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استكمل املجلس مناقشة الرد على اخلطاب األميري

العزب :هيئة مكافحة الفساد معطلة بسبب قانونها ويجب تعديله

ربيع �سكر

أكد وزير العدل وزير الدولة لشئون مجلس
األم��ة د .فالح العزب أن��ه تولى ال���وزارة ووجد
قانونا امامه لهيئة مكافحة الفساد ولم ميلك سوي
العمل به وه��ذا القانون يجب تعديله الننا امام
قانون معطل وفق املادة  9ولن استمر بهذا القانون
بهذه الطريقة ،واوض��ح العزب خ�لال اجللسة
أمس أنه ال يعقل ان وزي��ر العدل ال ميلك تعيني
اي شخص في جهاز مكافحة الفساد ..لالسف انا
مسؤول عن جهاز مكافحة الفساد وال استطيع
ادارت��ه وتابع :اعلن ان جهاز مكافحة الفساد ال
ميت لي بصلة ال من قريب وال من بعيد وساذهب
ال��ى تعديل قانونه ،وزاد :طلبنا تشكيل جلنة
محايدة من مجلس القضاء للتحقيق في اخلالف
بني مجلس امناء هيئة مكافحة الفساد.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون االسكان
ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون اخل��دم��ات ياسر أب��ل ان
املؤسسة العامة للرعاية السكنية اتخذت كل
االج��راءات القانونية حيال حادثة سقوط سقف
أحد بيوت مدينة صباح االحمد ومتت احالة امللف
الى النيابة العامة .واضاف الوزير أبل في اجللسة
ان االدارة القانونية للرعاية السكنية ستتابع بكل
حرص احالة املتسبب للنيابة في هذا اخللل الذي
طال منازل للمواطنني .واشار الى انه مت استكمال
توزيع  2201بيت في عام  2014مشيرا الى ان
(الرعاية السكنية) اوقفت توزيع املنازل اجلاهزة
منذ ذلك احلني.
ودارت احداث اجللسة كالتالي:
افتتح رئيس مجلس االم��ة م���رزوق الغامن
اجللسة التكميلية في التاسعة صباحا وتال األمني
العام أسماء االعضاء احلضور واملعتذرين.
وق��ال الغامن :تلقينا نبأ وف��اة وزي��ر التجارة
األسبق العم هشام سليمان العتيبي ،الذي كان
مثاال لرجل الدولة ومنوذجا للسياسي اخللوق
واملتفاني في خدمة الوطن واجلميع ،فباسمي
ونيابة عن زمالئي أس��أل الله ان يتغمد الفقيد
بواسع رحمته وان يلهم اهله الصبر والسلوان.
فالح العزب :احلكومة بدورها تؤبن الفقيد
هشام العتيبي الذي كان رجال من رجاالت الدولة
سائلني املولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته
وأن يلهم اهله الصبر والسلوان.
عبد الله الرومي :قرأت في الصحف ان جلنة
الشباب وال��ري��اض��ة البرملانية وجهت خطابا
لرئيس االحتاد الدولي لكرة القدم ،وهذا ال يجوز
الننا ال نعمل في املجلس وفق عواطفنا بل نعمل
وفق الدستور والالئحة ،وبالتالي هذا الكتاب
باطل وليس له صفة ،فهدا اختصاص للسلطة
التنفيذية.
خليل عبد الله :االحتاد الدولي لكرة القدم ليس
جهة حكومية حتى نتحفظ على مخاطبته من
خالل جلنة الشباب والرياضة البرملانية ،ويحق
لنا ان نخاطبهم ألنها جهة غير رسمية.
احلميدي السبيعي :ك��ان لنا راي ف��ي جلنة
ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة ب��أن��ه ال ي��ج��وز مخاطبة
االحتاد الدولي من خالل اللجنة البرملانية ،واال
ندخل انفسنا في قضايا من اختصاص السلطة
التنفيذية.
 ويستكمل املجلس مناقشة بند ال��رد علىاخلطاب األميري في افتتاح االنعقاد األول من
الفصل التشريعي اخلامس عشر والذي كان قد بدأ
مناقشته في اجللسة السابقة.
 سعدون حماد :بالنسبة للخطاب األميريهناك بعض البنود املهمة ،فهناك بعض القوانني
التي أقرها املجلس ولم تُطبق مثل قانون إنشاء
بيت الزكاة ،فنرجو من وزير املالية توضيح األمر،
وكذلك بالنسبة لقانون استقدام اخلدم فما أسباب
ذلك؟ هل هناك ما مينع؟ ألن لها حصة  10باملئة
القصر و10
ّ
لهيئة االستثمار و 10باملئة لشؤون
باملئة للكويتية و 60باملئة لهيئة االستثمار.
واض��اف :اخلطاب األميري تطرق الى قضايا
مهمة ومنها اإلسكانية ،فاملجلس املاضي قطع
شوطا مهما ومت توزيع  12أل��ف وح��دة سكنية
وه��ذا إجن��از ويجب أن نستمر في ذل��ك ،وهناك
بعض القسائم في خيطان وطالبت سمو رئيس
مجلس ال���وزراء ب��أن ت��وزع ه��ذه القسائم حسب
األول��وي��ة وحت��ال ال��ى املؤسسة العامة للرعاية
السكنية.
وت��اب��ع :وال بد من تغيير السياسة النفطية
وتنويع مصادر الدخل لتعويض العجز املالي
ولالستفادة من انتاج البترول ،ف��ال��دول تكرر
النفط وتبيعه لنا مرة أخرى ،فاعتماد الدولة على
البترول ،ويجب التوسع في املصافي النفطية
في اخلارج حتى لو نزل سعر النفط ،ولن نتأثر
والدول املجاورة تهتم بإنشاء مصافي النفط .كما
يجب أن نستفيد من املوانئ فميناء دبي يعتبر
دخ�لا قوميا للدولة لكن عندنا ال يوجد انتاج،
فلنعطها لشركات عاملية تدير امل��وان��ئ .وكذلك
اجلزر غير مستغلة ،فال بد من تسليمها لشركات
عاملية لتطويرها ،الشيخ محمد بن راشد يعطي
عقودا لشركات عاملية وم��ن ثم تعود إيراداتها
للدولة.
وزاد ح��م��اد :ام��ا بالنسبة مل��وض��وع البطالة
فقد وص��ل العدد في دي��وان اخلدمة املدنية الى
 19700منتظر للتعيني ،ويفترض أن نعينهم في
األماكن التي يشغلها األجانب وخاصة في القطاع
النفطي وهي مجموعها  45الف أجنبي ويفترض
ان نوظف فيها الكويتيني ،وبالفعل أقر مجلس
ال���وزراء بإحالة  1200قسيمة ال��ى املؤسسة،
ونطالب سموه أن يوعز لوزير اإلسكان لـ 3600
قسيمة في «غ��رب عبدالله املبارك» ،كما نطالب
بتوزيعها مع قسائم خيطان ،ووزي��ر اإلسكان
مطالب بتوزيع  3600قسيمة مع قسائم خيطان
في وقت واحد.
وبخصوص قرض بنك االئتمان يقولون ال بد
من كفيل وهو مواطن كويتي والبنوك الكويتية
األخ��رى ال يفترض وج��ود كفيل ،وبنك االئتمان
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م� � � � � ��رزوق ال� � � �غ � � ��امن :ال � � ��راح � � ��ل ه� � �ش � ��ام ال� �ع� �ت� �ي� �ب� ��ي ك� � � ��ان من� � ��وذج� � ��ا ل� �ل� �س� �ي� ��اس� ��ي احمل� � � ��ب ل ��وط� �ن ��ه
ي��اس��ر أب ��ل :ات�خ��ذن��ا اإلج� ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ب�ش��أن ح��ادث��ة س�ق��وط س�ق��ف أح��د ال�ب�ي��وت وأح�ل�ن��ا القضية
إلى النيابة السويط :ستقدم بالكثير من التعديالت التي حتقق الهدف املرجو من هيئة مكافحة الفساد
عاشور :سأستجوب وزير الداخلية إن أعاد للبعض دون اآلخرين اجلناسي املسحوبة ..فالبد من العدالة
ع �ب ��دال �ك ��رمي ال �ك �ن ��دري :ال ��وزي ��ر ي �ع �ل��م ع �ن��د ق �ب��ول��ه ب��امل �ن �ص��ب ال � � ��وزاري أن ال �ه �ي �ئ��ات ال �ت��اب �ع��ة ل ��ه ي �س ��اءل ع �ن �ه��ا س�ي��اس�ي��ا
يفرض كفيال على ق��رض االس��ك��ان ال��ـ  70الفا،
واملستفيدون ممن ب��اع بيته  800مواطن حتت
مظلة من باع بيته واملفترض ان يخيروا اذا كانوا
يريدون بيتا أو قسيمة ويكون التسليم فورا.
وطالب حماد وزير الصحة مبتابعة القضايا
الصحية وتطوير اخلدمات الصحية ،وقال :قدمت
اقتراحا بقانون بإنشاء مدنية طبية متكاملة،
وطالبنا ب��أن يكون مستشفى جابر للكويتيني
فقط ب���إدارة طبية عاملية يشتمل على جميع
التخصصات .واإلخ�لاء الطبي له طائرة مؤجرة
واح���دة فقط ،فلماذا ال توفر ال����وزارة اسطول
طائرات لإلخالء الطبي ،الفتا الى ان هناك مهندس
ب��ت��رول يعمل ب��األوق��اف ،ووزي���ر النفط ملزم
بشبابنا الذين درسوا وتخرجوا أن يعملوا وفق
اختصاصاتهم ،وهذه مسؤولية وزير النفط.
 خليل الصالح :سنبقى رهن القطاع النفطيوم��ع ذل��ك ف��إن امل��ن��ش��آت النفطية ال نستطيع
تطويرها ،ونؤكد ضرورة تنويع مصادر الدخل.
واض��اف :هناك  9000طلب اسكاني كل عام،
وامل��ع��اش ال��ذي يتقاضاه امل��واط��ن ثلثه يذهب
لإليجار ،وكلما وضعنا أيدينا على ملف يتغير
الوزير .وتابع :ال يوجد تخطيط من قبل الدولة،
هناك  35أل��ف خريج وف��ي ع��ام  2030سيصل
العدد الى  60ألف خريج فأين ستوظفهم الدولة؟
وأي���ن توفير ف��رص العمل ل��ه��م ،الف��ت��ا ال��ى ان
التأمينات االجتماعية تقول من حقي أن أستفيد
من االشتراكات واخلدمة املدنية عندها  35ألف
خريج ،وأطالب مبنح الفرصة للقطاع اخلاص بأن
يحتوي هذه األعداد ،فهناك خلل حقيقي وال توجد
رؤية حقيقية للدولة.
وزاد :هناك خلل في كل القطاعات ،وهذا دورنا
ف��ي معاحلة ه��ذا اخل��ل��ل لتقدمي ش��يء للشباب
واألجيال القادمة ،نحن مسؤولون أمام أوالدنا
وأح��ف��ادن��ا م��ن أج��ل معاجلة ال��ت��ردي ف��ي بعض
القطاعات الننا في أي قطاع نواجه مشاكل ،وعلى
احلكومة أن تكون فريقا واح��دا في مواجهة هذا
التردي.
حمدان العازمي :بخصوص تشكيل احلكومة ال
يوجد معيار في تشكيلها ،خاصة ان اختيار بعض
الوزراء لم يكن في محله ولم يكن هناك معيار في

حوار بني صفاء والدمخي واحلربش يفكر

اختيار ال��وزراء ،ولم تواكب احلكومة مخرجات
االنتخابات ،فهل املعيار هو عدد السكان والتمثيل
النيابي؟ وكأنه طعن في القبائل املوجودة أو ليس
لديها كفاءة ،مضيفاً أن هناك قبائل عددها  200و
 300ألف لم يتم اختيار أي وزير منها ،وكأن األمر
مقصود أو يريدون ايصال رسالة ،وال يجوز هضم
حق اآلخرين .وتابع :ال توجد وزارة ال يوجد بها
مشكلة أو جتاوز ،وهناك مشاكل ما زالت موجودة
مثل اإلسكان والتوزيعات على املخطط وعندما
نرى بيوت جابر األحمد واملطاحن ،فما إجراءات
احلكومة؟ هل نبحث عن احمل��اب��اة؟ مل��اذا جنامل
وعلى حساب مَنْ ؟ هناك قطعة في صباح األحمد
السكنية بها  500بيت ،نفس املقاول الذي طيح
مدينة صباح األحمد السكنية.
وطالب العازمي بإعادة فحص البيوت قبل
تسليمها للناس ،متسائال مل��اذا ال نلغي بيوت
احلكومة وتقوم الناس ببناء بيوتها بنفسها؟
ولألسف فاألوامر التغييرية هي السبب في ضعف
البيوت.
واض��اف :نرى املكاتب اخلارجية بها كوارث
سواء في أميركا أو أملانيا وأكثر من دولة بسبب
قلة اخلبرة وصغر السن للموظفني ثم نأتي به
وجنعله يدير املكتب .ونشكر الوزير على تعديله
بعض العقود في املكاتب اخلارجية ،لكن أليس
الوزير السابق في نفس احلكومة ،وأكبر دليل
على عدم عودته أنهم كانوا يعلمون أن بها خلال.
وت��اب��ع :واي��ض��ا ه��ن��اك م��دي��ر أم��ن األح��م��دي
أخرجوه من القوات اخلاصة بعد  20سنة خدمة
في القوات اخلاصة ،هل من املنطق أن تخرجوه
للتعامل مع املواطنني بعد كل هذه املدة في معسكر
للقوات اخلاصة؟ نحن نرى أن احلكومة تتفرج
على األوام���ر التغييرية وال جت��رؤ على اتخاذ
إجراء ،كما رأينا عدم احملاسبة ولم نر أي مسؤول
مت حتويله للمحاسبة والعقاب.
وق��ال :هناك بطالة واحلكومة أنشأت ديوان
املوظفني حلل مشكلة البطالة لكنه أصبح حجر
عثرة والبطالة وصلت إلى  20ألف وترتفع إلى
 25ألف ألنه مرت سنوات ولم يكن هناك حل ،هل
يجوز أن حتتاج املوافقة على الوظائف اإلشرافية
 6أشهر ألخذ موافقة الديوان.

ياسر أبل :هناك بعض املعلومات غير دقيقة
وق��رار بناء القسائم اتخذ من  2014ومت تعديل
القانون  2014/113وكثير من املواطنني سكان
في ه��ذه البيوت واحل��ادث��ة األخيرة اتخذنا بها
بعض اإلج��راءات ومتت احالة امللف الى النيابة
واإلجراءات مستمرة.
 حمدان العازمي :أحذر احلكومة من تقسيمالدوائر وفي املجلس السابق دمجنا دوائ��ر ولم
نقسم دوائر ،واحلكومة ترسخ الطائفية والقبلية.
والصوت الواحد قسم البلد وجعل العائلة عوائل
والطائفة طوائف.
عبدالله الرومي :شكاوى الكويتيني كانت وال
تزال كما هي من صحة وتعليم وإسكان ومرور
وبطالة وفساد وفرص عمل مستمرة ،واحلكومة
تتكلم عن خطط مستقبلية لكنها تعمل في املجلس
مبا يخالف هذه اخلطط وكأنها تقول إنها ال تؤمن
بهذه اخلطط ولكن أؤمن بالعرض والطلب داخل
املجلس .الناس تشكو من طول انتظار اإلسكان
أو القسيمة ثم تأتي وتشرع قانونا ملن باع بيته،
فكيف تعمل احلكومة بالشيء ونقيضه؟ وكان
عليها رد القانون الذي يتعارض كلية مع خطط
الدولة
لنعمل ي��دا واح��دة من أج��ل النهوض بالبلد،
لكن بهذا الشكل ال ميكن أن نطور البلد ،الكويت
تراجعت عن فترة اخلمسينات ،فهي بدأت زهرة
متفتحة بني ال���دول ،فمن دم��ره��ا؟ احلديث كان
يوجه بأن من دمرها هو مجلس األمة ،فكم مرة مت
حل املجلس وعلقت أعماله؟ وأصبح القرار كله بيد
السلطة التنفيذية.
وأض��اف الرومي :أي تنمية تتحدثون عنها،
فالكويت تراجعت بفعل احلكومة ،وإذا كنا نؤمن
باإلصالح فمجريات األمور ال تبشر بذلك ،فهناك
عصا توضع بالدواليب ،وعندما نتكلم عن وضع
الكويت في مصاف ال��دول وهيكلتها املالية هل
يحدث ذلك في ظل الهدر املوجود؟
وت��اب��ع :هناك  120مليون دينار مديونيات
على اح��دى ال��ش��رك��ات ف��ي اجل��م��ارك فكيف يتم
حتصيل تلك املبالغ؟ هذا معناه أنه ال وزي��ر وال
موظفون يعملون ،وأن امل��ال احلكومي سايب
وم��ت��روك ،وكيف تتحدث احلكومة عن إصالح

وزير العدل متحدثا خالل اجللسة

اقتصادي وه��ي تبدد األم���وال وتطالب الفقير
املسكني بالتعويض.
وطالب الرومي بوقفة جادة من مجلس األمة
ومواجهة حقيقية ملجلس ال��وزراء إليقاف الهدر
املوجود داخل املؤسسات.،
وق��ال ال��روم��ي :ال ميكن أن يكون في ظل هذا
الزمن والتكنولوجيا أن تتأخر األحكام القضائية.
وزاد :ال��دول��ة مسؤولة عن كافة امل��راف��ق من
الطرق في املدن واألحياء والضواحي ،فمثال فيلكا
بها بيوت للمواطنني وال يستطيعون الذهاب اليها
ألن احلكومة أوقفت النقل البحري لنقلهم ونقل
سياراتهم ،ولكن مع األسف شركة خاصة هي التي
بيدها األمر وتتربح من خالله.
واعتبر الرومي أن املرور أصبح مشكلة ومحل
شكوى كل املواطنني ،واحلكومة ك��ان بإمكانها
معاجلة القضية ،وال��دائ��ري السابع تتراكم به
السيارات على بعد  2و  4كيلو مترات ،فهل هذا
معقول؟ فاحلكومة عاجزة عن حل مشكلة شارع،
وه��ذا دليل على أن احلكومة تاركة كل القضايا
وال تدري عنها شيئا وبالتالي تراكمت مشاكلها،
والفساد استشرى ويحتاج الى وقفة جادة.
احلميدي السبيعي :ورد في اخلطاب األميري
أنني على ثقة بأن مجلسكم املوقر يعرف أن خيار
ترشيد اإلنفاق أصبح أمرا حتميا .كلمتي ستكون
للتاريخ ،ليس هناك مشكلة في فرض الرسوم
على املواطن ،لكن لدى احلكومة مشكلة في أننا
نريد استنزاف م��وارد البلد ،وهناك من يريد أن
ينقض على أم���وال ال��ن��اس وه��ذا أم��ر مرفوض،
وال ميكن أن نقبل بفرض رسوم أو ضرائب على
املواطن إال بقانون من املجلس ،فما يحدث هو أقرب
الى جباية.
واضاف :الهدر موجود في كل اجلهات الوزارية
واملطلوب من املواطن تغطية ه��ذا الهدر كما ان
الفساد انتشر في أغلب القطاعات وإذا حتدثنا
ع��ن ال��ف��س��اد ق��ال��وا أن��ت��م م��ؤزم��ون وتطفشون
االستثمارات ،الفتا الى ان مشروع عافية تنفيعي
بحجة خدمة املتقاعدين 100 ،مليون راح��ت
ملتنفذين ،هذا هو الهدر الذي قاله صاحب السمو
في خطابه ،الناس ال تذهب ملشروع عافية ،الن
التأمني ال يشمل هشاشة العظام ،وه��ذا نظام

فاشل قيمته  300مليون دوالر كان باالمكان بناء
مستشفى  10جنوم به كل اخلدمات.
وتابع :البلد تأخرت اجتماعيا وعلميا وسياسيا
وأمنيا ،البسمة راحت ونفوسنا أصبحت مو زينة
ه��ذا مسؤولية مَ��ن ،الفرز العنصري والشحن
الطائفي من يؤججه ،الكل يريد االنتقام والكل
يريد أن يأخذ أموال الكويت.
الوضع يتدهور أمنيا واجتماعيا واقتصاديا
وسياسيا في كل املجافل ،والشغلة الوحيدة التي
جتمعنا هي الرياضة عندما يسجل بدر املطوع
هدفا ،الكويت كلها تفرح وتتبرع ما عندنا غير
الرياضة وايضا دمروها ،ملاذا؟ ما هذا املخطط؟
ماذا يحدث؟
وزاد :كما مت سحب اجلناسي بقرارات ظاملة
وقدمنا تعديالت على القوانني لتمكيني من الذهاب
الى القضاء ،لذا يجب ان ننظر في قضايا التجنيس
ألبناء الكويتيات والبدون الذين عاشوا معنا.
كما ان قضية احملققني في الداخلية ،احملاكم
أصدرت أحكاما لصاحلهم ولهم خبرة أكثر من 30
سنة في هذا املجال ،لكن لم يتم تنفيذ هذه االحكام.
ص��ال��ح ع��اش��ور :اخل��ط��اب األم��ي��ري موسع
ويحقق الطموحات التي يتمناها احلاكم لشعبه
ويعبر عنه برنامج احلكومة ،واحلكومة ليس
لديها القدرة على حتقيق الطموحات ،فهل تستطيع
حتقيق ما يصبوإليه صاحب السمو؟ وهل تريد
حتقيق رفع مستوى معيشة املواطن بالفعل؟،
فاحلكومة احلالية ال تختلف كثيرا عن سابقتها،
وغائبة عن مناقشة اخلطاب األميري ،وبالتالي
هي ال تستطيع حتقيق أمل وطموح املواطنني ،و
فشلت في حل قضايا الرياضة والتعليم والصحة
والتوظيف.
وأض��اف متسائالً :هل تستطيع احلكومة حل
التركيبة السكانية؟ فغير الكويتيني  70باملئة
وعددهم  3ماليني و 78ألفا مقابل مليون و300
ألف كويتي ،فاألرقام تدل على الفشل احلكومي،
تخرج لنا وزي��رة ال��ش��ؤون وت��ق��ول :نحتاج من
 15إلى  20سنة حلل التركيبة السكانية ،وهذا
استهزاء باخلطط املستقبلية ودليل على فشل
احل��ك��وم��ة ،متابعاً :نحن بحاجة إل��ى واف��دي��ن
ولكن بنسب محدودة ،والكويتيون يعانون من
الالمباالة في خدمات الدولة ،وكبار السن يعانون
في املراكز الصحية ،وهناك مشكلة في التوظيف
وقبول أبنائنا في اجلامعات.
وبخصوص التوظيف ق��ال عاشور إن هناك
 20ال��ف منتظر للتوظيف ،فهل معنى ه��ذا أن
احلكومة هي حكومة اجناز؟ ونرى التوظيف لغير
الكويتيني والتعيينات على بند املكافآت واألجر
مقابل العمل والتعيينات تتم في الشركات النفطية
معنى ذلك أن احلكومة ال تهتم بالكويتيني.
واملناصب اليوم ألصحاب النفوذ وسجالت
احملكمة اإلداري���ة مؤشر على ذل��ك فهناك مئات
القضايا من أصحاب الكفاءات ،ومن يتبوأ املناصب
غير كفؤ وأتى بالواسطة ..هل احلكومة تستطيع
حل هذه املشكلة؟
وق���ال :احلكومة تتجه ف��ي برنامجها نحو
خصخصة ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة ال��راب��ح��ة،
وال��ش��رك��ات ال��راب��ح��ة اململوكة للحكومة وبها
كويتيون ستعطيها للقطاع اخل��اص والتجار،
هل تريدون تسليم كل البلد للتجار وأصحاب
النفوذ ..ه��ذا التوجه مسؤولية أعضاء مجلس
األمة .احلكومة تريد تخصيص شركات املواشي
وشركات املطار وغيرها وبالنسبة لقضية سحب
اجلنسية ..لو مت إرجاع اجلنسية للبعض بسبب
ضغط سياسي فسوف أحاسبك يا وزير الداخلية
سياسيا .ال��دي��رة ليست فوضى وم��ن مت سحب
جنسيته بالظلم يجب ردها بطريقة قانونية وإال
فسيكون هناك موقف سياسي ض��دك ي��ا وزي��ر
الداخلية.
وجهت أسئلة لوزير النفط عن نية خصخصة
م��رك��ز ت��اب��ع ل KOCوب���ه  300ك��وي��ت��ي بني
متخصص وع��ام��ل وه��ن��اك ت��وج��ه لتخصيصه
واذا مت تخصيصه سيكون االستجواب املقبل لك
ياوزير النفط حولهذا املوضوع .ال يجوز أن يتم
التخصيص من دون الرجوع الى مجلس األمة.
وأقول لوزير التربية :منطقة الدسمة والدعية
والشعب هناك إخالء للمدارس وإذا مت إخالء أي
طلبة من هذه املدارس سنحملك املسؤولية.
د .ع��ب��دال��ك��رمي ال��ك��ن��دري :امل��دخ��ل احلقيقي
لإلصالح هو تعديل الدستور ،ف��إذا كنا نريد أن
نلبي رغبة صاحب السمو في التنمية املستدامة
والتي ذكرها في خطابه السامي ،يجب تعديل
القوانني القدمية ومراجعة الدستور ،مضيفاً:
هناك اعتقاد خاطئ يقول ان الدستور غير قابل
للتعديل وجامد ،لكن أقول أن دستورنا يعد من
أسهل الدساتير للتعديل ،ألن��ه يتطلب موافقة
صاحب السمو وثلثي أعضاء املجلس.
وطالب الكندري باتخاذ قرار تاريخي بتشكيل
جلنة وطنية ملراجعة ال��دس��ت��ور ،وبتعديالت
على الدستور بزيادة عدد األعضاء وتقليل عدد
أعضاء احلكومة ،الن عدد املناطق تزايد وبالتالي
باتت احلاجة ماسة الى زيادة عدد النواب حتى
نستطيع جعل احلكومة غير مؤثرة في التصويت
على إقرار القوانني.
وأضاف :الشعب فقد الثقة في األداة البرملانية،
ال كيف ينتج النائب وف��ي تفكيره حل
متسائ ً
املجلس؟ واذا لم يشعر النائب باالنتاج كيف
ينتج؟ فهذا املجلس ال��ذي ح��از نسبة مشاركة
عالية سوف لن جتدوا من يصوت لكم.
ورأى الكندري أن ش��روط الترشح مخزية
وحتتاج الى تعديالت دستورية بإضافة هيئات
االستفتاء ،فكل ال���دول احملترمة لديها هيئات
اس��ت��ف��ت��اء ،فاحلكومة ت��ص��وت وت��ق��ر القوانني
التي تريدها ،وم��ا زلنا ن��دور ف��ي فلك الصوت
والصوتني ،فليس من اخلطأ تعديل الدستور،
وأدوات��ن��ا بسيطة وحتتاج
التتمة 5
الى تعديل دستوري ويجب

