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ق���دم النائب علي الراش���د 10
اقتراحا برغبة بش���أن انشاء 
ستاد رئيسي في كل محافظة 
الدولة بحيث  من محافظ���ات 
تكون تابع���ة للمحافظات من 

الناحية اإلدارية.

الراشد إلنشاء ستاد رئيسي 
في كل محافظة

جوهر: مجلس األمة مفكك بسبب اختالف األولويات النيابية
اكد النائب د.حس����ن جوهر 
السياسية ملجلس  التركيبة  ان 
األمة لم تختل����ف عن املجالس 
السابقة رغم ان نسبة التغيير 
في االنتخاب����ات األخيرة بلغت 

.%42
واضاف د.جوهر خالل الندوة 
الرأي  اقامتها ديواني����ة  الت����ي 
الوطني مساء أمس األول حتت 
عنوان »ما هي االس����تحقاقات 
ف����ي دور االنعق����اد املقبل؟« ان 
مجلس األمة مفكك، مدلال على 
ذل����ك باخت����الف األولويات من 
نائب الى آخر، مش����يرا الى ان 
االنتخابات األخيرة جرت نتيجة 
للتراكمات السياسية والتصعيد 
الواضحة لدى  وغياب األجندة 

السلطتني.
وانتقد جوهر احلكومة بقوله 
انها تفتقر الى رؤية وفلس����فة 
سياسية متكاملة وان التشكيل 
احلكوم����ي يعتم����د على نفس 
املعايير الس����ابقة، موضحا ان 

االنعقاد املقبل واالجواء السياسية 
شبه مكهربة وهذه جاءت نتيجة 
لبعض التهديدات والتصريحات 

اثناء فترة الصيف.
وأيضا بسبب مالحقة النائب 
مسلم البراك لوزير الداخلية على 
خلفية طلبه احالة األخير حملكمة 
الوزراء وهذه األمور تعطي أجواء 
غير طبيعية وهذا محل تساؤل 
كبير، وتس����اءل: هل ستتعامل 
احلكومة مع االستجوابات بحل 
مجلس األمة؟ ام انها ستواجه هذه 
االستجوابات حسب الالئحة في 
مجلس األمة؟ ولكن ال نستطيع 

استباق األحداث.
وبني جوهر ان احلكومة لم 
تتعامل بعقلية القرار الرش����يد 
مع مجلس االم����ة والذي متلك 
فيه اغلبية ساحقة ولكن بسبب 
االقلية والنواب الذين يفرضون 

أجندتهم اخلاصة بهم.
وذك����ر جوهر ان����ه حتى لو 
استجوب رئيس الوزراء يفترض 

عمل احلكومات السابقة 6 اشهر 
تقريبا وشهيتنا مفتوحة للتعديل 
الوزاري ولكن سمعت من بعض 
النواب ان هناك تعديال وزاريا 
قادم����ا والغريب ف����ي االمر ان 
احلكومة لم تنف وهناك اسماء 

طرحت كوزراء.
واستغرب جوهر من االصوات 
التي تنادي بجلب االمصال املضادة 
ملرضى انفلونزا اخلنازير حيث 
ان هناك معلومات وردتني ان هذه 
االمصال تسبب اعراضا جانبية 
لالطفال من اهم هذه االعراض 
هو مرض التوحد وقد خرجت 
مظاهرات في بنسلڤانيا وفي مقر 
العالم لالحتجاج  اجتماع قادة 

على هذه االمصال.
وح����ذر جوه����ر التي����ارات 
السياس����ية التي بدأت تخضع 
الدميوقراطية وهذا  وتع����ادي 
املع����ادي  الش����عبي  الش����عور 
للدميوقراطية مش����ددا على ان 
تتحل����ى احلكوم����ة مبزيد من 

هن����اك طالقا مؤقت����ا مع بعض 
التيارات في التشكيل احلالي.

ولفت الى ان احلكومة احلالية 
بدأت بالفعل تفكر بشكل عملي 
وجاد، وهن����اك مواضيع كثيرة 
موجودة على ج����دول األعمال 
في مجل����س األمة حيث تقدمت 
احلكومة ب� 49 أولوية واملجلس 
وضع مجموع����ة من األولويات 
ايضا، مستغربا خلو أولويات 
احلكومة وبرنامجها من القضايا 
البيئية، هذا وقد انتظرنا اخلطة 
اخلمسية اكثر من ربع قرن ولم 
تأت قضية البيئة في البرنامج، 
موضحا ان احلكومة تفتقر الى 
املفهوم البيئي وقضية مشرف 
كارثة يجب التصدي لها بحزم 
وربطها باإلهم����ال البيئي على 
مستوى الدولة ويجب محاسبة 
املسؤولني عن هذه الكارثة بعد 

ظهور نتائج التحقيق.
واض����اف جوه����ر ان هناك 
مواضيع جاهزة للنقاش في دور 

ان يتم التعامل معه وفق الدستور 
خاصة وكم����ا قلنا ان احلكومة 

متلك األغلبية.
وتابع جوهر ان هناك أمثلة 
لذلك مثل قضية القروض فحسب 
علمي هناك 40 نائبا مع حل قضية 
القروض ويفترض على احلكومة 
ان حتترم هذه األغلبية، وهذه من 
القضايا الشعبية وايضا زيادة 
الرواتب فهناك اغلبية متوافرة 
بهذه املواضيع كفيلة باقرارها 

رغم معارضة احلكومة لها.
واش����ار جوهر الى ان هناك 
جهودا م����ن الن����واب للخروج 
برأي موحد في قضية القروض 
وعددهم 35 نائبا حلس����م هذه 
القضية لصالح املواطن، موضحا 
انه من الوارد وبتكتيك حكومي 

ان »تفركش« هذه األغلبية.
وفي س����ؤال جلوهر عما ان 
كان هناك تعديل وزاري ام ال؟ 
ق����ال جوهر: ان����ه ال معلومات 
لدي عن تعدي����ل وزاري ولكن 

الشفافية.
بع����ض  ان  ال����ى  مش����يرا 
الن����واب يخاف����ون ان يتكلموا 
لكي ال يندرجوا حتت مس����مى 

املؤزمني.
واش����ار جوهر الى ان هناك 
حالة من التخبط فخالل عام واحد 
يلغي مجلس اخلدمة املدنية 600 
قرار حكوم����ي لتعيني موظفني 
ومش����رفني، واحملكمة االدارية 
اداريا مجحفا  تلغي 62 ق����رارا 
بحق اصحابه، وان تكلمنا عن 

هذه االمور نتهم بالتأزمي.
الى  ودعا جوه����ر احلكومة 
ان تتعامل مع املجلس مبفهوم 
الشراكة احلقيقية بني السلطتني 
وطالب التيارات السياسية بان 
انها  تس����ترجع دورها حي����ث 
تراجع����ت ال����ى ح����د كبير عن 

ذلك.
وفي سؤال له عن خبر نشر 
في احدى الصحف عن انضمامه 
للتكتل الشعبي؟ قال جوهر هذا 

غي����ر صحي����ح وال مانع من ان 
اتعاون معهم.

وحتدث جوهر خالل الندوة 
عن الطرح الذي ذكره نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح عن ديون 
العراق بقوله هذا الطرح متأخر 
ويجب ان توضع دراسة جدوى 
العراق  لفكرة اس����تبدال ديون 
باالستثمار ولكن كمبدأ وفكرة 
ال بأس بها ولو انها بحاجة الى 

مزيد من الدراسة.
وف����ي رده على س����ؤال عن 
احلكومة الشعبية؟ قال جوهر 
ان جميع دول العالم حكوماتها 
ش����عبية والكويت هي الفريدة 

بالكرة االرضية.
انه يجب ان يكون  موضحا 
رئي����س احلكومة من االس����رة 

احلاكمة لقدرته على التوازن.
واوضح جوهر ان هناك قضية 
يجب اال تنس����ى وه����ي قضية 
»البدون« فعليه����ا ترتبت آثار 

اجتماعية وسياسية وانسانية 
وهذا امللف يجب ان يغلق ويحسم 
بأسرع وقت ممكن وهناك اغلبية 
لقضي����ة الب����دون بأكثر من 30 

نائبا.
وعلى الصعيد الدولي اشار 
النائب د.حس����ن جوهر الى ان 
منطقة اخللي����ج بالتحديد من 
اكثر املناطق املعرضة للتصعيد 
املقبلة  السنوات  العسكري في 
وافضل حل ل����دول اخلليج هو 
تفعيل التكامل االقليمي مبنظومة 
سياس����ية وعس����كرية وأمنية 
وعلينا ان نقر بأن حكومة اوباما 
ليست حكومة حروب والشعب 
االميركي ضد مس����ألة احلروب 

اخلارجية.

خالل ندوة أقامتها ديوانية الرأي الوطني مساء أمس األول بعنوان »ما هي االستحقاقات في دور االنعقاد المقبل؟«

د.حسن جوهر 

محمد هايف خالل حديثه في الندوة ويبدو مبارك الوعالن ود.فهد اخلنة وفالح الصواغ ود.جمعان احلربش وحسني مزيد

جانب من احلضور في ندوة ثوابت األمة

رفض نيابي لمظاهر الرذيلة وانتقاد للتراخي األمني في ضبط الشقق وكبائن المطاعم
موسى أبوطفرة

واصل أعضاء مجل���س األمة انتقادهم 
للتقاعس احلكومي عن مراقبة ومحاسبة 
املس���ؤولني عن تنامي الظواهر السلبية 
املتمثلة بتج���اوزات أخالقية في عدد من 
األماك���ن والتي يفت���رض أال حتدث داخل 

دولة مثل الكويت.
وطالب النواب وعدد من املشاركني من 
النواب السابقني في ندوة أقامها جتمع ثوابت 
األمة حتت عنوان »من يقف وراء مقاهي 
املراقص والبارات« بتحرك جدي لوزارتي 
الداخلية والبلدية قبل ان تتم احملاس���بة 
النيابية عبر األدوات الدستورية رافضني 
هذه املظاهر والس���لوكيات الدخيلة على 
مجتمعنا مستغربني من حترك احلكومة 
إلزالة الدواوين وصمتها املريب عن أوكار 

الفساد.
النائب محمد هايف املطيري استغرب 
تقاعس احلكومة في محاربة املنكرات على 
أراضيها، رغم انها منعت تناول اخلمور على 
طائراتها، مبينا ان املنكرات من املراقص 
والبارات انتش���رت في املقاهي وأصبحت 
حديث الناس، ولم نتوقع يوما من األيام 
اننا سنقيم ندوة نستنكر فيها استشراء 

مثل هذه األمور في بالدنا.
وق���ال هايف ف���ي ندوة ثواب���ت األمة 
املعنون���ة »من يقف وراء مقاهي املراقص 
والبارات« املفارقة ان مثل هذه الفواحش 
ارتكبت في أيام فضيلة إذ عمد البعض الى 
ممارسة الرذيلة في شهر رمضان وعطلة 
عيد الفطر مؤكدا »ان هذه املقاهي صممت 
حتت سمع وبصر وزارة الداخلية ووزارة 
البلدية والذي يرى هذه التصاميم يستغرب 
ديكوراته���ا وال يعرف هل هو في الكويت 
أم في إح���دى العواصم األوروبية التي ال 

تدين باإلسالم«.
وتس���اءل هايف: »من صمم هذا املكان 
ومن وضع ما يسمى )البست والبار(؟ ومن 
رخص له ذلك مشيرا الى ان »هذا الترهل 
والتفكك واإلهمال والتسيب احلكومي بلغ 
مداه في مؤسسات الدولة والوزارات املعنية 

ما جعل الفساد يستشري في الدولة«.
وب���نينّ هايف اننا حذرن���ا في اكثر من 
مناسبة من املمارس���ات الالأخالقية التي 
حتدث في املقاه���ي ممتدحا جهود بعض 
االدارات في وزارة الداخلية التي قبضت 
على خمسني امرأة من املتسكعات الوافدات، 
ونخص بالشكر مباحث الهجرة متسائال 
عن دور ادارة اآلداب في املباحث اجلنائية 

املنوط بها مراقبة مثل هذه السلوكيات.
وذكر هايف: ان اسعار تأجير الكبائن 
في بعض املقاهي تفوق سعر تأجير الشقة 
اليومية، مشيرا الى ان هذه الشقق ال توجد 
لها سجالت يومية وال يتم تدوين اسماء 
اين  الذين يرتادونها متسائال  االشخاص 
الداخلية اين املباحث؟ ملاذا ال تعامل الشقق 
اليومية بنفس املعاملة التي يتعامل بها مع 
الفنادق؟ وانتقد الدور االمني كيف يغفل 
عن هذه الشقق التي ارتكبت فيها عدد من 
اجلرائم دون ان يوثق في الس���جالت من 
يرتاد هذه الشقق كما انتقد هايف: الصمت 
املطبق لوزارة التجارة ازاء اسعار الكبائن 
فمن يأتي الى هذه االماكن مع هذه املبالغة 
في الدفع هل جاء لألكل أم ملمارس���ة امور 
اخرى؟ واضاف: وغالبية املقاهي تخالف 
اشتراطات البلدية من ناحية التزامها بفتح 
ابواب الكبائن ومع ذلك ال حترك البلدية 
وال وزارة التجارة ساكنا وفي املقابل نرى 
نش���اط احلكومة من خالل جلنة االزاالت 
املاشية  الكبير باجتاه اصحاب  وحتركها 
في الب���ر واحلداقة في البحر، وما ظاهرة 
ارتفاع اسعار املاشية اخليالية اال من آثار 
تلك املمارس���ات التعسفية جلنة االزاالت 
وتطبيقها للقانون املزعوم على البسطاء 
ولم جند في املقابل هذا التطبيق نفس���ه 
على الفس���اد املستشري في جوانب عدة 

من البالد.
وافاد في السابق: كنا نعيب على بعض 
الدول التي يذهب بعض املراهقني لفنادقها 
واغراقهم عبر وسائل غير اخالقية، واحملزن 
ان من يقصد بع���ض املقاهي في الكويت 
يرى لوحات س���يارات من دول مجاورة 
وج���اء اصحابها ملمارس���ة االنحراف وال 
ريب انه واقع مؤلم تشهده املقاهي والبد 
من انتفاضة وزارات الدولة من الداخلية 
والبلدية والشؤون وتطبيق القوانني دون 
تقاع���س او اهمال، مح���ذرا رعاية بعض 
كبار املس���ؤولني هذا الفساد بحضورهم 

هذه احلفالت املش���بوهة حيث تخصص 
لهم طاوالت بعيدا عن الكاميرات مستدركا 
انن���ي ال اتهم العم���وم وامنا هناك بعض 
املس���ؤولني في وزارتي االعالم والداخلية 
وغيرهما يشاركون في احلفالت ومينحون 
طاوالت مجانية في هذه احلفالت الطفاء 

الشرعية عليها.
واعل���ن هايف ان جتم���ع ثوابت االمة 
س���يرصد ويراق���ب ورمبا ينش���ر صور 
بعض املسؤولني الذين يشاركون في هذا 
الفساد من خالل وجودهم وعدم تطبيقهم 
للقان���ون ونحذر الوزراء من التراخي مع 

أي مسؤول متواطئ سمح لنفسه مخالفة 
القانون واملشاركة في الفساد، مشددا على 
احلزم في تطبي���ق القانون والوقوف في 
وجه من يسعى الى تهيئة الشارع الكويتي 
التعود على مثل ه���ذه املظاهر املنحرفة، 
ونحن لن نسكت على أي ترخيص مينح 
من حتت الطاولة وأهل الغيرة لن يسكتوا 
س���وءا في وجود مجلس االمة ام في عدم 
وجوده، فاحلكومة مجتمعة مسؤولة وستتم 
محاسبتها في حال عدم حتركها ضد هذا 
الفساد وهذه مس���ؤولية رئيس الوزراء 
وعليه ان يأمر ال���وزراء بتنفيذ القوانني 

حتى ال تغضب اهلل عز وجل ونسيء الى 
سمعة الكويت في اخلارج.

من جانبه قال النائب د.جمعان احلربش 
ان هن���اك ضغوطا مت���ارس ضد الكويت 
للتطبيع مع اسرائيل وعلى وزير اخلارجية 
أال يقب���ل البتة بالتقارب م���ع هذا الكيان 
الغاصب، مبينا ان بيانا صدر حديثا يذكر 
فيه ان بع���ض اليهود املتطرفني اقتحموا 
ساحات املسجد األقصى للصالة فيها بعدما 
استولوا على املسجد االبراهيمي وان عزال 

تصدوا لهم وجرحوا.
وذكر احلرب���ش انني حاولت االتصال 

برئيس مجلس األمة لبيان موقفنا من هذه 
االحداث لكنه كان خارج البالد، مشيرا الى 
ان الكويتيني جزء اصيل من الدين العظيم 
وكما قال الشيخ جابر االحمد، رحمه اهلل، 
اننا اخر دولة نطبع مع الكيان الصهيوني، 

والتطبيع خيانة للدين.
وبني احلربش ان ما يحدث في جزيرة 
كبر من فس���اد ال يقوى على ايقافه وزير 
الداخلية او اي مس���ؤول في وزارته الن 
هناك اطرافا متنفذة تقول كبر لنا والكويت 

للمتدينني.
وتس���اءل احلربش اين جلنة الظواهر 
السلبية وكأن على رؤوسهم الطير، واضاف 
نحن لس���نا طالب رؤوس وزراء ولكننا 

مجبرون على اتخاذ اجراءاتنا.
الى ذلك قال النائب مبارك الوعالن ما 
حدث في املقاهي تصرفات نشاز ال نرضى 
بها وال خير فينا ان راضينا بكبائن مغلقة 
ال يسمع فيها الهمس »مالحظا ان السؤال 
البرملاني الى وزير الداخلية لم يعد كافيا 
امنا سنرفع استجوابا عن املطعم املوجود 
خلف الكنيس���ة والذي يحجز فيه املكان 

جللب العاهرات بعشرة دنانير«.
وكش���ف الوعالن عن وجود جلنة في 
وزارة التجارة شكلت منذ عام 2008 ملتابعة 
الشقق املش���بوهة ولكنها لم جتتمع مرة 
واحدة وبذلك تكون التجارة اعطت الضوء 
االخضر للشقق ملمارسة الفساد معلنا ان 
سقف املس���اءلة مفتوح وسيطول رئيس 

الوزراء ان لم يتخذ اجراء رادعا.
من جهته دعا النائب السابق فهد اخلنة 
الى انشاء ادارة ملكافحة الفساد االخالقي، 
مس���تغربا صمت جلنة الظواهر السلبية 
البرملانية ازاء هذا الفس���اد اال اذا كان ذلك 
يفرحهم، ونخشى ان تكون اللجنة نفسها 

ظاهرة سلبية.
من جانبه قال النائ���ب فالح الصواغ 
من املس���تغرب ان املسؤولني في وزارات 
التجارة والداخلية والبلدية لم يدلوا بأي 
تصريح يستنكر مثل هذه االفعال املشينة 
وان هؤالء املفسدين قلة يعملون في الظالم 
والشعب الكويتي جبل على اعمال اخلير 
داعيا نواب االم���ة احلاضرين والغائبني 
الى سد هذه املفس���دة وعلى الناخبني ان 

يحاسبوا املتخاذلني.
وخاطب الصواغ وزير الداخلية »سامحك 
اهلل« اترضى في الكويت باملراقص الفاسدة 
اتقي اهلل انت وزير التجارة واال سنكون 

لكم باملرصاد.
من جهته قال النائب حس���ني مزيد ان 
هناك من يسعى الى حتويل كويت التدين 
والعطاء الى ش���عب ميارس ثالثة ارباعه 
الس���لوكيات املنحرف���ة، داعيا الى حترك 
س���لمي )مظاهرات( في الشارع الصحاب 
القرار معلنني فيه رفضهم الس���كوت عن 

مثل هذه السلوكيات.
وحمل مزيد الوزراء املعنيني مسؤولية 
الفساد وعلى رأسهم رئيس احلكومة فهو 

املسؤول امامنا عما يحدث.
الى ذلك دعا النائب خالد السلطان الى 
محاس���بة املقصرين من املسؤولني الذين 
تساهلوا في تطبيق القانون مع اصحاب 
اوكار الرذيلة، متسائال أليس هذا منكرا؟ 

حسبي اهلل ونعم الوكيل.
وقال النائب السابق عبداللطيف العميري 
هذه االفعال مجرمة في القانون الكويتي 
منذ الستينيات عندما لم يكن هناك نائب 
اسالمي، مؤكدا ان وزارة الداخلية بامكانها 
القضاء على اوكار الفساد في اسبوع واحد 
لكن القيادات الكبرى في وزارة الداخلية 
اال من رحم اهلل ليس لديها توجه للقضاء 

على الفساد.
واف���اد العميري بأن م���ن دخل جلنة 
الظواهر الس���لبية البرملانية هم الظواهر 
السلبية واحدى النائبات وهي عضوة في 

اللجنة جتاهر باملعصية.

في ندوة ثوابت األمة »من يقف وراء مقاهي المراقص والبارات؟«

هايف: س�بق أن حذرنا من تلك الممارس�ات والبد م�ن مراقبة هذه الس�لوكيات ومنعها
الحربش: التطبيع مع إسرائيل خيانة للدين ولجنة الظواهر السلبية كأن على رؤوسهم الطير
الوعالن: السؤال البرلماني لم يعد كافياً وسنرفعه الستجواب نتيجة ما يحدث في كبائن المطاعم
مزيد: رئيس الحكومة هو المس�ؤول أمامنا عما يحدث ولن نسكت أبداً عن هذه السلوكيات المنحرفة


