�سبة مل�شكلة
الريا�ضة ،و�صلتني �صورة مكتوب
عليها ولد يف  1961ومات يف ،2014
ال�رصاع مو �سبب م�شكلة الريا�ضة
تفعل مثل قانون
هناك قوانني مل
ّ
ديوان حقوق االن�سان الذي اعتربه
مفخرة للكويت ،وكذلك م�شكلة اخلدم
التي ت�ؤثر على كل الأ�رس الكويتية،
�أرجو من احلكومة �أن كل �س�ؤال يجب
�أن يرد عليه و�إال ف�سنتخذ االجراءات
الالزمة ،وكالم وزير العدل ب�ش�أن
هيئة مكافحة الف�ساد مرفو�ض ،كيف
تكون هيئة مكافحة الف�ساد تابعة
لوزير العدل وكيف حتا�سبه �إذا كان
هو وزيرها ،يجب �أن تكون هيئة
م�ستقلة تابعة ملجل�س ال��وزراء،
هذا تخبط .نحن معار�ضون لكن
لي�س بنف�س انتقامي ،بل بقوة لكن
بحكمة.
ا�ستكمال ال�رشيعة
�أ�سامة ال�شاهني :يجب علينا �أن
ن�أخذ ب�أحكام ال�رشيعة اال�سالمية
و�أن ن�سعى �إلى هذا الهدف النبيل
وا�ستكمال ال�رشيعة ،وكل ما يتعلق
باحلقوق واحل��ري��ات يحث عليها
الدين الإ�سالمي.
�سمو الأمري ركز على التحدي الأمني
واالقت�صادي ،فكلنا م�شغولون بالأمن
واالقت�صاد.
يجب تعزيز التعاون الع�سكري ودعم
التكامل الع�سكري من دول جمل�س
التعاون اخلليجي والإ�سالمي ويجب
دعم درع اجلزيرة وتعزيزه.
نظام االنتخاب احلايل غري دميقراطي
وال توجد يف دول العامل قاطبة �إال
مملكة تايلند التي تطبق ال�صوت
الواحد.
علينا اتخاذ اج���راءات امل�صاحلة
االجتماعية وال�سيا�سية والعفو
العام و�أدع��و الى امل�ضي قدما يف
الإ�صالح ال�سيا�سي ،د�ستورنا منذ
� 1962إلى الآن مل يتعدل وخا�صة يف
االجتماعات واجلماعات ال�سيا�سية
التي ال يوجد قانون ي�ؤطرها.
امل��واط��ن يعي�ش بقلق م��ن الأم��ور
ال�صحية والتعليمية واالقت�صادية،
نريد ا�ستقرار الأ�رسة.
ظاهرة القبي�ضة وت�ضخم �أموال بع�ض
النواب وال�سيا�سة التي مل تعالج
ونخ�شى �أن ي��أخ��ذ �سيا�سيون من
ال�سفارات الأجنبية ما يهدد الأمن.
ق�ضية ك�شف الذمة املالية لي�س
موجود على �أر�ض الواقع بل هو ورقة
ي�ضعها املعني يف �أحد ال�صناديق.
ال��وث��ي��ق��ة االق��ت�����ص��ادي��ة مرفو�ضة
ود�ستوريا تبنى اقت�صاد و�سط ال هو
ر�أ�سمايل وال هو �شيوعي.
ال��واق��ع اجلمركي عقيم ويجب �أن
تعود الى الدولة املراكز احلدودية
و�أن تكون حتت الرقابة و�أال تديرها
�رشكات خا�صة ،كما �أنه يجب علينا
تنويع م�صادر الدخل وكذلك الطاقة
التي لدينا م�شكلة فا�ضحة ،والدي
من  1991قدم اقرتاحا ب�إن�شاء حمطة
الطاقة املتجددة يف ال�شقايا ،ومنذ
ذلك التاريخ ،الآن انتبهت احلكومة
لذلك.
ال حل قريبا للم�شكلة الريا�ضية لأنه
للأ�سف الطرفان يتعامالن مع بع�ض

مببد�أ اخل�سارة للجميع ولي�س الربح
للجميع.
حممد ال���دالل :احلياة االقت�صادية
وال�����س��ي��ا���س��ي��ة وغ�يره��ا يف تعرث
م�ستمر ،مت حل جمل�س الأمة  6مرات
ومت �إبطاله مرتني وهذا �سببه حالة
تعرث يف احلياة ال�سيا�سية.
خطط التنمية جمرد ت�رصيحات وهذا
ما قاله �أحد الوكالء الذي و�صفها
بغري الواقعية وبعد هذا الت�رصيح
ا�ستقال هذا الوكيل �أو �أقيل ،الله
�أعلم ،قانون هيئة مكافحة الف�ساد
هزيل وهذا ي�ؤكد �أننا غري جادين يف
معاجلة اخللل.
نريد �أن تكون لدينا يف دول اخلليج
العربية وزارة اخلارجية واحدة
ووزارة ال��دف��اع واح���دة ،نريد �أن
نكون موحدين يف الق�ضايا اخلارجية
والدفاعية الع�سكرية ون�ترك لكل
دولة تدير �ش�أنها داخليا.
الآن هناك فرق عمل ملتابعة اخللل
يف منطقة �صباح الأح��م��د وكذلك
متت �إحالة املقاول �إلى النيابة،
ال��ي��وم امل��واط��ن ال يثق �أن يذهب
الى امل�ست�شفيات ،فال توجد كفاءة
لدى الأطباء وال توجد م�ست�شفيات
متخ�ص�صة ،و�أن��ا طلبت من وزير
ال�صحة �أن يحول م�ست�شفى جابر
�إلى م�ست�شفى عالج باخلارج ب�إدارة
�أجنبية وكوادر طبية جيدة ،نريد �أن
تكون امل�ست�شفيات احلكومية خا�صة
باملواطنني و�إن�شاء م�ست�شفيات
�أخرى للوافدين.
ل��ن نقبل �أن مي�س جيب املواطن
و�سنت�صدى لذلك فتنويع م�صادر
الدخل ال يكون من جيب املواطن.
�أمتنى من وزيرة ال�ش�ؤون �أن ت�رسع
يف حل م�شكلة �إيقاف م�ساعدة املر�أة
الكويتية املتزوجة من �أجنبي.
خليل �أبل :لو ن�س�أل الكويتيني من
فيكم ي�شعر ب��الأم��ن وبال�سعادة
واال�ستقرار وبامل�ستقبل امل�رشق،
هناك من حتدث عن تعديل الد�ستور
و�أق��ول له خلونا نعمل بالد�ستور
�أوال وبعدين قولوا لنا نبي نعدل،
خلونا نطبق الد�ستور ومعانيه
وقوانينه �أوال.
نحن كم�رشعني ب��دال م��ن ت�رشيع
القوانني نالحق ال��وزراء لتخلي�ص
املعامالت للنا�س املظلومة قبل
ن��ق��ول رق���اب ال��ن��ا���س بيد �شيوخ
وبعدين بيد جتار وبعدين متنفذين
واحل�ين رق��اب النا�س بيد النواب
والوزير اللي يوقع املعامالت ال
رجال لكن هذا يدل
يعتقد �أنه خو�ش ّ
على �أن وزارت��ه غري حمرتمة و�أنا
�أتكلم �سيا�سيا.
ي��ا �إخ���وان ي��ا ن��واب ال��ي��وم البنك
ال��دويل يقدم خططا تربوية لنا،
وق��دم لنا م�رشوعا يخ�ص وزارة
الرتبية ب�إلغاء الإمالء� ،شنو يبون
عيالنا ما يتكلمون عربي.
نعم احلكومة عندها م�شكلة والكل
يتحدث عن ذلك ،واملجتمع يتحمل
م�س�ؤولية املخرجات الربملانية،
هل ن�ستطيع �أن نتكلم عن ال�سلطة
الق�ضائية ،قبل �أي��ام زرنا ال�سجن
و�سمعنا ادعاءات بالظلم من النيابة
العامة و�إذا كان ذلك �صحيحا فال
يجب �أن مير مرور الكرام ويجب �أال
يتوغل الف�ساد يف ال�سلطة الق�ضائية
و�إن �شاء الله ما يتغول.

ترقية بالقوطرة
د�ستورنا هو ال��ذي يعمينا ولي�س
�أمريكا وال رو�سيا وال بطيخ ،يجب
حت�صني املجتمع ولكن ا�شلون..
�إذا واح��د يتحجى قالوا له ا�سكت
ال ن�سحب جن�سيتك� ،شنوهذا؟ ب�أي
حق؟ نريد امل�ساواة ،مو واحد ي�أخذ
ترقية بالقوطرة ولي�س بالكفاءة،
«�سمعت واحد يقول هذا هايدبارك»،
�أقول له ال والله لو �أنا ما �أبي �أعمل
جان قعدت برة �ألعب تيك �أح�سن
يل.
يجب �أن يتحمل امل�س�ؤول بال�سجن
�أو الغرامة �إذا ظلم املوظف ب�ش�أن
الرتقية.
قعدة چاي وزجاير
ب�أي عقل ومنطق ينوع م�صادر الدخل
بال�رضائب ،يجب ا�ستغالل املوقع
اجلغرايف للكويت للربط مع دول
العامل ،فكروا بهاملوا�ضيع والله
ع�رش دق��ائ��ق نعلمكم ق��ع��دة چاي
وزجاير نعلمكم.
ومت رفع اجلل�سة.

