
اختصاص احلكومة.
وق��ال عبد ال��وه��اب البابطني: االداء احلكومي 
هزيل جدا واالستدامه في الفساد االداري املنتشر 
بالكويت.. ،ال يعنيني برنامج عمل احلكومة وما 
ينقصنا حكومة ترغب في االص��اح الن احلكومة 
احلالية غير ق��ادرة علي العمل واالص��اح والسبب 
حكومة الظل واملستشارين الفاشلني.. نحن في بلد 
صغير وال يحمينا اجليش والشرطة اذا وصلتنا 
االخطار اخلارجية وامنا من يحمينا توحد الشعب 

الكويتي سنة وشيعة.
وق��ال يوسف الفضالة: برنامج عمل احلكومة 
ناقص وحتي االن لم نستلمه وهو برنامج الديوان 
االميري واملشاريع التي يقوم بها.. ال احد يعرف 
شيئا ع��ن ام���وال مشاريع ال��دي��وان االم��ي��ري التي 
اجنازاتها اكثر من وزارة االشغال وبالتالي حتتاج 
مشاريع الديوان االميري برنامج عمل.. لذلك علي 
وزير املالية ووزيرة التخطيط ان يزودونا ببرنامج 
عمل ال��دي��وان االم��ي��ري .. الكل تكلم ما ع��دا رئيس 
ال��وزراء ما سمعنا صوته رسالتي لرئيس الوزراء 
ق��در اشتياقنا ليك نحتاج نشوفك.. كل ما طرحة 
ال��وزراء بشأن خطة 2035 كانت مسرحية جميلة 

ينقصها رئيس الوزراء.
وقال عبد الله فهاد: ليس لدينا بنية حتتية حقيقة 
في الكويت توجد علي ارض الواقع، والفساد بدأ 
ينخر في املجتمع وما فيه معاملة في الداخلية او 
البلدية او الشؤون متشي اال بالرشوة علي الطاولة.. 
انعام رب العاملني تأتينا من السماء املطر تغرق 
الكويت حتي صرنا اضحوكة ام��ام دول العالم.. 
احلكومة تدافع عن جتار االقامات وتستقوي علي 
ال��ع��ام��ل الضعيف بطريقة عنصرية .. ملعاجلة 

التركيبة السكانية عليكم بتجار االقامات.
وقال خليل أبل لوزيرة الشؤون: بعد نيلك وسام 
جوقة الشرف من الرئيس الفرنسي برتبة فارس 

فانت بحاجة الى حصان وسيف.. 
٢٣ الف مواطن كويتي ينتظرون فرص عمل في 
دي��وان اخلدمة استحلفك بالله يا وزي��رة الشؤون 
هل تعرفني كيف يحصلون علي فرص عمل لهم .. لو 
تعرفني راح اجيبلك انا السيف واحلصان.. و برنامج 

عمل احلكومة الذي بني ايدينا هو برنامج عبث.
وقال محمد هايف: برنامج عمل احلكومة يفكرني 
باملثل القائل احام اليقظة .. واالمر يوكل في برنامج 
عمل احلكومة الى وزيرة لديها العديد من املشاكل في 
وزارتها فباب النجار مخلع.. الوزيرة هند الصبيح 
مو قادرة حتل مشاكل وزارة الشؤون كيف يوكل لها 
برنامج عمل احلكومة.. واقول للوزيرة ان شر الرعاة 
احلطمة وما تقوم به وزي��رة الشؤون هو نوع من 
الطيش وترد االسئلة النيابية بنوع من االستخفاف.. 
وم��ن يخالف ال��وزي��رة م��ن القياديني تطشرة الى 
اجلهراء واالحمدي حتي تستطيع ان تنفذ مخططاتها 
الفاشله.. ادع��وا رئيس احلكومة الى اقالة وزيرة 
الشؤون فهناك احكام قضائية صادرة باسم صاحب 

السمو تتجاهلها الوزيرة.
وقال جمعان احلربش: املواطنه تتعرض لإلبتزاز 
السياسي بسحب اجلناسي وح��ني قدمنا تعديل 
القوانني ثار البعض ضد القانون.. املمارسة التي 
متت من قبل وزارة الداخلية في سحب اجلناسي هي 
إعدام مدني وما نعرضه اليوم ليس حماية للمزور.. 
ال ب��ارك الله في من يحمي م��زورا، ولنجعل املزور 
يذهب للقضاء ويسجن ويحاسب. أين دور احلكومة 
ف��ي حماية ال��وح��دة الوطنية ؟ وه��ن��اك م��ن يطعن 
بأعراض الناس.. الرئيس مرزوق الغامن وعدد من 
النواب وأخص الغامن قام بإنصاف من كانوا خصوم 
سياسيني له وأخشى أن احلكومة لن تنفذ التوجيهات 

السامية.
واحلربش يعرض صورة للنائب سعدون حماد 
بجانب وكيل الصحة السابق،ويتساءل: كيف ملقرر 
اللجنة الصحية أن يحقق مع قيادي وهو يجالسه 

ويوقع معامات ؟.
وقال ثامر السويط: نحن من ميثل الشعب الكويتي 
وتطلع لنا مجموعة 80 مجموعة 60 مجموعة 
بطيخ واحلكومة هي من تسحب اجلناسي وليس 
صاحب السمو.. الكثير من الشباب الكويتي يحرم 
من الوظائف واإلبتعاث بسبب القيود االمنية آلرائهم 
السياسية وه��ذا امللف سيفتح وسنحاسب الوزير 
املختص.ال نقبل ان متنح مليارات لدول مستبدة ويتم 

رفع سعر البنزين علي املواطنني
.. الكثير من الشباب الكويتي يحرم من الوظائف 
واإلبتعاث بسبب القيود االمنية آلرائهم السياسية 

وهذا امللف سيفتح وسنحاسب الوزير املختص.
وقال الغامن: ترفع اجللسة للصاة

ورئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن يستأنف 
اجللسة

وقال سعدون حماد: جمعان احلربش عرض صورة 
لي مع خالد السهاوي وانا يشرفني ذلك.. السهاوي 
من قيادي الكويت ومن اسرة كرمية وما فيه مرة ذهبت 
للسهاوي اال واجد جمعان عنده وموقف جمعان من 
السهاوي سببه انه تصدي ملخالفات اخوه في مكتب 
املانيا الصحي.. ولكن املشكلة االهم ان جمعان احلربش 
يسب اي��ران واي��ران ويقوم بزيارة السفير االيراني 

ويتصور معه.
وقال احلميدي السبيعي: احلكومة تطالب املواطنني 
بشد األحزمة والسرقات والتجاوزات على املال العام 
ب��اب مفتوح على مصراعيه.. ما يحدث في التعليم 
الطبيقي شي مخزي ونقول لوزير التربية تبي نقولك 
من يقبلون في القانونية خذ عندك االسم فهد.. أيضا 
نرفض جميع ال��زي��ادات علي االس��ع��ار وم��س جيب 
املواطن طاملا احلكومة ال تستطيع وقف الهدر والتعدي 
علي املال العام.. في املجلس نحن نعكس الواقع السيئ 

للبلد الننا سيئون وكما تكونون يولي عليكم.
وقال مبارك احلريص: ديوان اخلدمة املدنية يعني 
املوظفني في غير إختصاصاتهم وهذا اجلهاز فشل في 
حل مشكلة البطالة.. احلكومة سبب اخللل في التركيبة 
السكانية والهيئات العامة م��ص��در الفساد املالي 

واإلداري.
وق��ال فيصل الكندري: احلكومة ت��زرع اخل��وف في 
نفوس الشعب كي يشعر بأنه في حاجة إليها.. برنامج 
عمل املجلس لم يتجاوز السب والشتم والصراخ ولم 

نقدم ما يفيد املواطن.
وق��ال محمداملطير: برنامج عمل احلكومة انشائي 
ينتهي مبشاكل وس��رق��ات ومشاريع غير منجزة.. 
ومشكلة الرياضة ليست في قاموس احلكومة نهائيا 
وال تعرف كيف حت��ل ه��ذا االم��ر ب��ل احلكومة تضع 
البلد في موقف محرج.. حدودنا مع العراق فتحتها 
احلكومة ووضعت معسكرات الناس يسوون طقوس 
ويتعبدون.. حدود الكويت اصبحت مع ايران وليست 
مع العراق وهناك خايا جتسس داخل اجليش.. قبل 
ثاثة اسابيع مجموعة من اشخاص دخلوا الكويت من 
احلدود العراقية وخرجوا مجرد دخول وخروج فماذا 
فعلوا بدخولهم هذا.. من قاعد ميشي احلكومة رئاسة 
مجلس االمة ام رئيس مجلس الوزراء.. رئيس مجلس 

االمة يقول للحكومة تري انت لكم حق تطلبون تأجيل 
نظر تقرير تعديل قوانني اجلنسية.. 

والله والله ما فيه زيادة فلس علي البنزين او غيره اال 
باستجواب رئيس الوزراء.

وق��ال الوزير محمد العبد الله: ورد في ك��ام االخ 
محمد املطير ما يسئ الى دولة شقيقة وارجوا شطب كل 

عبارات فيها اساءة.
وقال محمد املطير: الوزير قاعد يناقض احكام القضاء 
ال��ذي اك��د ان هناك خايا جتسسية تابعة الي���ران.. 

ضبطوا حدودكم حدودنا مع ايران اآلن.
وق��ال ال��وزي��ر محمد العبد الله: ح��دودن��ا مع دولة 

العراق الشقيقة وال ميكن ان نقبل مبحوها ونطالب 
بشطب اي كام فيه اساءة.

وقال محمد املطير: للوزير محمد العبد الله انت تدري 
ان ايران مسيطرة علي العراق وسيادة العراق انتهت 

وايران سيطرت علي العراق خلصنا.
وقال الرئيس الغامن للنائب محمد املطير: ما ذكرته 
ف��ي كامك غير صحيح ان��ا فقط وضحت ان��ه يجوز 
للحكومة ان تطلب التأجيل بالنسبة لتقرير اللجنة 
التشريعية في شان تعديل قانون اجلنسية بانشاء 
دائرة ادارية، ومن تقدم بطلب التأجيل هو وزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء.

وقال محمد املطير: للرئيس الغامن اذا تبي ترد علي 
انزل الى مقاعد النواب ال ترد علي من منصة الرئاسة
وقال الرئيس الغامن: هذا توضيح وفق الائحة .

وقال الغامن: ترفع اجللسة الى 11 ابريل املقبل.
وبعد رفع اجللسة قال الطبطبائي وهو يصارخ: انا 
قدمت مبكرا طلبا لقفل باب النقاش اثناء وجود نصاب 
لكن النصاب مت تهريبه بايعاز حكومي ه��ذا تكتيك 

حكومي وغير حكومي لتضييع اجللسات
ورأي��ت الغامن يرسل ورق��ة مع العامل الى الوزير 
محمد العبدالله وبعدها خ��رج العبدالله وال���وزراء 

وبعض النواب ليضيع النصاب.

وشدد الطبطبائي على أن »هناك تعمدا من احلكومة 
لتعطيل دور املجلس من خ��ال فقد النصاب والدفع 

بالنواب املاجورين لتخريب اجللسات«.
وق��ال: «ملتزمون باملهلة ال��ى 3 ابريل املقبل .. إن 
لم تعالج احلكومة قضايا اجلنسية واسعار البنزين 
والعفو العام، فإننا وسنقدم استجواب رئيس الوزراء«.

وع��ن اللجنة التي مت تشكيلها برئاسة املستشار 
بالديوان االميري علي الراشد ملعاجلة قضايا سحب 
اجلناسي، قال الطبطبائي: « نطالبها بأن تقدم االسماء 
بداية االسبوع واذا لم تقدم مالنا شغل فيها هم اخوان 

افاضل وسنحاسب رئيس الوزراء«.
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وليد الطبطبائي: استجواب املبارك.. إذا لم ُيعالج سحب اجلناسي األسبوع املقبل

صفاء .. وحوار مع النواب الشباب

جانب من اجللسة
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