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 الخرافي: الوحدة الوطنية منطلق محبتنا واألساس لكل اصالح

 رشيد الفعم
  اكد رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي انه من منطلق احلرص 
على حتقيق مبدأ االصالح شكر 
الثقافية على دورها  اجلمعية 
وعلى ما رآه من كشـــف ميثل 

نخبة من املجتمع الكويتي.
  واشار في الندوة التي عقدتها 
جمعية الثقافة االجتماعية امس 
االول الـــى ان االصـــالح ليس 
شعارا وامتنى ان تكون كلمة 
تتردد وما اسعدني اال ان اجد 
اســـماء هذه الليلة من جميع 

اطياف املجتمع.
  واوضح ان اطياف املجتمع 
الوطنيـــة وهم  الوحـــدة  هم 
األساس لكل اصالح وقد نختلف 
عن كيفية الوصول لالصالح 
ولكن يجب اال نختلف ابدا على 

اهمية الوحدة الوطنية.
  ولفـــت الـــى ان الظـــروف 
احمليطة بنا تدعونا الى ضرورة 
الوحدة الوطنية فاالصالح ليس 
هدفا يتوقف عنده عندما نصل 
ملوضوع معني فهو عمل دائم 

وحوار تسامح.
  واكد ان هذا التجمع سيكون 
خطوة في االجتـــاه الصحيح 

لتحقيق االصالح.
  وشـــكر اخلرافـــي رئيس 
واعضـــاء اجلمعية واوصاهم 
باحلرص على الوحدة الوطنية 
البلد  من منطلق محبتنا لهذا 

وترابطه.
  مـــن جانبه، ذكـــر الوزير 
والنائب السابق احمد باقر ان 
قيادة الرأي العام حول االصالح 
هي موضوع مهـــم وعلينا ان 
نتعرف على اخللل ودراســـة 

احللول.
املعلومـــات  ان    واضـــاف 
املدروسة شيء مهم للوصول 
ملجلس االمة وتنشأ عنها قرارات، 
فهذه هي املقدمة وعلينا ان نهتم 

لفــــت احملامي    ومن جانبه 
محمد الدالل الى ان من الضروري 
التفكير في املستقبل والكل يرغب 
في االصالح وهناك الكثير من 
املبــــادرات التي قدمت الصالح 
الوطن واكد ان كثيرا من امللفات 
املوجودة قيمة ولكن السؤال: 
هل لدينا قدرة على تنفيذ هذه 

االفكار لالصالح؟
  وأوضح أن املعايير املوجودة، 
ومــــن ضمنهــــا برنامــــج األمم 
املتحدة االمنائي ومنها الشفافية 
ومقدار الفســــاد وحس العدالة 
والتوافق واملراقبــــة والرؤية 
واالســــتراتيجية، فهذه بعض 

املعايير التي وضعت.
  وطالب بأن نرى ما حققناه 
من تلــــك املعاييــــر، فالقصور 
االدارة،  موجود وكذلك ضعف 

فاملفروض وجود خطة.
الزلزلة    النائب د.يوســــف 
أكد ان االصالح قضية مطاطة، 
وعلينا أال نسيء الفهم لقضية 
االصالح وحتى يكــــون هناك 
اصالح البد من مناخ مالئم له.

  وأضــــاف: تهيئــــة املجتمع 
لالصالح شــــيء مهم، فالروح 
الوطنية شيء مهم، فاالختالف 
السياسي انعكس على املجتمع 
واآلن أصبــــح محاربــــة فكر، 
فاملجتمع غير مهيأ واملطلوب 
اآلن هو املناخ الطيب، فقضية 
االصالح «ذاتي»، فمصلحة البلد 

هي أولى طرق االصالح.
  وزاد: التعليــــم واألوقــــاف 
واإلعالم ما دورها في االصالح 
ومشكلتنا وزارة التربية ال تعلم، 
وأيضــــا وزارة االعالم ظهرت 
بأناشــــيد وطنية فقط، وأيضا 
وزارة االوقــــاف عليها دور في 
التوجيه، وكل تلك املؤسسات ال 
دور لها في االصالح لتغيير املناخ 

ووضع اصالح مجتمعي.
  بدوره، أشار رئيس جمعية 

الثقافــــة االجتماعيــــة عدنان 
الصايغ الى ان االصالح عنوان 
كبير ملهمــــة أناطها الباري عز 
وجل باالنبياء والصاحلني ملا له 
من عوامل أساسية في تثبيت 
االستقرار بأي مجتمع وبالتالي 

تقدمه.
  وبني ان في هذا البلد الطيب 
الذي حباه اهللا تعالى باخلير 
واالســـتقرار علـــى الرغم من 
كثرة التحديـــات ميلك الكثير 
من املقومات والتي اذا ما أحسن 
توظيفهـــا تســـارعت وتيرة 

االصالح وبالتالي التطور.
  ولفت الـــى ان ما حظي به 
موضوع هذه احللقة النقاشية 
مـــن اهتمام بالغ مـــن رئيس 
مجلس االمة وجميع االفاضل 
املشاركني واحلضور ما هو اال 
تأكيد على اختيار االصالح نهجا 

ال عودة عنه.
  ومتنـــى أن يكـــون جوابنا 
باملبادرة سريعا التخاذ خطوات 
واضحة ومدروسة وبناء على 
جدول زمني متفق عليه بغية 
حل امللفات العالقة على طريقة 
ما جـــرى من اتفاق على خطة 
التنمية وليس مـــا حظي به، 
البدون  ولالسف ملف االخوة 

من تسويف ومماطلة.
  واستذكر ان تطبيق القانون 
على اجلميع دون محاباة وهو 
فعال ما بدأت به، وأقول ما بدأت 
به احلكومة احلالية برئاســـة 
ســـمو الشـــيخ ناصر احملمد، 
كفيل بإرضاء اجلميع، حيث ان 
شواهده موجودة برغم قلتها.

  وأكد ان اجلمعية تهيئ هذه 
الفرصة لتالقي االفكار وتالقحها 
لعلى ثقة بأن حلقتكم املباركة 
ستخرج بنقاط مهمة ومحددة 
ستقوم اجلمعية بعرضها على 
ممثلي االمة مشـــفوعة بدعم 

مؤسسات املجتمع املدني. 

باالختالالت الهيكلية في ميزانية 
الدولـــة وهي خطيرة فهناك ٨ 
مليارات دينار رواتب موظفني 
وهناك دعم المور عدة وقد بلغ 
٤٫٥ مليارات وبذلك وصلنا الى 
١٤ مليارا تذهب، وهذا اختالل 
خطير في امليزانية فضال عن 
التمادي لالجيال املقبلة فبعد 
عشر سنوات ستصل الرواتب 
الى ٢٠ مليارا وهذه مشـــكلة 
فاحلكومة اقـــرت زيادات غير 

مدروسة.
  وزاد: ان قانون اخلصخصة 
وحماية املنافســـة وغيره من 
املهمة لم تطبق رغم  القوانني 
صـــدور ٣ ســـنوات على هذه 
القوانـــني وافشـــلت بســـبب 
الزيادات ولم تنجح احلكومة 

في تنفيذها.

  الزيادات غير المدروسة

  وأوضـــح ان االتفاق على 
الطـــرح العلمي هو األســـاس 
والتعرف على حقيقة املشكلة 
وهناك مشـــكلة اخـــرى وهي 
القروض فنصف املقترضني ليس 

لديهم مشكلة في الفوائد.
  واشار الى ان هناك مشكلة 
اخرى وهـــي البدون فالبد من 
معاجلـــة االمـــر ومناقشـــتها 
بطريقة علمية، البد ان ينظر 
لها وسيادة القانون مبدأ اساسي 

باالصالح.
  وبـــني د.جاســـم اخلواجة 
ان االصـــالح ينبع من تكوين 
املجتمع الذي نعيشه واملشكلة 
في عملية االصالح هي ان كل 
جماعة تســـعى الـــى حتقيق 
اهداف خاصة وال تنظر ألهداف 

عمومية.
  ولفت الى انه في هذه املشكلة 
تنتج صراعات وتؤدي لعرقلة 
الكثيـــر من القـــرارات وهناك 
قضايا لفرد واحد يريد ان يحقق 

هدفا خاصا به دون النظر الى 
املجتمع.

  واســـتطرد: في هذه احلالة 
القـــرارات ال تخدم  ســـتكون 
املجتمع واحلل هو الدميوقراطية 
وهي لألسف غير مفهومة في 
العامة  مجتمعاتنا فاملصلحة 
شيء مهم واحترام رأي االغلبية 
شـــيء اهم وكثير من اعضاء 
مجلس االمة لديهم اجندة خاصة 

وهذا املبدأ خاطئ.
  وبدوره، قال النائب حسني 
احلريتـــي ان االصـــالح ليس 
شعارا بل غاية وعلينا تعريف 
هذا االصالح وهو عكس الفساد 
والهدم والفوضى واعطاء كل 
ذي حق حقه ويجب ان تكون 
غايتنا االصـــالح وقد نختلف 
بالوسائل واملســـؤولية على 
السلطتني والفرد وعليهم تطبيق 
القانون واال يخضع للرشوة 
والواسطة وعلى مجلس االمة 
تشـــريع القوانـــني وتطبيقها 

ملكافحة الفساد.
  وزاد: احلكومة هي صاحبة 
املبادرة واملبادرة على اجلميع، 
فالفرد حني يطبق القانون يكون 
محدودا وكذلك مجلس األمة اذا 
شرع من دون تنفيذ من احلكومة 
فتشريعه غير مجد فااللتزام 
من احلكومة ضروري فهي من 
تشـــرف على السياسة العامة 
للدولة فمتى طبقت احلكومة 
القوانني فسنرى االصالح وكلنا 
مســـؤولون عن االصالح عن 

طريق تطبيق القوانني.

املقياس شيء ضروري  خالل 
والتخطيط لالثـــار االيجابية 

يتأتى من االصالح.
  ومـــن جانبه ذكـــر النائب 
عدنـــان عبدالصمد أن حتديد 
مفهوم االصالح هو األهم فعلينا 
ان نتفـــق على مفهـــوم معني 
لالصالح وعلينـــا ان نعترف 
بوجود خلل وال ميكن ان نبدأ 
باالصالح ونحن نعتقد انه ال 

توجد مشاكل.
  واضاف: يجـــب االعتراف 
بوجود خلـــل لنبدأ باالصالح 
والقضية االخرى هي مواجهة 
مشـــاكل االصالح لتبدأ عملية 
االصـــالح وهناك دليل حاضر 
اليوم وهي مشكلة «البدون» 
ان لم نواجههـــا ونعترف بها 

فلن نصلحها.
الفـــرد واملجتمع    فاصالح 
شيء ضروري واالصالح عملية 
شـــاملة ومترتبة فال ميكن ان 
يكون هناك اصالح اقتصادي 
من دون اصالح سياسي فالبد 
بـــني االصالحات  التوافق  من 

والقضية شاملة وتراتبية.
  وزاد: االصالح السياســـي 
االقتصـــادي  واالصـــالح 
متالزمان واالصالح السياسي 
هو الضـــروري وقضية مهمة 
والبد مـــن وجود دولة قوانني 
ودستورية ودولة مؤسسات 
الـــكل مســـؤولياته،  ليعرف 
وقضية االصالح قضية مستمرة 
فاالصالح العام ضروري فكل 

فرد مسؤول عن االصالح.

  النائبة د.ســـلوى اجلسار 
اشارت الى ان مبادرة اجلمعية 
هي وطنيـــة فمفهوم االصالح 
مصطلـــح فضفـــاض فكلمة 
االصالح هي ســـيادة واحترام 
القانـــون واللوائـــح فالبد ان 
يطبق رموز املجتمع االصالح 

قبل االفراد.
  وذكـــرت ان هناك خلال في 
موضوع االصالح ونحن غير 
مقتنعـــني بإجنازاتنـــا نحو 
االصـــالح وعلينـــا ان نتفاءل 
وهناك مشكلة وخلل في مفهوم 
املواطنـــة في معرفـــة حقوق 

املواطن وواجباته.
  ومتنت ان تطلق اجلمعية 
مبـــادرة لإلصالح العام وعلى 

احلكومة ان تتبناه، واملمارسات 
التي نراها ال تعكس املواطنة 
نحو االصالح ونحن دخلنا في 
متاهات ومطلوب منا خمســـة 
محاور وهي اصالحات تشريعية 
وادارية واقتصادية واجتماعية 
وثقافية فتعزيز مفهوم االصالح 

شيء ضروري.
  وبدوره اكد د.عبداهللا معرفي 
ان االميان باالصالح هو أولى 
خطواته ووضع االستراتيجية 

وحتديد االهداف.
  واشار الى ان رؤية خبراء 
االصالح شيء ضروري وايضا 
البد من تسخير اجهزة االصالح 

وتعيني وسائل لالصالح.
  وبني ان تقدمي االصالح من 
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 النمالن: ما اإلجراءات القانونية للتصريح 
لشركات االتصاالت بإقامة أبراجها؟

 الهاجري: تثمين مساكن األحمدي 
  الحل الجذري لمعاناة األهالي

 وجه النائب ســـالم النمالن 
سؤاال الى وزير االشغال والبلدية 
فاضل صفر جاء فيه: لقد نظم 
القانـــون الكويتـــي كل االمور 
املتعلقة باملال العام الذي أوجب 
الدستور الكويتي احملافظة عليه 
من أي عبث، ونظم القانون كيفية 
االنتفاع من املال العام من قبل 
جميع االشخاص الطبيعيني أو 
االعتبارين كالشـــركات ونظم 
القانونية  اللوائح والنصوص 
التي يجب على اجلميع االلتزام 
التي متلكها  بها وألن االراضي 
الدولة تعتبر ماال عاما وال يجوز 
التصرف فيها واالنتفاع بها بأي 
شكل من االشكال اال وفق ما قرره 

الدستور.
  فقد ظهر أخيرا انتشار العديد 
ابـــراج التقوية لشـــبكات  من 
املناطق  الهواتف احملمولة بني 
الســـكنية وفـــوق اجلمعيات 
التعاونيـــة وأفرعها ومبحاذاة 
الطرق الســـريعة والعديد من 
االماكن اململوكة للدولة، وهناك 
اشـــتراطات يجب توافرها قبل 
الشـــروع إلقامة أي منها وهو 
املوافقات  لزوم احلصول على 
والتراخيـــص إلقامة مثل هذه 

 أعرب النائب دليهي الهاجري 
عن شكره ملجلس الوزراء على 
قراره اجلريء بتثمني شـــقق 
الصوابر التـــي طالت معاناة 
أهاليها بطول احللول احلكومية 
الســـابقة التي لم تصل حلل 
مقنع، مطالبا بخطوات مماثلة 
وفورية لرفع املعاناة عن أهالي 
األحمدي الذين تشـــتتوا منذ 
أشهر بســـبب الغاز املتسرب 
من اجليـــوب األرضية حتت 
منازلهم، مشددا على متابعة 
اجلهـــود النيابيـــة حتى يتم 
اغالق هـــذا امللف مبا ينصف 
أهالي األحمـــدي، رافضا كل 
احللول الترقيعية التي ال تأتي 
املعاناة للمواطنني  إال بإطالة 
املتضررين فالتثمني هو احلل 

اجلذري للمعاناة.
  وقال الهاجري في تصريح 
صحافـــي ان مجلس الوزراء 
أقر تثمـــني شـــقق الصوابر 
بقرار جريء يحســـب له في 
انهـــاء معاناة مواطنني عانوا 
املشقة في هذه املساكن التي 
كانت جتربة اسكانية فاشلة، 
الفتا الى ان قرار التثمني الذي 
كان تتهرب منه احلكومة في 
السابق اصبح هو آخر احللول 
ملشكلة سكان الصوابر الذين 
صبروا كثيرا حتى صدر هذا 

من هذه الشـــركات عند موافقة 
الوزارة مقابل االنتفاع من أمالك 

الدولة؟
  وما القرارات التي متنع وضع 
هذه الشركات ألبراجها بالقرب 
من االماكن السكنية ومبحاذاة 
الســـريعة واجلمعيات  الطرق 
التعاونية وأفرعها أم وجودها 
في هذه االماكن قانوني؟ وهل 
قامـــت هذه الشـــركات بوضع 
أبراجها من دون التصريح لها 
من قبل الوزارة، وما اجلزاءات 
واالجراءات التي تتبعها الوزارة 
في هذه احلالـــة؟ وهل االبراج 
التابعة لهذه  الثابتة واملتنقلة 
الشـــركات املنتشرة في جميع 
أنحاء البالد مرخص لها من قبل 
الـــوزارة اذا كانت االجابة نعم 
يرجـــى تزويدي مبا يفيد ذلك، 
وهل هناك جلنة مختصة ملراقبة 
ومتابعة جميع هذه االبراج؟ وهل 
الـــوزارة ممثلة باالدارة  قامت 
القانونية برفـــع دعاوى على 
الشـــركات املخالفة التي أقامت 
أبراجها على أمالك الدولة بوضع 
اليد دون ترخيـــص، في حالة 
وجود دعاوى، ويرجى تزويدنا 

باملستندات الدالة على ذلك؟ 

بني املواطنني الذي نص عليه 
الدستور الكويتي.

  وأشـــار الهاجـــري الى ان 
منطقـــة األحمـــدي منطقـــة 
منكوبة، فبيوت األحمدي هي 
بيوت تركيب ال ميكن ترميمها 
بســـهولة مما يترتب على اي 
عمليات ترميـــم جذرية هدم 
البيت بالكامل مما حدا بالكثير 
من األسر الى عدم ترميم البيت 
لعدم قدرتهم على حتمل األعباء 
املالية التي ستنتج عن خطأ 

اسكاني حكومي.
  وشـــدد الهاجري على انه 
النيابية  ســـيواصل اجلهود 
والعمل على جميع األصعدة 
حتـــى يتم اغالق هـــذا امللف 
أهالي األحمــدي  مبا ينصف 
ويرفـــع املعانـــاة كليا عنهم 
التشتت  ألنهـــم يعانون من 
الذي أصابهم بعـــد اخالئهم 
بيوتهــم كما يخشى من ظل 
باألحمــدي في القطع املجاورة 
للقطعــة املتضررة من وصول 
الــــــى منازلهم، معلنا  الغاز 
الرفـــض التام لـــكل احللول 
الترقيعيـــة التـــي ال تأتي اال 
بإطالـــة املعانـــاة للمواطنني 
الذيـــن ضاعوا  املتضرريـــن 
وسط جلان ودراسات حكوميـة 

للوضع في املنطقة. 

االبراج الثابتة ومنها املتنقلة.
  لذا يرجى افادتي من اآلتي:

القانونية    مـــا االجـــراءات 
التصريح لشركات  املتبعة في 
االتصاالت املتنقلة إلقامة أبراجها 
الدولة مع تزويدي  على أمالك 
التـــي تبني هذه  باملســـتندات 
االجراءات؟ وهل هناك اشتراطا 
لألمن والسالمة عند وضع هذه 
االبراج طبقا للمعايير الدولية؟ 
وهل هنا خريطة معدة من قبل 
الوزارة تبني املواقع املســـموح 
بها وغير املسموح بها في هذا 
الشأن؟ وهل يتم استقطاع مبالغ 

القرار املنصف، مؤكدا على انه 
يتوجب على مجلس الوزراء 
ان ينتهج ذات النهج في معاناة 
أهالي األحمدي الذين تضرروا 
كثيـــرا من تســـرب الغاز من 

اجليوب األرضية.
  وأضاف ان مطالبتنا اآلن 
ان تتجـــه احلكومة فورا الى 
أهالـــي األحمدي  حل معاناة 
بتثمني مساكنهم التي أثبتت 
االختبارات اجليولوجية انها 
تعاني من تســـرب في الغاز 
كما ان هذه املساكن وقع فيها 
ظلم على أهالي املنطقة كافة 
حيث انها لم تتجاوز مساحتها 
٢٨٠ متـــرا مربعا وهـــذا أمر 
كاف لتحقيـــق مبـــدأ العدالة 

العربي املريب رغم  الســــكوت 
الغربية للكارثة،  الدول  حترك 
وان السكوت العربي يعني إعطاء 

صك براءة لهذا الطاغية.
  وأضاف: ان الشعب الكويتي 
نال من الطاغية القذافي ما ناله 
من محاوالت تكريس االحتالل، 
التنمية من هذا  واليوم كتلــــة 
املجلس تعلن براءتها من هذه 
املجزرة، وتدين ما فعله الطاغية، 
الكويتي يرفض  الشــــعب  وان 
هذه املجــــزرة ويدين الطاغية. 
وشــــدد احلربش على ضرورة 
أن تكون هناك حتركات للجهات 
الرسمية والشعبية ضد ما يحدث 

في ليبيا. 

 في سؤال وجهه لوزير األشغال والبلدية

 الحربش: ضرورة وجود تحركات رسمية 
وشعبية تجاه ما يحدث في ليبيا

 بني النائب د.جمعان احلربش 
ان كتلة التنمية واالصالح تتابع 
ما يحدث في اجلمهورية الليبية 
من املجزرة التي يقيمها النظام 
الطاغية معمر  الظالم بقيــــادة 
امتدت ملدة ٣  القذافي، والتــــي 
أيام والعالــــم يتفرج على قتل 
املســــلمني في ليبيا فقط ألنهم 
طالبوا بحريتهم. وقال احلربش: 
ان «التنمية» تناشد العالم أجمع 
من جهات رسمية وشعبية إيقاف 
هذه املجزرة التي قتل فيها اآلالف 
من الناس فقــــط ألنهم طالبوا 
بحرياتهم، مشــــيرا الى ان من 
يقيم هذه املجزرة هم أنفســــهم 
ابان االحتالل  من وقفوا ضدنا 
العراقي للكويت. وتابع: واليوم 
هو يأمر زبانيته الذين شاركوا 
في قتل اآلالف من الشعب الليبي 
الكويتية في  السفارة  باحتالل 
ليبيــــا. الفتا الى انــــه ال ميكن 
السكوت عن هذه املجزرة انطالقا 
من حديث الرسول ژ «املسلم 
أخو املسلم ال يسلمه وال يخذله»، 
والسكوت عن هذا اإلجرام مدعاة 
ملجزرة أخرى فــــي مكان آخر. 
وأعلن احلربش استنكار ورفض 
كتلة التنمية واالصالح ما يحدث 
في ليبيا، ونناشد العالم أجمع 
إيقاف هذه املجزرة، مســــتغربا 

 أكد أن العالم يتفرج على قتل المسلمين

 مخلد العازمي 

 أشـــاد النائب مخلد العازمي بقرار مجلس الوزراء االســـتجابة الى مطالباته الســـابقة بتثمني مساكن منطقة 
الصوابر محافظة على قاطنيها من املواطنني واعطائهم الفرصة لتدبير مساكن بديلة تفي مبتطلباتهم وحاجاتهم 
األسرية. وفي هذا السياق ناشد مخلد العازمي سمو رئيس مجلس الوزراء ان يضيف جديدا الى اسهاماته في خدمة 
املواطنني بالعمل على استكمال املوافقة على حتويل قسائم السكن اخلاص الواقعة ضمن منطقة الساملية للقطع 
٢ و٤ و١٢ لالســـتعمال االســـتثماري ملا يعانيه أصحابها من كثافة سكانية ومشاكل مرورية واجتماعية ومتكينا 
لهم من ايجاد مساكن بديلة حفاظا على حياة هؤالء السكان وحياتهم اخلاصة. وأكد العازمي ان استجابة مجلس 

الوزراء لهذه املناشدة سيكون لها اثرها االيجابي على اجلميع ومحققا للصالح العام. 

 مخلد يشيد بقرار مجلس الوزراء بتثمين منطقة الصوابر

 عبدالصمـد: إصـالح الفـرد هـو االنطالقـة الصحيحة
 الحريتي: الحكومـة هي صاحبة المبادرة وعليها مسـؤوليات

 د.جمعان احلربش 
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