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نواب يهددون وزراء باالستجوابات ويطالبون باإلصالح االقتصادي وتطوير اخلدمات العامة
على احلكومة أال جتزع من
تتمة 4
التعديل الدستوري.
وطالب ب��اق��رار قانون
لتنظيم اجلماعات السياسية ،متسائال :مل��اذا
اخلوف منها؟ فهي موجودة في كل مكان واحلديث
عنها عميق وبه جتاوزات خطيرة ،فهناك حالة من
الهلع الشعبي وضبابية غير واضحة.
وبخصوص مشكلة الرياضة اعتبر الكندري
أنها «ع��ن��اد» حكومي ،ف�لا ميكن ادارة الدولة
بهذه الطريقة ،فحكومة احملاصصة ومناصب
وضربت املؤسسات
احملاصصة ال تصنع بلداُ ،
وتدهورت االوضاع ،والبطالة زادت والبلد تدار
باجتماع مجلس وزراء اسبوعي.
وق��ال :أصبحنا اقلية في بالدنا ،وأن البنية
التحتية اهترأت بسبب الوافدين ،رغم احترامنا
وتقديرنا لهم.
وخ��ل��ص ال��ك��ن��دري ال��ى ال��ق��ول ه��ن��اك تقصير
حكومي واض��ح وال��دل��ي��ل أن أوالدن���ا يدرسون
املا جستير والدكتوراة في اخل��ارج على نفقتهم
اخلاصة ،والبورصة غير راضني عنها ،والرياضة
موقوفة ،مشيرا ً إلى أن احلل بتعديل الدستور.
 عبدالله فهاد ال��ع��ن��زي :ج��اء ف��ي اخلطاباألميري إشارة الى األخطار احملدقة من كل جانب،
ه��ذا التخوف من األخطار ونحن ال نحسد على
االقليم الذي نعيش فيه ،ولكن عندنا جبهة داخلية
يجب ان تعزز وأن حُتمى قبل أن نحمي حدودها
هذه اجلبهة الداخلية حذر منها رج��االت الدولة
سابقا عندما تكلموا عن سحب اجلنسية اال انه
مت اسقاط اجلنسية عن كويتيني من دون محاكم
ورم��ي بهم خ��ارج ال��ب�لاد ،ه��ذه الهدية الوطنية
ليست م��ج��اال للمساومة أب���دا اال ان احلكومة
استخدمت هذا امللف استخداما سياسيا لالنتقام
من خصومها.
واوض���ح :ال ت��وج��د ضمانة الس��ت��خ��دام هذه
األداة الفاسدة سياسيا ،فيجب أن تعزز جبهتنا
الداخلية من خالل إرجاع اجلناسي وعدم إطالق
يد احلكومة في استخدامها إذا أردن��ا أن نحمي
وطننا وأن نحميه من هذه األخطار.
واك��د ان املنافذ احل��دودي��ة مبانيها شبرات
وأحت��دى الوزير أن يذهب الى العبدلي من دون
حماية ضخمة ح��ول��ه ،كما ان سكن ال��ع��زاب
والبؤر املوجودة من دون غطاء أمني أو قانوني
لها ،وحتولت الى جتمعات سكنية خ��ارج إطار
القانون.
واضاف :الديوان األميري ينفذ مشاريع الدولة
الضخمة وأقل مشروع بـ 400مليون دينار ،فإذا
ال��دي��وان ل��م يقتنع بتنفيذ احلكومة للمشاريع
فلترحل ه��ذه احل��ك��وم��ة ،م��ؤك��دا ان أول مواطن
اإلصالح تكون بوقف الهدر مشيرا الى املناقصات
املليارية والعموالت البعيدة عن الشفافية.
وت��اب��ع :ك��ث��رة الهيئات ال حتقق األغ���راض
املرجوة منها ،مؤكدا انه ال بد أن نشعر مبعاناة
 1255مواطنة تعاني م��ن تعسف ف��ي وزارة
الشؤون وهن املتزوجات من غير كويتيني.
وبارك فهاد خلادم احلرمني الشريفني مناسبة
ذك��رى توليه مقاليد احلكم في اململكة العربية
السعودية .وقال ثامر السويط :ورد في اخلطاب
األم���ي���ري ض����رورة حت��س�ين اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة
كالصحة واإلسكان والبنى التحتية ،فعندما يذكر
صاحب السمو ضرورة حتسني اخلدمات العامة،
وعندما يتذمر الكويتيون عن تقاعس احلكومة
في حل القضية اإلسكانية ال نلومهم ألن بلدهم
لديها امكانات مادية وبشرية وأراض كثيرة،
فأين اخللل؟ .وأض��اف السويط أن اخللل يكمن
في احلكومة العاجزة عن حل القضية اإلسكانية
والتي وصل عدد الطلبات االسكانية قرابة الـ 120
الف طلب ،معتبرا ً أن كثيرا من املشاريع االسكانية
متردية ومعطلة كاملطالع وغرب عبدالله املبارك
وجنوبها فاملشاريع تتعطل على معوقات تافهة،
وبالتالي تبخرت الوعود احلكومية بتوفير 43
الف وحدة سكنية في منطقة «أرمية» ،فاحلكومة
عاجزة عن حل املشكلة ،فأي رفاهية تتحدث عنها
احلكومة واملواطن ال يجد سكنا؟
وط��ال��ب ب��ض��رورة استعجال احل��ك��وم��ة في
حل املشكلة اإلسكانية واال سنستخدم أدواتنا
الدستورية ،فال يعتقد الوزير أننا سنمهل احلكومة
كثيرا .وتابع :صاحب السمو يؤكد مبدأ التخفيف
على كاهل م��ح��دودي ال��دخ��ل واحل��ك��وم��ة تبادر
في قرار رفع أسعار البنزين الذي اتخذ من دون
دراسة ،مطالباً احلكومة أن تشرح األسباب وراء
ذلك .وقال السويط إن هناك دراسة حكومية تؤكد
ان ما توفره اخلزينة العامة على الدولة ما يقارب
الـ  200مليون دينار سنويا ،فبامكان احلكومة أن
توفر أكثر من ذلك ،بدال من انفاق املليارات كمنح
على دول ليس لها عالقة بالكويت ،وأن كان وزير
املالية يعتقد ان املواطن هو احللقة األضعف فهو
مخطئ ،وأقول له حارب الفساد في وزارتك.
وأض���اف :إن هناك احصائية تقول إن عدد
العاطلني عن العمل  20الفا و 350كويتيا ،فتلك
ليست مشكلة اقتصادية فقط بل اجتماعية ونفسية
لها انعكاس خطير على الدولة ،فال بد من تطبيق
النسب املقررة وفق قانون دعم العمالة الوطنية،
ويجب ان تنسق لضبط املخرجات وربطها مع
سوق العمل ورسم سياسة التوظيف.
وأكد السويط أن هناك حقائق صادمة فالكويت
حلت مبؤشر دافوس في عام  2015باملركز 105
بني  140دول��ة ،معتبرا ً أن ااملشكلة في اإلدارة،
فالناس تتساءل عن مستوى الفساد وهل هو في
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األط��ر الطبيعية؟ فهناك سببان له هما اجلهاز
احلكومي املترهل ال��ذي عشعش فيه س��راق املال
العام ،وكذلك هامش التسامح الواسع جدا.
وزاد :م��ررن��ا بكارثة ال��غ��زو وك��ارث��ة سرقة
الناقالت واإليداعات والتحويالت املليونية وبعد
ذل��ك ل��م جن��د ف��اس��دا واح���دا يحاسب ،وأن هيئة
مكافحة الفساد مكثت عاما ولم تقدم فاسدا واحدا،
متسائالً :أين تذهب الرواتب ،ملوحاً مبحاسبة
وزير العدل على أدء هيئة مكافحة الفساد.
وزي��ر ال��ع��دل فالح ال��ع��زب :توليت ال���وزارة
ووج��دت قانونا أمامي ال أملك إال تطبيقه ويجب
تعديله وإذا رأى املجلس تعديله فسنذهب معه،
مضيفاً أننا طلبنا م��ن املجلس األع��ل��ى للقضاء
تشكيل جلنة محايدة للفصل ف��ي اخل�لاف بني
أعضاء هيئة مكافحة الفساد ،وسنأخذ بالنتيجة
وسنطبقها ،فنحن أمام قانون معطل ووفق املادة
( )99واملجلس معطل بسبب هذه املادة.
نعم املسؤولية بال سلطة هي ظلم ولن أستمر
بتطبيق هذا القانون ألني كوزير عدل ال يجوز أن
أدير جهازا مثل هذا فلن أستمر إال بتعديل القانون
وإذا ق��دم ل��ي س���ؤال سأجيب عنه فيما يخص
السرية ،هذا اجلهاز أنا مسؤول عنه وال أستطيع
ادارت���ه ،وه��ذا اجلهاز ال يعنيني ال من قريب وال
بعيد وسأذهب إلى تعديله.
 خالد الشطي :عندما كنا نستمع إلى اخلطابالسامي لصاحب السمو ه��ذا اخلطاب تكون من
جمل عظيمة ومفردات قومية تشكل خارطة طريق
موضوعية وفي غاية احلكمة وطرحا شامال جلميع
املشاكل التي نعاني منها في املجتمع ،عندما جند
انه في بداية اخلطاب يتحدث سموه عن االخطار
احملدقة بنا من كل جانب وضخامة التحديات،
عندما جند هذه العبارات يبدأ بها األمير افتتاح
الدور االول وعند ربطها مبرسوم احلل جند فعال
ان هناك قلبا على الكويتيني ينبض باحملبة وأرى
أنه على احلكومة ترجمة هذا اخلطاب وأخاطب
احلكومة بأن تتصدى للفتنة و النهج الفكري الذي
ال يحافظ على الوحدة الوطنية.
وأض��اف :على احلكومة تنفيذ قانون الوحدة
الوطنية بشكل فعال وب��وع��ي وفطنة ألن أهل
الكويت يناشدون احلكومة تطبيقه ،سمو األمير
ف��ي خطاباته السامية يؤكد ال��وح��دة الوطنية
وال��دور اليوم على احلكومة واجلهاز القضائي
أن يتصدى ل��وأد الفنت التي تؤثر على النسيج
االجتماعي في الكويت .ويذكر اخلطاب انهيار
األسعار العاملية للنفط ،فيجب وقف الهدر وعدم
اس��ت��ن��زاف م��واردن��ا بعيدا ع��ن امل��س��اس بجيب
املواطن .ويجب ايجاد حل جذري ملشكلة االيقاف
الرياضي الكويتي وعلى وزير الشباب ان ينشط
الرياضة النسائية التي تشاهد اهتمامات بها
في املجتمعات احلضارية وال يوجد لدينا ذلك،
إضافة إلى تقوية اجلانب الثقافي واملسارح وأن
تكون امل��س��ارح واعية وتتعدد ال��دور الثقافية.
ويجب ان نبني مراكز رياضية للشباب في جميع
مناطق الكويت من خالل تذليل الصعوبات لهم
وهناك مسألة االدارة التربوية املدرسية واالهتمام
بالطلبة ثقافيا وعلميا وتطوير القدرات واملواهب
واكتشافها والعمل على تطويرها.

وع��ل��ي��ن��ا ال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى امل��ن��اه��ج ال��دراس��ي��ة
وتطويرها واالهتمام باللغة العربية ومواكبة
املناهج العاملية التكنولوجية وعلى وزير التربية
مراجعة املناهج حيث إن آخر من تطرق ملسألة
املناهج ه��و حكم احملكمة ال��ص��ادر م��ن محكمة
اجلنايات في تفجير مسجد اإلمام الصادق .أحكام
قضائية توصي بتعديل املناهج إال أن احلكومة
عاجزة عن تقومي هذه املناهج ،وامل��رأة الكويتية
يجب ان تنال حقوقها كاملة .واحلريات تراجعت
ف��ي املجتمع الكويتي وعلى احلكومة أن تأمر
األجهزة املختصة أال يتم وأد احلريات ،وعلى نواب
األمة حماية الشعب اذا ما مت املساس بحرياتهم،
والكويت هي الكويت التي تتمتع باحلريات وهي
التي تفرقنا عن جميع محيطنا.
 مرزوق الغامن :ترفع اجللسة ملدة ربع ساعةللصالة.
ثم استأنف الغامن اجللسة د .عادل الدمخي:
مبناسبة الرد على اخلطاب األميري أبدأ مبا بدأ
به صاحب السمو األمير باحلديث حول األخطار
احملدقة بنا ،اخلطر واضح والتهديد على الكويت
واخلليج واضح ،وكماشة على دول اخلليج من
شمال وجنوب وشرق فما احلل؟ ،احلل في احتاد
خليجي واحد يعتمد على قوة عسكرية موحدة،
وما زالت إلى اآلن دول اخلليج متفرقة ،وال متلك
رغم االمكانات املتوافرة قوة عسكرية موحدة.
ويحتاج هذا االحتاد الى تكامل اقتصادي حقيقي
نحتاج الى سياسة خارجية موحدة تعتمد على
االستقاللية والتحالف احلقيقي ،ونحتاج الى
مشاركة حقيقية شعبية حقيقية في صنع القرار،
ويجب ان نتصالح مع شعوبنا وال بد لها من
وج��ود مجالس حقيقية متثل الشعوب ،نحن ال
منلك ه��ذه القوة التي ميلكها االحت��اد األوروب��ي
مثال .وت��اب��ع :إن الصوت ال��واح��د قسم املجتمع
وزاد من التفرقة ،ال بد للجميع من معرفة أن هذا
النظام سيئ وهناك هدر باملليارات ولألسف ال
توجد محاسبة من رئيس ال���وزراء وال ال��وزراء
وال م��ن امل��ج��ل��س ،وسنفعل ه��ذا ال���دور كما أن
املشكلة الرياضية من��وذج لهذا ال��ت��ردي ،مل��اذا
هذا اإلحباط الذي يوزع على الشباب الكويتي؟
بسبب الصراعات تضيع البلد 3 ،مطالبات للجنة
األوملبية الدولية ملاذا ال تنفذ؟ هو صراع سياسي
في كل ش��أن من ش��ؤون ال��دول��ة .وأض���اف :عدم
تفعيل القوانني وعدم اإلجابة عن األسئلة يجب أن
ينتهي ذلك في هذا املجلس ،قانون الديوان الوطني
حلقوق اإلنسان قانون مفخرة بالرغم من اختالفنا
على ما فيه من بعض امل��واد ،استقدام وتشغيل
اخل��دم مل��اذا ال يطبق .وسمو األمير وجه بأهمية
الرد على األسئلة ،أرجو الرد على كل سؤال حتى
ال نضطر إلى استخدام أدواتنا ،وكالم وزير العدل
مرفوض.
 أس��ام��ة ال��ش��اه�ين :ال ب��د م��ن تطبيق أحكامالشريعة ،الدستور يقول إمنا يحمل املشرع أمانة
األخذ بأحكام الشريعة اإلسالمية ،اخلير كل اخلير
في أحكام اإلس�لام العظيم كلنا نتكلم عن عدالة
اجتماعية وإص�لاح اقتصادي وكلها واردة في
أحكام اإلسالم العظيم.
اخلطاب األميري السامي تطرق الى حتديني

يواجهان وطننا العزيز وه��و األمني والتحدي
االق��ت��ص��ادي وس��م��وه وُف���ق ف��ي اخ��ت��ي��ار هذين
التحديني اللذين يشغالن بال النواب واملواطنني.
وتابع :إذا جئنا على األم��ن فأدعو احلكومة
الى تعزيز التعاون العسكري مع منظومة دول
التعاون اخلليجي وتطوير درع اجلزيرة حلماية
دول اخلليج وف��ي إط��ار التحدي األم��ن نأمل أن
يعقبه انفراجات وإصالحات سياسية ابتداء من
تعديل نظام االنتخاب احلالي ،وعلينا تعديل
م��رس��وم ال��ص��وت ال��واح��د فهو غير دميقراطي
وال تبقى إال مملكة تايلند تشاركنا هذا النظام.
ولنبدأ في صفحة جديدة عنوانها التعاون وأدعو
احلكومة واملجلس باملضي قدما الى إقرار قوانني
اإلصالح االقتصادي وال بد من تعديل الدستور،
لتنظيم اجلماعات السياسية وال بد للمجلس
ترشيح عناصر للمحكمة الدستورية لالستئناس
بآرائهم قبل إص���دار األح��ك��ام ،أم��ا ع��ن التحدي
األمني فيتطلب مجموعة من اإلجراءات منها متكني
الوحدة الوطنية من خالل مفهوم األمن االجتماعي
ب��داي��ة م��ن األس���رة وم��ش��اك��ل السكن والتعليم
والصحة.
وأض���اف :نحن قلقون مما يحدث في مدينة
صباح األحمد السكنية وغرب الصليبيخات فهناك
واقع مر تعانيه األسرة الكويتية وأرى أن مكافحة
الفساد السياسي هي أولى أولويات متكني الوحدة
الداخلية ملواجهة األخطار اخلارجية وظاهرة
تضخم احلسابات قتلت بحثا ولكنها ال تعالج
معاجلة حقيقية .ولقد تضمن الدستور رؤية
اقتصادية واضحة وتبني اقتصادا وسطا يقوم
على العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص والتحدي
االقتصادي يتطلب تنويع مصادر الدخل من خالل
الضرائب اجلمركية ،ويجب التحقيق في موضوع
احلاويات وأن تعود للدولة السيطرة على منافذها
اجلمركية ،وال يصح أن ت��ذه��ب ال��ى مؤسسة
جتارية حتى تكون حتت رقابتنا أمنيا .و  2باملئة
من طاقة العمل الكويتية من املشاريع الصغيرة و
 8باملئة قطاع خاص ،فهذا خلل اقتصادي كبير،
فعلينا تنويع مصادر الطاقة ال يجوز أن  20باملئة
من النفط يستهلك في الكهرباء واملاء ،وفي مجلس
 1981قدم سؤال برملانيل عن مشروع الشقايا
للطاقة املتجددة كما أعلن في الصحافة أن��ه مت
افتتاح املرحلة األولى من مشروع الشقايا وهناك
فرص ضاعت في تنويع مصادر الطاقة.
 محمد ال���دالل :ج��اء في خطاب سمو األمير«لقد حملكم الوطن أمانة ثقيلة فاحرصوا على أداء
األمانة» هذه األمانة الثقيلة الشرعية التي ذكرها
صاحب السمو تتطلب منا أن نكون صريحني مع
أنفسنا فاالستقرار في تعثر مستمر منذ بداية
احلياة النيابية ،هل املسيرة السياسية ثابتة
فحل املجلس غير دستوري مرتني وحل دستوري
 6مرات وأبطل املجلس مرتني واملجالس ال تكمل
مدتها وذلك أوجد التعثر ،تراجع االجناز ملحوظ،
وأخ��ي��را أت��ى وك��ي��ل مساعد ليقول إن اخلطط
التي متت في  8سنوات غير واقعية وعبارة عن
شعارات وقدم استقالته وهذا يعكس صورة من
التعثر العام ،الفساد ينمو بشكل كبير ،مؤشراتنا
في مدركات الفساد العاملي متراجعة بشكل كبير،

وسنتراجع أكثر بعدما أبطل قانون هيئة مكافحة
الفساد على الرغم من ادعاءاتنا ببذل جهد كبير في
مكافحة الفساد.
وتابع :القانون الذي أقر هزيل وضعيف ويدل
على عدم جدية الدولة في مكافحة الفساد .وجزء
م��ن ذل��ك سببه نظامنا السياسي والدستوري
فالتعليم متراجع ومؤشر التنافسية رقمنا 86
م��ن أص��ل  136دول���ة واإلم����ارات رق��م  10وفي
قطر في التعليم االبتدائي رقم  6واإلم��ارات .12
والتضييق على املواطن ال جتعله منتجا ،هدف
الكويت حتويلها ال��ى مركز مالي وجت��اري هذا
دغدغة للمشاعر ،والوثيقة التي من املفترض
مناقشتها مل��اذا ال تناقش وه��ذا تعثر في اإلدارة
والتركيبة السكانية املتضررة ونحن اآلن 35
باملئة وضايعني في اخلدمات ونحن لسنا ضد
املقيمني ولكن الكويتيني ضاعوا في التركيبة
السكانية .وأضاف :العالج يحتاج إلى توافق وإلى
مؤمتر وطني ونلتقي مع سمو األمير ونحاول
الوصول الى حلول وسط حتى نحسن اإلدارة في
الدولة ،وه��ذا ال مينع في هذه املرحلة أن نخطو
بعض اخلطوات .أستغرب رفض احلكومة وجود
قانون بشأن التعيينات القيادية .ولقضية ليست
صياغة خطط بل تنفيذها وهذا ما يؤدي بنا الى
التراجع .ونحتاج أيضا الى احلوكمة احلكومية
ل��وض��ع ق��واع��د تضمن عملية االجن���از وقياس
األداء ومراقبتها وذل��ك يحتاج ال��ى اجلدية في
العمل وأن املسؤول ال يعتقد انه فوق املسؤولية
واحملاسبة .وقوانني الفساد يجب أن تتطور وأن
تكون متوافقة مع االتفاقيات ونعم نعدل قانون
مكافحة الفساد لكن ليست ملعاجلة مشكلة آنية بل
ملعاجلة الهيئة وعمل الهيئة ككل حتى نرتفع في
مؤشر مدركات الفساد العاملي.
فيصل الكندري :علينا مضاعفة العمل واإلجناز
لكي نكون عند مقدار األمانة التي حملها لنا الشعب
الكويتي ،وأن نفتح صفحة جديدة من التعاون مع
اجلميع .والقضية اإلسكانية اختارها الشعب من
أولى األولويات ،وقد مت تعديل وسن قوانني في
املجلس السابق وكوني رئيس اللجنة اإلسكانية
في املجلس السابق واحلالي ،أسمع مبطالبات في
تشكيل جلنة حتقيق وأن التوزيعات كانت على
ورق .وتابع :من لديه مقترحات أو قوانني تريدون
تعديلها لتسريع حل القضية اإلسكانية ما عندنا
مانع أبدا مت إل��زام الرعاية السكنية بتوزيع 12
الف وحدة سكنية كل عام وقد مت ذلك ،ولم تكن
توزيعات على الورق وقد عملنا وبدأت النتائج
تتضح للشباب الكويتي من خالل انخفاض أسعار
اإليجارات.
وف��ي منطقة بوحليفة مت األم��ر بتسليم أمر
البناء وفي الوفرة كذلك وغرب عبدالله املبارك في
شهر  11املقبل سيتم تسليم أمر البناء.
وأض��اف :احلكومة تعمل على وضع برنامج
زمني إلن��ش��اء  10آالف وح��دة سكنية للبيوت
منخفضة التكاليف وك���ان ه��ذا كله على مدى
سنتني .ولنرجع للتاريخ فهل حدث ما حدث في أي
من املجالس السابقة ان مت توزيع قسائم سكنية
بهذا احلجم ،ولكن التوزيعات ليس حبرا على
ورق وتستطيعون ان تزوروا مناطق ابو حليفة

وسعد العبدالله وغرب وجنوب سعد العبدالله
تشتمل على  30أل��ف وح��دة سكنية ولنمد يد
التعاون لتسريع حل القضية .وبالنسبة ملا حدث
مبدينة صباح األحمد السكنية وطلبت من الوزير
إحالة امل��ق��اول ال��ى النيابة وتشكيل ف��رق فنية
لفحص البيوت التي بناها هذا املقاول.
وتابع :في االجتماع املقبلم سيوضح الوزير
اجراءاته وكلنا نعمل ألجل الصالح العام ولصالح
الشعب الكويتي ،وال بد ان نتعاون الى األفضل
حلل معاناة األسرة الكويتية .وبالنسبة ملوضوع
الصحة ،املواطن ال يثق أن يذهب الى املستشفيات
احلكومية بسبب نقص ال��ك��ف��اءات واخل��ب��رات،
وعلى وزي��ر الصحة أن يحول مستشفى جابر
الى مستشفى عالج باخلارج .واالتيان بكوادر
طبية وخبرات عاملية أجنبية ممتازة .وتساءل
إلى أين وصلنا في قانون مستشفيات الضمان
الصحي لتكون املستشفيات احلكومية خاصة
باملواطنني فقط .واإلص�لاح االقتصادي ال يكون
على حساب جيب املواطن ولن نقبل أن يكون على
حساب املواطن وجيب املواطن لن ميس ولن نقبل
باملساس به وهذا دورنا حلماية املواطن.
على احلكومة تنويع مصادر ال��دخ��ل .ومل��اذا
نأتي مبستشارين من جمهورية مصر العربية؟
مل��اذا ال نستغل مستشارينا ومحامينا ولألسف
إن هؤالء املستشارين الذين نأتي بهم من اخلارج
غير جيدين - .د .خليل عبدالله :يشير صاحب
السمو في خطابه السامي إلى األخطار احملدقة من
كل جانب لكي نحصن املجتمع لنعمل بالدستور
أوال ومن ثم نعدله امل��ادة  7تنص على أن العدل
واحلرية واملساواة من دعامات املجتمع فمن من
أبناء املجتمع يشعر باحلرية والعدالة واملساواة؟
لنطبق مواد ونصوص ومعاني الدستور وبعد
ذلك نتحدث عن تعديل.
وت��اب��ع :أي��ن مدرسو الرياضة في امل��دارس؟
بسبب ذلك ال توجد رياضة ولم نعد قادرين على
حماية مجتمعاتنا ،أين الفنون واملسرح والرسم
واملوسيقى؟ والبنك الدولي يخطط لنا من أجل
تعليمنا انتبهوا .وقدموا مشروعا بإلغاء النحو
واإلمالء من مناهج الثانوية يجب أن نتحقق بأن
السلطة ال يعبث بها أح��د ،وإذا كان ما سمعناه
في النيابة العامة صحيحا فلن مير مرور الكرام.
وكيف نحمي أنفسنا واملجتمع من األخطار التي
يتحدث عنها صاحب السمو فالسور الذي يحمينا
ه��و دستورنا والعمل بهذا ال��دس��ت��ور .والعدو
يأتي من اخلارج ويراهن على عدم وجود حرية
أو مساواة أو عدم وجود تكافؤ الفرص ،بأمر من
نهدد الشعب الكويتي بسحب جنسيته؟ نحصن
امل��واط��ن بالدستور وتقدمت م��ع ن���واب قدمنا
اقتراحات بقوانني بتكافؤ ال��ف��رص ،بالقانون
ال ي��وج��د أح��د أح��س��ن م��ن أح��د ه��ذا ف��ي القانون
والدستور ،عندما تتحدث عن الشأن االقتصادي
وتنويع مصادر الدخل ،فبأي عقل نقلل تنويع
م��ص��ادر ال��دخ��ل بفرض ض��رائ��ب على امل��واط��ن؟
لنستغل املوقع اجلغرافي لدولة الكويت نحن
نربط بني دول اخلليج ودول العالم.
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الطبطبائي لوزير الشباب :االستقالة خالل
 24ساعة ..أو االستجواب الثالثي

الوزراء خالل اجللسة

نواب ..ووزراء

أعلن النائب د .وليد الطبطبائي ان استجواب
وزير الشباب والرياضة الشيخ سلمان احلمود
سيقدم اخلميس او االح��د املقبل ،ما لم يقدم
استقالته خ�لال  ٢٤س��اع��ه ،محمال ال��وزي��ر
مسؤولية الفشل في رفع االيقاف عن النشاط
الرياضي الكويتي.
وق��ال الطبطبائي في تصريح للصحافيني
مبجلس االمة ان خبر عدم قبول دخول منتخب
الكويت قرعة ك��أس آسيا ام��ر محزن ومخيب
لآلمال ،مؤكدا ان النواب حاولوا رفع االيقاف
وسعوا في اق��رار القانون ولكن بسبب سلبية
الوزير وعدم بذله اجلهود املطلوبة رغم علمه

باخلطوات املطلوبة لذلك ،لم يتم رفع االيقاف.
واعتبر ان الوزير فشل في التعامل مع ملف
اي��ق��اف النشاط الرياضي الكويتي ومب��ا انه
الوزير املختص فعليه ان يستقيل خ�لال ٢٤
ساعه ،مبينا انه لو مرت هذه املهلة دون ان يقدم
الوزير استقالته فسنقدم االستجواب مباشرة،
واذا ادركنا الوقت فسنقدمه اخلميس مبثل هذا
التوقيت او االح��د .واض��اف بأنه مت التنسيق
مع النائبني عبدالوهاب البابطني واحلميدي
السبيعي لكي ي��ك��ون االس��ت��ج��واب مشتركا
بيننا نحن الثالثة ،وسنحاول إنهاء مسودة
االستجواب خالل الساعات القليلة القادمة.

