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الحربش: اختيار القياديين أكبر عقبة تواجهنا في تنفيذ خطة التنمية
املشاريع العمالقة مثل ميناء بوبيان مببلغ 600 
مليون مل����اذا كان التنافس بني اربع او خمس 
شركات توزع املش����اريع بينها، ملاذا ال أوسع 
القاعدة ويكون فيه ضم����ان يقدم للصندوق 
يس����تفيد منه املواطن؟ امتنى حسم املوضوع 

من خالل املجلس.
أزمة المغرب

وردا على سؤال الشيخة فادية حول ما حدث 
من احتجاج رس����مي في املغرب على البرامج 
التي تبث على فضائية كويتية قال احلربش: 
هناك مجهود مت بذله من مجموعة من الناشطني 
في املغرب واعتقد ان هذه ازمة ال احلكومة وال 
القطاع الرسمي وال القطاع اخلاص مسؤول عنها 
وهذا يؤكد ان وسائل االعالم يجب ان تضبط 
بطريقة افضل من هذا وتش����عر مبسؤوليتها، 
تشعر بكلفة كم يخسرنا هذا املوقف، الكويت 
لها مواقف رائدة انسانية ومادية ومساعدات 
مع الدول األخرى، نحن نحتاج الى اس����تثمار 

اعالمنا.
وردا على تطبيقات قانون اخلصخصة أجاب: 
اش����عر بان احلكومة لديها مشكلة في تطبيق 
التشريعية غير  قانون اخلصخصة فالقاعدة 
موجودة الى اليوم، هناك مشكلة في خصخصة 
»الكويتية« التي مت اقرارها قبل سنتني، اعتقد ان 
اجلهاز التنفيذي اعجز عن مجاراة التشريعات 
املوجودة، فقانون هيئة سوق املال الى اليوم 
وبعد مرور س����نة على اقراره لم يتم تنفيذه 
ولم يعني مدير عام لهيئة سوق املال، وقانون 
مكافحة االحتكار وتشجيع املنافسة الى اليوم 
لم يتم تطبيقه بعد إقراره منذ 3 سنوات، واضح 

ان لدينا مشكلة في اجلهاز التنفيذي.
واش����ار الى انه معجب بأداء الشيخ احمد 
الفهد واصراره على االس����راع في تنفيذ خطة 
التنمية. واكد ان قانون املرأة س����يعرض مرة 
اخرى وانه مت االتفاق حول مادتني مهمتني فيما 

يتعلق بربة البيت والتقاعد املبكر.
الفضائيات

وردا على سؤال »األنباء« حول دور الكويت 
فيما تتناوله الفضائيات اليوم واحلل األمثل 
قال د.احلرب����ش ان احلل هو تطبيق القوانني 
املوجودة وقيام احلكومة مبسؤوليتها اليوم، 
احلكومة لديها مشروع الوحدة الوطنية عندهم 
جلنة وقد صدر له����ا قرار من مجلس الوزراء 
منذ 4 شهور إلى اليوم لم يتم تنفيذه واذا لم 
تقم احلكومة بدورها فنحن مضطرون للقيام 

بدورنا.

ان هذه الفكرة مرفوضة فالقيادي سواء رجل 
أو امرأة بإجنازات����ه وهذا خلل في النظرة في 

دور املرأة.
شهر رمضان

بعدها أجاب د.احلربش عن تساؤالت النساء 
والتي بدأتها الشيخة فادية السعد حول وسائل 
اإلع����الم وان يح����ال من يخال����ف الى احملكمة 
والقض����اء، وقد أجاب د.احلربش بأن املتضرر 
يذهب للقضاء ولكن مسؤولية الدولة تطبيق 
القان����ون ونعتقد انه ال يوج����د تطبيق دقيق 
للقانون، وانا أس����أل اجلميع هل الكويت في 
جميع مراحلها مرت بهذا الصراع وبهذه النوعية 
من اخلطاب، ل����ن نتوقع في يوم من األيام ان 
نفتح التلفزيون في أي قناة ان نسمع احلوار 
املوجود وهذه األلفاظ، نوعية اش����عال الفتنة 
بني أطراف املجتمع، ألفاظ لم نكن نسمعها في 
الشارع الكويتي، كيف تكون هناك تنمية وهناك 
صراع داخل مكونات مجتمعك، طبق القانون، ال 
أشتم الناس وال أطبق القانون ثم أقول للناس 
اذهب للقضاء، هناك بعض القوانني اخلاصة في 
القضاء تشعر الناس باإلهانة والتجريح تذهب 
للقضاء وحتفظ القضية، أمتنى اال نصل الى 
مرحلة الصراع في الش����ارع في املستقبل، كل 

واحد في الكويت يتألم للمشاكل املوجودة.
وحتدث د.احلربش عن قضية التمويل قائال: 
هناك جهاز مصرفي للمش����اريع العمالقة ولم 
نتوقع ان تك����ون هناك ازمة في التمويل على 
اعتب����ار ان هناك جهازا مصرفيا في امليزانية، 
كانت هناك فكرة وهي بدال من ان تدخل بعض 

تعذر وتعطل وما أجنز منه غير مادة أو مادتني 
واإلشكالية حتى تنفذ بعض هذه املواد، يعاد 
عرضه في املجلس القادم ونتمنى ان تنظر فيه 
بعض املواد املهمة في نظري كربة البيت وفي 
تعديل قانون التأمينات، وبعض املكتس����بات 

األخرى كاحلقوق الوظيفية للمرأة.
وزاد: هناك مادة غريبة قدمتها بعض النائبات 
قدمن في هذه التعديالت ان 30% من القياديني 
في أي وزارة يجب ان يكون من القطاع النسائي، 
وهي فكرة مرفوضة أي كوتة قياديات واعتقد 

اليوم يدخل ويعني وكيال ويعني وكيال مساعدا 
وهذا اخللل الذي يعانيه البلد، فاإلدارة اجليدة 
الصاحلة ستطور البلد حتى لو كان ليس لديها 
أي مورد واالدارة الس����يئة وكلها مليارات لن 
جتع����ل البلد ينهض وهذا خالفنا خالف ادارة 

وليس خالف أموال.
حقوق المرأة

وتطرق الى قانون حقوق املرأة وقال بسبب 
اخلالف الذي حدث بيننا وبني أخواتنا النائبات 

وطبيعة انس����جام املبلغ مع املشروع، لكن ما 
هو هذا اإلجناز؟

وأكد د.احلربش ان أه����م عقبة تقابلنا في 
الكويت في خط����ة التنمية هي طريقة اختيار 
القيادي الذي ينفذ اخلطة، فالقياديون في هيئة 
املعاقني وأي جهاز هل تتناسب فيها املؤهالت 
مع هذا املنصب؟ البلد يدار بترضيات سياسية، 
وخطة التنمية ينفذها أناس غير مختصني، حيث 
يولى الشخص غير املناسب في مكان مهم جدا 
وفي غيبة معلومات مهمة، ألنه ليس����ت لدينا 
رؤية واضحة في إدارة هذا البلد، وليست لدينا 
دراسات جدوى للمشاريع التي تقدم وكميزانية 
مت اختيار طريقة التنفي����ذ في غيبة املجلس 
وفي نقاش حول العناوين وليس التفاصيل، 
وقد حس����م هذا اخلالف في غيبة مجلس األمة 
ولم نر هذه البدائل ولم يتم نقاش����ها نقاش����ا 
صحيحا لذلك من املهم جدا في رأيي ان قضية 
التمويل في خط التنمية تؤجل الى بداية دور 
االنعقاد رمبا يقدم تصورها النواب ويضعون 
مالحظاتهم وأشار الى ان الواضح ان البلد يدار 
بطريقة املساومات والضغوطات من األطراف 
فأكثر من طرف س����واء كانت أطرافا نيابية أو 
أطراف مصالح او بعض كبار التجار ولكن كان 
األولى ان ننتظر الى بداية دور االنعقاد، وأكد 
ان واجب نواب مجلس األمة مناقشة اخليارات 

املوجودة ووضع املالحظات عليها.
وأكد ان العقبة في البلد هي القياديون حيث 
ان أكثر من وزارة مرش����ح لها أكثر من وكيل 
ملاذا؟ ألن هذا محسوب على فالن او جهة معينة، 
بينما كان نائبا له موقف إيجابي من احلكومة 

ليلى الشافعي
أكد النائب د.جمعان احلربش ان وس����ائل 
اإلعالم انحدرت وهبطت الى أدنى املستويات 
في الطرح وفي الفكرة وما تقدمه ليس خواء 
فكريا فقط وإمنا إسفاف فيما يطرح من مشاهد 
متثيلية او جتريح ألشخاص أو إساءة الى بعض 
األعمال الرائدة التي قام بها الكويتيون سابقا 
مثل اسطول احلرية الذي يعد مفخرة حقيقية 
للكويت يفتخر بها ثلة من أبناء وبنات الكويت 
وأهل اخلير الذين قدموا عمال بطوليا وبصمة 
لن تنس����ى من التاريخ واستنكر كيف تسيء 

وسائل اإلعالم لهذا العمل البطولي.
جاء ذلك خالل اللقاء السنوي النسائي الذي 
أقامته احلركة الدستورية اإلسالمية الذي أقيم 
بديوان الشايجي مبنطقة مشرف وحضرته ثلة 
من نس����اء املجتمع الكويتي ونساء من السلك 
الديبلوماسي من عدة سفارات، وقدمت اللقاء 

عريفة اللجنة ورئيستها وفاء األنصاري.
وقال احلربش ان م����ا يحدث يؤكد املنحى 
السياسي الذي أثير من قبل وهي قضية تطبيق 
قانون املرئي واملسموع تطبيقا جيدا والذي مينع 
خدش اآلداب العامة ومينع الضرب بني فئات 
املجتمع بعضهم ببعض، كما يلزم وزارة اإلعالم 
ان حتدد موقفا حسابيا لهذه القنوات املسيئة 
التي ش����وهت صورة البلد لألسف، وشوهت 
صورة أهلها وش����وهت عالقة أبناء هذا البلد 
بعضهم ببعض وال أدري الى اين نحن ذاهبون 

في ظل غيبة موقف حكومي جاد؟!
خطة التنمية

ثم انتقل د.احلربش إلى احلديث عن قضية 
اخلالف الذي كان في الفترة السابقة حول متويل 
خطة التنمية، وما طرح في ذلك بأن يكون هناك 
صندوق لتمويل خطة التنمية وقد سمعنا رأيا 
معارضا قادته البن����وك وبعض أقطاب غرفة 
التجارة ثم حس����م مجلس ال����وزراء هذا األمر 
وأعطى خيارات للتمويل، مش����يرا الى ان هذا 

يعد جزءا من سوء إدارة خطة التنمية.
وزاد: خطة التنمية موقفنا منها إيجابي ال 
معارض بل اخلطأ نقول له خطأ ونقدم النقد 
لذلك ملا عرضت خطة التنمية قدمنا تعديالت 

ولم نوافق على بعض النقاط.
وكانت هن����اك بعض املالحظ����ات واليوم 
احلكومة تتكلم عن انها أجنزت خالل 6 أشهر 
25% من خط����ة التنمية، وهذا كالم غير دقيق 
ألننا نريد إجنازا على أرض الواقع وليس توقيع 
العقود، وقد وقعت ثلث العقود املطلوبة مببالغ 
هائلة ولدينا مالحظات وتساؤالت حول املبالغ 

إذا لم تقم الحكومة بدورها حول وس�ائل اإلعالم فستكون لنا وقفة الجه�از التنفيذي عاجز عن مجاراة التش�ريعات الموج�ودة حاليًا

)قاسم باشا(جانب من احلاضرات في اللقاء السنوي النسائي للحركة الدستوريةد.جمعان احلربش

»حدس« تستقبل مهنئيها الثالثاء بديوان الصانع
دعا االمني العام للحركة الدستورية االسالمية 
)ح����دس( د.ناصر الصانع اجلمه����ور الكرمي 
حلضور االستقبال الرمضاني السنوي مساء 
غ����د الثالثاء بديوان الصان����ع الكائن مبنطقة 

الروضة قطعة 3.
وأضاف د.الصانع ان ش����هر رمضان ميثل 
أفراحا اميانية وأعراس����ا اجتماعية تلتئم فيه 
املشاعر وتتصافى النفوس مع خالقها سبحانه، 
واكد ان احلركة الدستورية االسالمية دأبت على 
اقامة هذه املناسبة وجتدد عالقتها انسجاما مع 
أجواء االخاء والتراحم الذي يسود خالل شهر 
رمضان، وتعبيرا عن الود الذي يجمع املواطنني، 
مجددا دعوته حلضور االس����تقبال الرمضاني 

د.ناصر الصانعالسنوي مساء يوم الثالثاء.


