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وجه النائب مس����لم البراك سؤاال لوزير التجارة 
والصناعة أحمد الهارون بشأن الشركات التالية:

شركة اجلون الطبية، شركة اجلون الطبية القابضة، 
شركة اجلون الدولي القابضة، شركة اجلون الدولية 

الطبية، شركة اجلون الدولية للخدمات الطبية.
وطلب البراك تزويده بنسخة من عقد التأسيس 
املوثق لشركة اجلون الطبية؟ كم عدد األطراف املوقعة 
عليه وما صفاتهم؟ وبنس����خة من النظام األساسي 
املوثق لشركة اجلون الطبية وعدد األطراف املوقعة 
عليه وما صفاتهم، وما قيمة رأس املال احملدد للشركة؟ 
وعلى كم سهم موزع؟ وما قيمة كل سهم؟ وهل اكتتب 
املؤسسون املوقعون على عقد التأسيس في كل رأس 
املال؟ واذا كانت اإلجابة بنعم يرجى توضيح نسبة 
االكتتاب على األطراف املوقعني لالكتتاب حسب اسم 

صاحب احلصة وعدد األس����هم والقيمة بالدينار الكويتي؟ مع تزويدي 
بنسخة من شهادة البنك الذي مت دفع املبلغ له؟ ونسخة من عقد التأسيس 
املوثق لشركة اجلون الطبية القابضة؟ وكم عدد األطراف املوقعة عليه 
وما صفاتهم؟ وبنسخة من النظام األساسي املوثق لشركة اجلون الطبية 
القابض����ة وكم عدد األطراف املوقعة عليه وما صفاتهم؟ وما قيمة رأس 
املال احملدد للش����ركة؟ وعلى كم سهم موزع؟ وما قيمة كل سهم؟ وهل 
اكتتب املؤسس����ون املوقعون على عقد التأسيس في كامل رأس املال؟ 
واذا كانت االجابة بنعم يرجى توضيح نس����بة االكتتاب على األطراف 

املوقعني لالكتتاب حسب اسم صاحب احلصة وعدد 
األس����هم والقيمة بالدينار؟ مع تزويدي بنسخة من 
شهادة البنك الذي مت دفع املبلغ له وبنسخة من عقد 
التأسيس املوثق لشركة اجلون الدولي القابضة، وكم 
عدد االطراف املوقعة عليه وما صفاتهم؟ وبنس����خة 
من النظام االساس����ي املوثق لشركة اجلون الدولي 
القابضة؟ وكم عدد االطراف املوقعة عليه وما صفاتهم؟ 
وما قيمة رأس املال احملدد للشركة؟ وعلى كم سهم 
موزع؟ وما قيمة كل س����هم؟ وهل اكتتب املؤسسون 
املوقعون على عقد التأس����يس في كل رأس املال؟ اذا 
كانت االجابة بنعم يرجى توضيح نس����بة االكتتاب 
على األطراف املوقعني لالكتتاب حسب اسم صاحب 
احلصة وعدد األسهم والقيمة بالدينار؟ مع تزويدي 

بنسخة من شهادة البنك الذي مت دفع املبلغ له.
كما طلب البراك تزويده بنس����خة من عقد التأسيس املوثق لشركة 
اجل����ون الدولية الطبية؟ وكم عدد األطراف املوقعة عليه وما صفاتهم؟ 
وبنسخة من النظام األساسي املوثق لش����ركة اجلون الدولية الطبية، 

وكم عدد االطراف املوقعة عليه وما صفاتهم؟
وما قيمة رأس املال احملدد للشركة؟ وعلى كم سهم موزع؟ وما قيمة 
كل سهم؟ هل اكتتب املؤسسون املوقعون على عقد التأسيس في كامل 
رأس املال؟ اذا كانت اإلجابة بنعم يرجى توضيح نس����بة االكتتاب على 

األطراف املوقعني لالكتتاب.

دعا أمني س����ر مجلس االم����ة النائب دليهي 
الهاجري وزير الصحة الى اعادة النظر في الئحة 
العالج باخلارج التي صدرت بقرار وزاري قبل 
أيام، مشيرا الى ان بعض مواد الالئحة لم تكن 
منصفة، الس����يما ما يتعلق منها بعالج حاالت 
العق����م التي وضعت ش����روطا مجحفة في حق 

املواطن الكويتي الراغب في االجناب.
واستغرب الهاجري في تصريح صحافي ان 
تس����تثني الالئحة اجلديدة املواطن الذي لديه 
طفل واحد عل����ى االقل من الع����الج على نفقة 
الوزارة في اخلارج، وحرمانه من حتمل نفقات 
العالج في الداخل، واش����ترطت زيادة على ذلك 
أال يكون له اطفال اصحاء من الزواج احلالي أو 
من زواج س����ابق، االمر الذي يعتبر خرقا ملبدأ 

العدالة خصوصا جتاه الزوجة التي ال ش����أن لها بظروف زوجها 
سواء قبل الزواج أو بعده.

وقد كفل الدستور حياة الرفاهية للمواطن الكويتي، وأي رفاهية 
ونحن غير مس����تعدين للصرف على ق����رة عني املواطن ومصدر 
سعادته كما قال تعالى )املال والبنون زينة احلياة الدنيا(، وننظر 
للموض����وع نظرة اقتصادية بحتة، وليس علينا بعد ذلك ان كان 
املواطن سعيدا في حياته أم يعاني جراء هذا املرض وال يستطيع 

عالجه بسبب الهموم في تقليل مصاريف العالج باخلارج.

واكد الهاجري ان الالئحة اجلديدة في حاجة الى 
اعادة نظر في بعض موادها لتكون منس���جمة مع 
حاجة املواط���ن الكويتي في أن تعينه الدولة على 
حتقيق االستقرار االجتماعي له وتوفير ما يحتاجه 
من العالج سواء كان في الداخل أو في اخلارج، مطالبا 
بتسهيل االجراءات ورفع القيود التي وضعتها الئحة 
العالج باخلارج والتي حددت، باالضافة الى ما سبق، 
ش���روطا اخرى تعجيزية منها ان يكون الزوجان 
خضعا للعالج بانتظام في املستشفيات احلكومية، 
وان يكون العالج ملرة واحدة فقط. وأبدى استغرابه 
الشديد مما جاء في البند »خامسا« من الالئحة وهو 
اشتراط س���فر املريض خالل فترة ثالثة أشهر من 
اعتماد اللجنة الطبية من قبل وكيل الوزارة وإمكان 
متديد ه���ذه الفترة لفترة مماثلة بعد العرض على 
اللجنة وبعد بحث طلب تأجيل السفر لالطالع على االسباب، مشيرا 
الى ان هذا االجراء من ش���أنه أن يطيل اجراءات العالج بالشكل الذي 
قد ينعكس س���لبا على صحة املريض ال���ذي تتطلب ظروف مرضه 

االستعجال في إرساله للعالج في اخلارج.
وجدد الهاجري التأكيد على ضرورة اعادة النظر في الالئحة اجلديدة 
للعالج في اخلارج وتعديل بعض موادها مبا ينس���جم ومبدأ العدالة 
واملساواة، ويزيل العقبات امام املواطنني الراغبني في أن تتكفل الدولة 

بنفقات عالجهم.

قدم النائب سالم النمالن اقتراحا برغبة جاء فيه »قيام 
اجلهات املعنية بإنشاء هيئة عامة للتنشيط والترويج 
الس���ياحي على ان تكون برئاسة وزير اإلعالم تقوم 
على تنويع األنشطة السياحية وترويجها وتنميتها 
وتنفيذها ويتم تزويده ب���كل ما يتطلبه تنفيذ املهام 
التي يناط به أداؤها من كوادر فنية وإدارية وأجهزة 

تنفيذية«.

النمالن إلنشاء هيئة عامة  للترويج السياحي

قدم النائب سعد اخلنفور اقتراحا برغبة 
طالب فيه ببناء »مس���توصف جديد في 
منطقة الفروانية قطعة 2 مبساحة 10000 
متر مربع وذلك خلدمة املراجعني الكويتيني 

من سكان املنطقة فقط«.

الخنفور لبناء مستوصف جديد 
في الفروانية

عبدالصمد والزلزلة: نريد مجتمعًا واحدًا مهما اختلفت االنتماءات والمذاهب

»الميزانيات« بحثت الميزانية العامة للدولة لعام 2011/2010
بحث���ت جلن���ة امليزاني���ات 
البرملانية  واحلس���اب اخلتامي 
اإلطار الع���ام مليزانية الوزارات 
واإلدارات احلكومية للسنة املالية 

.2011/2010
وذل���ك بحض���ور مصطفى 
الش���مالي وزي���ر املالية وفريق 

العمل املرافق.
وبحض���ور ممثل���ي ديوان 

احملاسبة.
وق���ال النائب س���يد عدنان 
انه  اللجنة  عبدالصمد رئي���س 
متت دراسة اإلطار العام مليزانية 
ال���وزارات واإلدارات احلكومية 
والتأكد من مدى مطابقة تقديرات 
امليزانية العامة للدولة مع اخلطة 
السنوية 2011/2010، وأيضا دراسة 
مدى ترجمة السياسات واألهداف 
الواردة في اخلطة السنوية في 
تقديرات امليزانية العامة للدولة 

للسنة املالية 2011/2010.
وأوض���ح الوزي���ر مصطفى 
الشمالي ان هناك تنسيقا وتعاونا 
بني وزارة املالية واألمانة العامة 
للمجل���س األعل���ى للتخطيط 
والتنمية في اعداد التقديرات في 

الدورة  اللجن���ة  وناقش���ت 
املس���تندية للمش���اريع واكدت 
على أهمية التنس���يق مع جلنة 
املناقص���ات املركزي���ة، وادارة 
الفت���وى والتش���ريع، والبلدية 
وديوان احملاسبة، واألمانة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط ووزارة 

املالية.
واقترحت اللجنة امكانية اجناز 
الباب الرابع للمشاريع االنشائية 
واالستمالكات أوال لتوفير التمويل 

الالزم للمشروعات التنموية.
ثم ناقشت اللجنة تبعية اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
لوزارة املواصالت لوضع املعايير 

الفنية واملواصفات.
وأك���د عبدالصمد على أهمية 
اع���ادة هيكلة اجله���از االداري 
للدولة، والتحفظ في التوس���ع 
في إنش���اء الهيئ���ات واالجهزة 
احلكومية لترش���يد املصروفات 
وتبس���يط اإلجراءات. وتقليل 
التشابك في االختصاصات بني 

املؤسسات واجلهات.
واوضح عبدالصمد ان تقديرات 
الباب األول للرواتب في الوزارات 

امليزانية العامة للدولة واخلطة 
السنوية 2011/2010.

املالية  واس���تعرضت وزارة 
املالمح الرئيسية للميزانية العامة 
املالية 2011/2010  للدولة للسنة 

كما يلي:
� تقدر جملة اإليرادات مببلغ 
9.719 مليارات دينار، مقابل 6.924 
مليارات دينار للس���نة السابقة 

وبنسبة زيادة %24.4.
� منها إيرادات نفطية مببلغ 

8.616 مليارات دينار.
� واإلي���رادات غي���ر النفطية 
مببلغ 1.102 مليار دينار )حتتاج 

تشريعا(.
� وتقدر جمل���ة املصروفات 
مببلغ 16.162 مليار دينار مقابل 
12.116 للس���نة السابقة وبنسبة 
زيادة 33.4% موزعة على أبواب 

الصرف كما يلي:
الب���اب األول: املرتب���ات بلغ 
3.580 مليارات دينار، مقابل 3.476 
مليارات دينار للس���نة السابقة 

وبنسبة زيادة %3.
الب���اب الثاني: املس���تلزمات 
الس���لعية واخلدمات بلغ 2.938 

واإلدارات احلكومية تبلغ 3.580 
مليارات دينار للسنة 2011/2010 
متثل 22% من إجمالي املصروفات 
وإذا اضفنا الرواتب في امليزانيات 
املس���تقلة وامللحقة فإنها تزيد 
املرتبات وما في حكمها إلى 7.228 
ملي���ارات دينار ومتثل 45% من 
إجمالي املصروفات، ومتثل %84 

من اإليرادات النفطية للدولة.
ويقدر الدعم املقدم للمواطنني 
للس���نة 2011/2010 مببل���غ 4.4 
ملي���ارات دينار )مرفق كش���ف 
بتفاصيل الدعم(. وبحثت اللجنة 
التقديرات الالزمة لتنفيذ مشاريع 
برنامج عم���ل احلكومة للفصل 
التش���ريعي الثالث عشر للسنة 
2011/2010 بلغت 4.782 مليارات 

دينار موزعة كما يلي:
1.956 ملي���ار دينار تنفذ من 

خالل امليزانية العامة للدولة.
2.826 ملي���ار دين���ار تنفذ 
من خالل املؤسس���ات املستقلة. 
وناقشت اللجنة إمكانيات تقليص 
االعتمادات التكميلية على مستوى 
ابواب الصرف وعلى مس���توى 

امليزانية العامة للدولة.

5 سنوات ومبعدل 1.094 مليار 
دينار سنويا.

وأوضح عبدالصمد اس���س 
تقديرات االيرادات النفطية وهي 

كما يلي:
� حص���ة الكويت في منظمة 
االوبيك 2.2 مليون برميل/يوم.

� سعر برميل النفط 43 دوالرا 
اميركيا/برميل.

� س���عر الصرف 292 فلسا/
دوالر اميركي.

زيادة %59.4.
� ويقدر العجز بعد استقطاع 
10% مببلغ 7.414 مليارات دينار 
مقابل 4.849 مليارات دينار للسنة 

السابقة وبنسبة زيادة %52.9.
وأفادت وزارة املالية بأن جملة 
العجز االكتواري في املؤسس���ة 
العامة للتأمين���ات االجتماعية 
بلغت 10.9 ملي���ارات دينار، مت 
سداد 5.4 مليارات دينار، ويتم 
سداد باقي العجز االكتواري على 

مليار دينار مقابل 2.355 مليار 
دينار للس���نة السابقة وبنسبة 

زيادة %24.8.
الباب الثالث: وس���ائل النقل 
واملع���دات والتجهي���زات بل���غ 
225 مليون دين���ار، مقابل 344 
مليون دينار وبنسبة انخفاض 

.%34.6
الراب���ع: املش���اريع  الب���اب 
اإلنشائية والصيانة بلغ 2.100 
مليار دينار، مقابل 1.265 مليار 
دينار للس���نة السابقة وبنسبة 

زيادة %66.
الب���اب اخلامس: املصروفات 
املختلفة واملدفوعات التحويلية 
بلغ 7.319 مليارات دينار، مقابل 
4.676 ملي���ارات دينار للس���نة 

السابقة وبنسبة زيادة %56.5.
� تق���در جمل���ة املصروفات 
وااللتزامات مببلغ 17.339 مليار 
دينار، مقابل 12.923 مليار دينار 
للسنة الس���ابقة وبنسبة زيادة 

.%32.6
العجز قبل استقطاع  � يقدر 
10% مببلغ 6.422 مليارات دينار 
مقابل 4.041 مليارات دينار، بنسبة 

� السنة املالية 2011/10 = 365 
يوما.

� خصم تكاليف االنتاج املقدرة 
مببلغ 1.542 مليار دينار.

وتوقف���ت اللجنة كثيرا امام 
ظاه���رة الزيادة املس���تمرة في 
النفط، وافادت  انت���اج  تكاليف 
وزارة املالية بأن تكاليف انتاج 
النفط معط���اة من وزارة النفط 
الى دراسة  وأش���ار عبدالصمد 
ديوان احملاسبة بشأن تطور تكلفة 
انتاج برميل النفط ويجب مناقشة 

اسباب هذه الزيادة.
اللجنة اس���باب  وناقش���ت 
التحفظ في تقدير سعر برميل 
النفط في ضوء تطور سوق النفط 
التقديرات  العاملي. وتأثير هذه 

على متويل مشاريع اخلطة
اللجن���ة على أهمية  وأكدت 
تعديل القانون رقم 31 لسنة 1978 
بشأن قواعد اعداد امليزانية العامة 
للدولة والرقاب���ة على تنفيذها 
واحلس���اب اخلتام���ي، وايضا 
االهتم���ام بتفعيل دور املراقبني 
املاليني في الوزارات واجلهات ذات 

امليزانيات امللحقة واملستقلة.

في ندوة »التمسك بالوحدة الوطنية خيارنا الوحيد« بديوان الزلزلة وبمشاركة شخصيات سياسية

تأكدت من مدى مطابقة تقديراتها مع الخطة السنوية

دليهي الهاجريمسلم البراك

)هاني الشمري( عبدالصمد واملطوع خالل اجتماع »امليزانيات« امس

)كرم دياب(ـ د. عبدالواحد اخللفانمحمد الداللد. عايد املناعد. يوسف الزلزلة

الهاجري: وزير الصحة فاقد اإلحساس بمعاناة مرضى العقم البراك يسأل الهارون عن عقود تأسيس »الجون الطبية«

عبدالهادي العجمي
أكد النائبان عدنان عبدالصمد ود.يوسف 
الزلزلة وعدد من الشخصيات السياسية من 
مختلف املذاهب واملشارب على ضرورة ان يكون 
املجتمع الكويتي مجتمعا واحدا مهما اختلفت 
االنتم���اءات واملذاهب وضرورة احلفاظ على 
الوحدة الوطنية، جاء ذلك في امللتقى اخلطابي 
الذي أقامته اجلمعية التربوية الكويتية في 
ديوان الزلزلة مبنطقة الدسمة مساء أول من 
أمس حتت عنوان »التمسك بالوحدة الوطنية 

خيارنا الوحيد«.

وحدة وطنية

وقال النائب د.يوسف الزلزلة: لو سألنا اي 
مواطن في الشارع هل ترغب ان تكون هناك 
وحدة وطنية؟ فستكون إجابته بالتأكيد نعم، 
مهما كان انتماؤه سواء كان شيعيا أو سنيا، 
حضري���ا أو بدويا، اجلمي���ع يرغب ان تكون 
هناك وحدة وطنية وان يكون الشعب جسدا 
واحدا وبنيانا مرصوصا، وأضاف الزلزلة: اذا 
كانت هذه الرغبة موجودة إذن فالبد ان يكون 
هناك من يدعم هذه الرغبة وأال يجسدها فقط 
بالكلمات وبعض العبارات وبتحية العلم، إمنا 
يجب ان تكون واقعا نعيشه يوميا على جميع 
األصعدة واملستويات دون استثناء، وأضاف: 
من املفترض اذا طرحت قضية ما واش���تمت 
منها رائحة فتنة طائفية او رائحة فتنة فئوية 
البد ألعضاء مجلس األمة ان يتصدوا إليقاف 
هذه الفتنة قبل ان تكبر، وقال الزلزلة: هناك 
لألسف بعض أعضاء مجلس األمة يساهمون 
في ه���ذا األمر، وبعد ان يقس���م النائب على 
أن يحترم الدستور وقوانني الدولة يجب ان 
يدفع باجتاه ان يكون املجتمع الكويتي حلمة 
واحدة وبالتالي فإن من يدفع باجتاه إحياء هذه 
الفتنة سواء كانت طائفية او فئوية يكون قد 
أخل بذلك القسم وحنث به، وأضاف الزلزلة: 
زمالؤن���ا النواب حت���ى وان بدرت منهم هذه 
البادرات تكون ردود أفع���ال طبيعية وفيما 
بعد يجب ان يرجع اإلنس���ان بالفعل الى ما 
يريد ان يص���ل إليه من غايات وأهداف حتى 
يظل مجتمعنا صفا واحدا ومتماسكا، وتابع 
الزلزلة: ما نحتاج اليه في مجتمعنا اليوم هو 
ان نحوله الى مجتمع يكون فيه الرأي واحدا 
لتجس���يد وتأصيل قضية الوحدة الوطنية 

ولنرجع الى خطاب صاحب السمو األمير في 
أكثر من مناسبة حيث كان يؤكد على اللحمة 
الوطنية وان يكون املجتمع الكويتي مجتمعا 
واح���دا ومهما اختلفنا في انتماءاتنا يجب ان 
نظل جسدا واحدا حتت سقف الكويت، وقال 
الزلزلة: ميزة مجتمعنا في الكويت األطياف 
املختلفة، وإن تعاونت هذه األطياف وجسدت 
اللحم���ة والوحدة التي تدفع باجتاه التنمية، 
فسوف نصبح بالفعل مجتمعا ناجحا، وضرب 
الزلزلة مثالني على ذل���ك، األول عند زيارته 
لس���نغافورة ضمن وفد برملاني، في دستور 
س���نغافورة من يتعرض ألي دين او معتقد 
او عرق لآلخر تكون اجلزاءات صارمة بحق 
ذلك الش���خص، وزاد: انظروا كيف تطورت 
وتقدمت هذه الدولة التي لم تؤس���س اال في 
1940 م���ع اختالف املذاهب واألعراق واألديان 

واألجناس.

بضاعة المفلسين

ومن جانبه، قال النائب عدنان عبدالصمد: 
نحن محتاجون ملثل هذه الندوات واللقاءات، ألن 
التحدي األكبر واألخطر اليوم هو قضية الوحدة 
الوطنية في الكويت وهي بضاعة املفلس���ني 
في ش���ق الوحدة الوطنية ومن يحاول جهال 
او تعصبا او بعدم دراية ووعي شق الوحدة 
الوطنية يجب على عقالء املجتمع، وما أكثرهم، 
أن يتصدوا لتلك احملاوالت، وان ُتسمع كلمات 

العقالء ف���ي هذا املجتمع، وأكد عبدالصمد ان 
الوحدة الوطنية ليست مجرد شعارات وكلمات 
تقال بل ممارسة عملية وان جاز التعبير نقول 
عقيدة وهذه العقيدة والثقافة يجب ان ترتبط 
بنوع من التضحيات في سبيل تعزيز الوحدة 
الوطني���ة، ولفت عبدالصمد الى ان مما يعزز 
شق الوحدة الوطنية، املزايدات االنتخابية، وأنا 
اذا أردت القضية مكسبا سياسيا بكل سهولة 
أصرح وأتعامل مع كل قضية تطرح في البلد، 
لكن اذا كان عندي بعد آخر حلماية البلد وبعد 
استراتيجي للحفاظ على الوحدة الوطنية يجب 
أن أحتمل حتى اخلسائر السياسية في سبيل 
الوحدة الوطنية، وزاد: الوحدة الوطنية يجب 
ان ترتبط بتضحيات حقيقية، وقال عبدالصمد: 
لوال إثارة وسائل اإلعالم لهذه القضايا )چان 
حنا بخير(، اإلعالم له دور كبير في إش���عال 
الفتنة او بإطفاء الفتن���ة، وأضاف: يجب ان 
نسعى في نش���ر ثقافة الوحدة الوطنية، بل 
عقي���دة الوحدة الوطني���ة وال نحتاج الى أن 
منر بتجارب مّرفيها اآلخرون، واكد عبدالصمد 
ان اي فرد من اي طائفة او قبيلة او تيار بدأ 
باإلساءة وأثار الفتنة فيجب ان يتصدى له فرد 
آخر من نفس طائفته او قبيلته او تياره حتى 
نقضي على الفتنة وشق الوحدة الوطنية، وقال 
عبدالصمد: نحن لدينا دستور ونصوصه تكفل 
العدالة واملساواة بني افراد املجتمع التي هي 
اسس للوحدة الوطنية، وكلما رسخنا مبادئ 

الدستور رسخنا الوحدة الوطنية، واشار الى 
ان هناك امورا تع���زز الوحدة الوطنية وهي 
احملن واالبتالءات وسبق ان مررنا مبحنة الغزو 
الصدامي اآلثم ورأينا اللحمة الوطنية رغم ما 
عانيناه من الغزو سواء من كان داخل الكويت 

او باخلارج يتذوق طعم الوحدة الوطنية.

مرحلة تاريخية

بدوره حتدث ممثل احلركة الدس���تورية 
احملامي محمد الدالل قائال: نحن في هذه املرحلة 
التاريخية من تاريخ الكويت في أمس احلاجة، 
خاصة ونحن نعيش األيام الوطنية العزيزة، 
ان نستذكر ونأخذ العبر من تضحيات األجداد 
واآلباء واجتهاداتهم فيما يتعلق بالعيش الكرمي 
وتأكيد احلريات ومش���اركة احلكم وتعزيز 
النسيج االجتماعي، قيم أساسية وجدناها في 
مراحل مختلفة من تاريخ الكويت لم تكن كلمات 
سطرت في الدستور وامنا مواقع وتصرفات 
وأفعال وكان الغ���زو أقرب مثال لتعزيز هذا 
النسيج االجتماعي والوحدة الوطنية التي أكدنا 
فيها على الشرعية الدستورية وحرصنا جميعا 
على ان نكون يدا واحدة أمام الظالم ولم يكن 
هناك اختالف في النسيج في قضيتنا الوطنية 
اثناء الغزو ولو استرجعنا التاريخ لوجدنا 
أمثلة كثيرة، وأكد الدالل ان القيم األساس���ية 
لتعزيز النسيج االجتماعي واملواطنة وتعزيز 
الوحدة الوطنية يجب ان تترجم الى عمل، وقال 

الدالل: العدالة االجتماعية قيمة اساسية واذا 
لم تتوافر العدالة ولم يكن هناك تكافؤ فرص 
عند املواطنني ويتساوى الناس في اخلدمات 
التي تقدمها الدولة بال شك ان هؤالء سينزعون 
هيبتهم واحترامهم لهذا البلد ثم يلجأون الى 
مجموعاتهم وطوائفه���م وتياراتهم لتحقيق 
هذه املصلحة وستتالشى املواطنة احلقيقية 
نتيجة اننا لم نعزز القيم في أنفس���نا وعلى 

أرض الواقع.

التماسك االجتماعي

وبدوره حتدث اإلعالمي د.عايد املناع وقال 
عندما نتحدث عن الوحدة الوطنية فمعناها ان 
هناك خلال، الوحدة االجتماعية هي التماسك 
االجتماعي وتواصل النسيج االجتماعي وقبول 
كل منا باآلخر، وما املشكلة ان يكون لك معتقدك 
وانا لي معتقدي؟ ما املشكلة ان تكون لك اصولك 
االجتماعية وانا لي اصولي االجتماعية؟نحن 
دولة ولس���نا قبيلة او طائفة علينا ان نقبل 
بذلك شئنا أم أبينا، واضاف املناع: نحن دولة 
دس���تورية نظام احلكم دميوقراطي السيادة 
فيه لألمة مصدر السلطات جميعا، وزاد: نحن 
مصدر السلطات، هذا الشعب الذي أتى مبمثليه 
عبر صناديق االقتراع هو الذي يقرر اين تتجه 
عقارب الساعة، واضاف: نحن مجتمع عادي 
بشري لدينا أخطاء مثل ما لدى غيرنا لدينا أعداء 
للدميوقراطية مثل ما لدى غيرنا ولدينا ناس 

حتلمون بأن حتكم معتقداتها ومبادئها.
وقال املناع: علينا ان نعمل من اجل ان يكون 
هذا الوطن للجميع، وزاد: الوحدة الوطنية التي 
هي عبارة عن انسجام النسيج االجتماعي الذي 
يجمع الكويتيني من شمال الكويت الى جنوبها 
من مختلف املذاهب والقبائل والعوائل هي التي 
نسعى اليها وهذه ليست مبعجزة، واضاف: 
هناك مض���ادات معيقة للوحدة الوطنية هي 
محاولة فرض الرأي الواحد وإغراق السفينة 
الدميوقراطية بعد فشل أولئك الذين ال يريدون 
الدميوقراطي���ة، وقال املناع: هناك مجتمعات 
كثيرة من الدول مختلفة في املذهب وباألصل 
وبالطبقة، ومع ذلك تتعايش، ألن كل منها احترم 
اآلخر ولي���س بالضرورة ان يتفق مع اآلخر، 
احترم معتقده واحترم وضعه واحترم اسلوب 

احلياة الذي يعيشه وقيمه االجتماعية

حالة احتقان

وم���ن جانبه ق���ال السياس���ي واالعالمي 
د.عبدالواحد اخللفان يجب اال نغلق على انفسنا 
ونقول انه ليس هناك ما يهدد الوحدة الوطنية 
في الكويت وليست، هناك عوامل سلبية حدثت 
بل صارت اشياء كثيرة شرحت الكويت وقسمت 
الكويت قبلية وحضرية وطائفية دينيا وعلينا 
ان ن���درس هذا املوضوع مل���اذا هذه العوامل 
قسمت الكويت في السنوات االخيرة واضاف 
اخللفان: كل من يتاب���ع الوضع الداخلي في 
الكويت يثبت ان هناك حالة احتقان موجودة، 
وتس���اءل اخللفان هل هناك تعريف ملفهوم 
الوحدة الوطنية؟ وقال: نحن ال نخش���ى من 
الكبار بل نخشى من الصغار 64% من املجتمع 
الكويتي هم في س���ن 24 سنة وما دون، هل 
حصنا ش���بابنا بالتربية والثقافة؟ ما مفهوم 
الوحدة الوطنية وهل يدرك الش���باب مناهج 
وزارة التربية بان املجتمع الكويتي قام ونشأ 
على الوان وتقسيمات وطوائف مختلفة وكانت 
احلالة التي جتمعهم هي التعايش واالحترام 
واحترام الرأي اآلخر منذ مئات السنني وزاد: 
ال نريد فقط ندوات سريعة وحتدث عن قضية 
الوحدة الوطنية وقال: نريدها ان تكون واقعا 
في وزارة التربية ويؤملنا ان تغيب هذه املفاهيم 
عن مناهج وزارة التربي���ة فاجليل احلاضر 
يحتاج الى جرعات ثقافية وتربوية في قضية 

الوحدة الوطنية.


