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)سعود سالم(مبارك اخلرينج متحدثا للمحررين البرملانيني خالل اللقاء املفتوح معهم

صورة تذكارية للخرينج مع الزمالء احملررين البرملانيني خالل اللقاء

الخرينج: سمو األمير متألم لما يحدث على الساحة السياسية ويؤكد دوماً على الوحدة الوطنية
في لقاء مفتوح أجراه مع المحررين البرلمانيين في الصحف المحلية بديوانه مساء أمس األول

اللقاء من أجواء

الصحافة عليها مسؤولية من خالل الحرص 
على نقل الرس�الة اإلعالمية بروح المس�ؤولية

إن كان هن�اك تقصير ف�ي أداء المجلس 
فالحكومة مسؤوليتها أكبر كونها سلطة تنفيذية

علينا التفريق بي�ن النقد البناء والتجريح 
والوض�ع بي�ن الن�واب وص�ل ألم�ر ال يط�اق

هل المطلوب أن يش�رع المجلس لبناء 
والجامعات؟! والمستوصفات  المستشفيات 

حسين الرمضان
أكد النائب مبارك اخلرينج ان صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد يدرك متاما دقة املرحلة التي متر بها املنطقة وانعكاس ذلك على 
الكويت، ولذلك كان لقاء س���موه مع رؤساء حترير الصحف احمللية 
ملا يحمله في صدره من حب للكويت وشعبها والستشعاره األلم ملا 
يحدث في الساحة السياسية، حيث دعا اجلميع للحرص على الوحدة 

الوطنية وحماية البالد من املخاطر اخلارجية والداخلية.
وق���ال اخلرينج خ���الل اللقاء املفتوح الذي أج���راه مع احملررين 
البرملانيني في ديوانه مس���اء امس االول ان الس���لطة الرابعة عليها 
مسؤولية كبيرة من خالل احلرص على نقل الرسالة االعالمية بروح 

املسؤولية وااللتزام بها حرفيا.
وكان اخلرينج بدأ حديثه بالدعاء لشهداء حريق اجلهراء بالرحمة 
وإطالق سراح املواطن الكويتي حسني الفضالة وكذلك كل املعتقلني 
في العراق، كما ذكر وزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح، متمنيا 
من احلكومة تكثيف اجلهود م���ن اجل العثور على الفضالة وغيره 

من ابناء الكويت.
وذك���ر ان هناك فرقا بني احلرية والدميوقراطية وعلينا ان نفرق 
بني النقد البناء والتجريح، خصوصا ان األمر وصل بني النواب الذين 
خرجوا من رحم الشعب الكويتي لوضع ال يطاق ونأمل أال ينعكس ذلك 

سلبا على دميوقراطيتنا حتى ال يقع الضرر على املصلحة العامة.
وكشف اخلرينج ان الوضع أصبح لدينا مؤسفا ونتمنى ان يكون 
هناك تنسيق وتعاون بني السلطتني واذا كانت هناك سلبيات في اداء 
بعض النواب فإن تقصير احلكومة اكثر سلبا ومثال على ذلك تهالك 
البنية التحتية، متسائال: هل يعقل اننا النزال من غير مستشفيات 
وجامعات وهل دور املجلس ان يش���رع من اجل انشاء هذه اخلدمات 

التي تقع حتت مسؤولية السلطة التنفيذية؟!
وناش���د وزيرة التربية والتعليم العال���ي د.موضي احلمود فتح 
املجال للجامعات اخلاصة، مش���يرا الى ان االردن لديها اكثر من 20 
جامعة خاصة، وكذلك البحرين وغيرهما من الدول، واضاف: عندما 
أحتدث عن خطط احلكومة جندها ضعيفة وال أبالغ عندما أقول انها 
صفر على الشمال، فال نعرف احلكومة متمثلة في وزارة الصحة ماذا 
فعلت ملواجهة وباء انفلونزا اخلنازير وكيف كانت مواجهتها حلريق 
اجلهراء برغم انه قضاء وقدر وكذلك هناك خلل في مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية التي تعاني من فس���اد إداري والكل حتدث عن هذه 
الفوضى مبا فيهم األخ مس���لم البراك وعلينا أال ننتظر كارثة حتدث 
في الطائرات ومن ثم يق���ع اللوم على الوزير الذي يجاهد في عمله 
ومن ثم نطالبه باالستقالة او االستجواب خصوصا ان هناك تالعبا 
كبي���را في قرارات نقل القيادات بني احملطات حيث لم تكن موفقة بل 

اعتمدت على الشللية.

الخطوط الجوية الكويتية

واستغرب اخلرينج كيف تسمح مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
بوجود قيادي عليه احكام قضائية تدينه ولذلك لدينا ثقة كبيرة في 
وزير املواصالت د.محمد البصي���ري ورئيس مجلس االدارة د.حمد 
الفالح من أجل انتش���ال الكويتية من الفس���اد خصوصا ان املشكلة 
ليست فيهم وامنا في األشخاص الذين من حولهم واملستقبل سيكشف 

الكثير من األمور.
وعن إعادة جدولة القروض قال ان وزير املالية مصطفى الشمالي 
ل���ه احلق أن يبدي وجهة نظره في هذه القضية ولكن للمجلس رأي 
آخر في اسقاط الفوائد ألنها وصلت ألضعاف قيمة القروض األصلية 
وه���ذا ما كنا نطالب به ونتمنى ان يتم متريره مبوافقة الس���لطتني 
التشريعية والتنفيذية ألن الش���عب الكويتي يتعرض لالستنزاف 
مببالغ كبيرة من رواتبه ونحن أكدنا ان صندوق املعسرين لن يفي 

بالغرض.
ودعا احلكومة الى االلتزام ببرنامج عمل يحقق التنمية والتطوير 
ولعل تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للش���ؤون 
االقتصادية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد ان هناك شيئا أكبر من اخلطة 

ألن التنمية حتتاج الى مطالب وجهود جبارة.
وردا على سؤال حول فرص العمل قال هل يعقل ان يجلس املواطن 
وه���و في دولة نفطية يبحث عن عمل ملدة 4 س���نوات بينما يعيش 
الواف���د او غير الكويتي في تخصصات اعمال الس���كرتارية والعمل 

االداري فأيهما أولى ابن البلد أم الوافد؟
وأب���دى اخلرينج موافقته في زيادة قرض التس���ليف من 70 الى 

وان الكوارث اصبحت تتدافع وتتوالى من غير ان يكون هناك احساس 
لدى البعض باملسؤوليات وعندما نرى محطة مشرف جندها كارثة 
تتطلب احللول ومعرفة األس���باب ومحاسبة املقصرين، موضحا ان 
تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء بأن كارثة مشرف لن متر مرور 
الكرام يستحق االحترام والتقدير وان وزير األشغال د.فاضل صفر 
اتخذ خطوة ايجابية بتشكيل جلنة التحقيق وعلينا االنتظار حتى 
يتم االعالن عن االس���باب ومن ثم نتخذ القرار على حسب ما متليه 

علينا ضمائرنا وقناعتنا.
وعن االحتقان السياس���ي بني النواب والتراش���ق فيما بينهم اكد 
اخلرينج ان هناك انفالتا وتصفيات ميارسها بعض النواب والوزراء 
حتى س���اءت العالقة بني الس���لطتني واصبحت الدميوقراطية التي 
تدار حتت قبة البرملان جافة مما يتطلب ان تكون هناك وقفة نيابية 
للح���د من هذا االنفالت، كما ان هناك ذوقا عاما يتطلب التركيز عليه 
في لغة املخاطبة التي يتكلم بها البعض ال ترتقي مبس���توى احلوار 
ألنن���ا في النهاية نعمل من اجل الكويت، مش���يرا الى ان العالقة بني 
الس���لطتني مصابة بالفتور وحتتاج الى قرار يلم الشمل حتى تعود 

املنفعة العامة للجميع.

األحزاب السياسية

وش���دد على ضرورة تفعيل دور االحزاب السياسية، وان هناك 
جتارب في دولتني عربيتني فيها النظام ملكي ورئيس وزراء شعبي 
كما هو حاصل في اململكتني املغربية واالردنية ومن يشكل احلكومة 
هم حزب االكثرية وايضا يس���تطيع امللك اختيار من يراه مناس���با 
سواء رئيس ملجلس الوزراء أو وزير سيادي، وزاد بقوله: قلتها قبل 
االنتخابات عندما كنت مرشحا كيف نعيش اجواء دميوقراطية وبيننا 
اطفال البدون بال شهادات ميالد، كيف نعيش التنمية ولدينا وزراء 

قراراتهم تطير بالهواء ومن دون ان تكون هناك مسؤوليات؟
وقال اخلرينج عندما صدرت وزيرة التربية قرارا بقبول املعلمني 
البدون في املدارس احلكومية راح الكثير من النواب يشيدون بتوجهاتها 
وقرارها ولكنني قلت نريد افعاال ال قرارات تكون في االدراج، اين هي 
وظيفة املعلمني التي زفت بشراها الوزيرة للبدون، وماذا فعلت لهم 
وزيرة التربية واين الوعود والتصريحات وانهم سيباشرون عملهم 
خالل فترة قصيرة لالس���ف، واآلن بدأ العام الدراسي واصبح القرار 
كالم���ا، وانني اعتقد ان ذلك ضعف في فرض هيبة الوزير وقراراته 
وعلى هذا املنوال تكون القرارات االخرى على مختلف وزارات الدولة 

اذن اين هيبة احلكومة وسلطتها؟
وأبدى استياءه من تعطيل التنمية في الكويت، وان املشاريع اصبحت 
في طي املاضي وال توجد خطط، بل ان االمور تنتابها الضبابية وعدم 
الوضوح مما انعكس على املصلحة العامة وهذه الغيمة السوداء ال 
ميكن ان تنتهي اال بق���رار حكومي وعمل واجناز وعدم التردد وكما 
يق���ول املثل »ال تبوق ال تخاف« وانني بدأت أش���ك في ان احلكومة 
جاءت من اجل التعاون وبناء املستشفيات واجلامعات، فهل احلكومة 

بحاجة الى قانون ام انها هي التي عطلت البناء؟

عجز الحكومة

واكد اخلرينج ان ف���ي الكويت كلما نريد ان نخرج من ازمة جند 
ازمة اخرى ال نعرف من اين أتت وهذه املش���اكل تكشف عجز وعدم 
قدرة الكثير من قطاعات الدولة التمتع بالشفافية مؤكدا ان السجال 
النياب���ي نيابي ال يعب���ر اال عن الدميوقراطي���ة، وان هناك برملانات 
يصل بها االمر الى التش���ابك بااليدي فيما بينهم ونحن لم نصل الى 
هذا االمر، وهلل احلمد وامليزة لدينا نختلف في قاعة عبداهلل السالم 
باالف���كار والطروحات، ولكن جتدنا اه���ال واخوانا ألن اختالفنا في 

الرأي ال يفسد للود قضية.
وطالب وزارتي الصحة والتربية بالتكاتف والتعاضد من اجل احلد 
من انتشار مرض انفلونزا اخلنازير »وان كنت اعتقد ان التأجيل للعام 
الدراسي خطوة ايجابية، ولكن املشكلة حتتاج ملواجهة على قدر من 

املسؤولية، خصوصا انها متس حياة وأرواح الناس«.
واختتم اخلرينج قوله: برغم حالة االحباط اال انني متفائل ألن 
ه���ذه اخلصلة اعتقد انها البد ان تك���ون طريقنا في املرحلة املقبلة 
حتى ندخل الثقة في نفوس املواطنني، ان ملؤسس���ات الدولة هيبة، 
وان القانون س���يد املوقف، وان حفظ احلقوق مس���ؤولية مشتركة 
تتطل���ب مضاعفة اجله���ود من اجل حتقيق املصلح���ة العامة التي 

يتطلع لها اجلميع.

وشدد النائب اخلرينج على ان املرحلة السياسية احلالية تتطلب 
من الس���لطتني التش���ريعية والتنفيذية بذل اجلهد من أجل حتقيق 
التنمية التي اصبحت معطلة بشكل سافر وخصوصا ان هناك دوال 
كانت تستفيد من الكويت اصبحت اآلن جتاري التقدم والتطور ونحن 

لألسف الشديد مكانك راوح.
وأضاف اننا نتباهى بالدميوقراطية في حني ان احلكومة احلالية 
يبدو انها تضم وزراء ال يؤمنون بها وميارسون التضليل في اإلدالء 
باملعلومات وعدم كشفها للنواب حتى لو كان ذلك من احلقوق النيابية 
التي كفلها الدستور مبجلس األمة )ومحاولة اقصاء اآلخر( هي لألسف 
سياسة بعض اعضاء احلكومة، مؤكدا عندما ترى ردود احد الوزراء 
تتعجب وكأن اسئلة البرملان هي اسئلة بوليسية واستخباراتية وليست 
حقا للنائب الذي جاء به الش���عب للحفاظ على حقوقه ومكتسباته 
واملصلحة العامة فيرد عليك بصيغة مبهمة وباستحياء وكأن هناك 

كارثة يحاولون )طمطمتها(.

التردد في القرار

وأوض���ح ان محاولة اس���تجواب رئيس الوزراء حق دس���توري 
ألعضاء مجلس األمة وانه ال توجد خطوط حمراء أمام هذه احلقوق 
واعتقد اننا أمام مسؤوليات وعلى احلكومة ان تواجه مطالب وحقوق 
النواب بش���فافية وان تتعامل مع املعطيات السياس���ية بكل مرونة 
وعليها ان تكون على قدر من املسؤولية في مواجهة األحداث وذكرت 
في االنتخابات املاضية انه عندما يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء 
فعليه احترام الدستور واعتالء املنصة بشكل دستوري يحافظ على 

حقوق اجلميع.
وقال اخلرينج ان هناك حالة من التردد في اتخاذ القرار احلكومي 

100 ألف دينار ألن املواطن اصابه امللل من كثرت التأزمي من غير ان 
مترر املش���اريع التي تعود بالنفع علي���ه وعلى املصلحة العامة ألن 
أهل الكويت يبحثون عن التنمية وإيجاد حلول للقضايا ألن التأزمي 

ليس لصالح الوطن واملواطن.
وأش���ار الى ان حل مجلس األمة ليس حال للمش���اكل والدليل ان 
املجالس الس���ابقة مت حلها دستوريا ولكن لم يتغير شيء والنتائج 
في تغير بعض الوجوه ودخلت املرأة نائبا، مؤكدا ان االس���تجواب 
حق دس���توري وعلى احلكومة أال تقلق من طرحها وعليها مناقشة 
محاوره بشكل شفاف وراق، موضحا ان مصطلح ان هناك نواب تأزمي 
ه���و مصطلح مصطنع إللهاء املجلس عن عمله وهل اذا حتدث نائب 
بصوت عال يعني هذا ان املجل���س مؤزم وإذا هذا األمر موجود كما 

تعتقد احلكومة فهناك الغالبية التي تسعى للتنمية.
وقال اخلرينج أمتنى اعطاء احلكومة فرصة للعمل وان يكون هناك 
تسلسل في اس���تخدام األدوات الدستورية مثل تقدمي طرح القضية 
ومن ثم تقدمي س���ؤال ومن ثم تش���كيل جلنة حتقيق وإذا لم يقتنع 
النائب بهذه املراحل عليه اللجوء الى االستجواب فهو حق مطلق له 

وال خالف في ذلك.
وعرج على القضية االسكانية قائال انها مهمة واهلل يعني الوزير 
الشيخ احمد الفهد فهو قادم بفكر منفتح لكن اليد الواحدة ال تصفق، 
فيجب ان يكون هناك تعاون بني املجلس واحلكومة للمس���اهمة في 
حل القضية وتس���هيل عملية حصول املواطنني على السكن اخلاص 
وتس���هيل بعض القوانني وانني استغرب من احلكومة التي تساعد 
وتقرض كثيرا من الدول والتي أحيانا مواقفها س���لبية من الكويت 
ويعاني مواطنوها من ازمة اس���كانية، داعي���ا الى ان ينضم القطاع 

اخلاص لعملية ايجاد حلول جذرية لهذه املشكلة.

تردد
قال اخلرينج ان هن���اك حالة من التردد في اتخاذ 
القرارات وهو امر انعكس س���لبا عل���ى اداء احلكومات 

املتعاقبة.

ديموقراطية
نب���ه اخلرينج الى ان احلكوم���ة احلالية تضم في 
تشكيلتها بعض الوزراء الذين ال يؤمنون بالدميوقراطية 
ويلجأون الى ممارسة التضليل وعدم كشف املعلومات 

للنواب.

األحزاب
رأى اخلرينج ان جتربة االحزاب السياسية ناجحة 
والبد منها مستشهدا بدولتني عربيتني، نظام ملكي ورئيس 
وزراء شعبي كما هو احلال في االردن واملغرب ويشكل 

احلكومة حزب االكثرية.

تكاتف
ناشد اخلرينج وزارتي التربية والصحة التكاتف 
والتعاضد من اجل مكافحة وباء انفلونزا اخلنازير، معتبرا 

ان هذا املرض عاملي والبد من تضافر اجلهود كافة.

متفائل
ق���ال اخلرينج انه بالرغم من االجواء السياس���ية 
واالوضاع االقتصادية التي جتت���اح العالم اال انه عبر 

عن تفاؤله باملرحلة املقبلة.

20 جامعة
دع���ا اخلرينج وزي���رة التربية ووزي���رة التعليم 
العالي د.موضي احلمود الى فتح املجال امام اجلامعات 
اخلاص���ة فهناك 20 جامعة خاصة في االردن وكذلك في 

البحرين.


