
التويجري لـ »األنباء«: نعاني من املشاكل االقتصادية واإلسكانية 
وال بد من تطوير منظومة األمن واالستعانة بالتكنولوجيا

سلطان العبدان

أكد مرشح الدائرة الثالثة د.حمد 
االنتخابات  مقاطعــة  أن  التويجري 
السابقة طبيعية وهي موقف سياسي، 
كما أن السياسيني الذين ال يشاركون في 
االنتخابات القادمة اتخذوا قرارا باالبتعاد 

عن العمل السياسي.
واعتبر التويجري في لقاء لـ »األنباء« 
أن نظام الصوت الواحد يعتبر مدخال 
لتطور الدميوقراطية والقوائم االنتخابية، 
مشيرا إلى أن الدميوقراطية في الكويت 
مرت مبراحل مختلفة وتطورت، مضيفا 
أنه وبعد حكم احملكمة الدستورية أصبح 
املوضوع قاطعا والبد من املشاركة. 

وإلى تفاصيل اللقاء:

في البداية ما تقييمك للوضع 
السياسي في البلد ابتداء من 
الصوت الواحد حتى املجلس 

احلالي؟
٭ كان هنــاك لغــط كبير بني 
القــرار السياســي  أصحــاب 
واملتصدرين للمشهد السياسي 
بسبب الصوت الواحد وهناك 
خالف طبيعي في أي تغيرات 
سياسية وبالنهاية هي جتربة 
الدميوقراطيــة  العالــم  ودول 
متــر بتجــارب، وهنــاك دول 
دميوقراطياتهــم ال يوجــد بها 
دستور بل مواثيق وأعراف مت 

االتفاق عليها.
ومــا حصــل مــن مقاطعة 
لالنتخابات كانت طبيعية وهي 
موقف سياسي رافض للصوت 
الواحــد والسياســيون علــى 
تواصل مع قواعدهم االنتخابية 
وبالتالــي هنــاك تأثيــر بــني 
السياسي والقواعد االنتخابية، 
وكذلك هناك مقاطعة ثانية أتت 
بعد حكم احملكمة الدســتورية 
واملقاطعون لم يكونوا متهيئني 

خلوض االنتخابات السابقة.
وأعتقد أن السياسيني الذين 
ال يشــاركون فــي االنتخابات 
القادمة اتخذوا قرارا باالبتعاد 
عــن العمل السياســي، ونحن 
نلتمس العــذر للمقاطعني في 
السابق ولكن بعد حكم احملكمة 
الدســتورية أصبح املوضوع 
قاطعــا وال بــد من املشــاركة، 
انتهــت  الواحــد  وبالصــوت 

التحالفات.

هل الصوت الواحد جنح في 
حتقيق أهدافه؟

الصوت الواحد مدخل لتطور 
الدميوقراطيــة وهــو مدخــل 

للقوائــم االنتخابية واألحزاب 
والتجمعات وهي خطوة أولى 
الى  والدميوقراطيــة بحاجــة 
سنوات لتتطور ولنا مثال في 
كثير من الدميوقراطيات العريقة 
وال بد أن نقبل ونتقبل أننا في 
الكويت لنــا عاداتنا وتقاليدنا 
وأعرافنا وال ميكن ان نطبق ما 
هو موجود في أميركا وبريطانيا 
وفرنســا بالكويت فهذا صعب 

جدا.
والدميوقراطية في الكويت 
مرت مبراحل مختلفة وتطورت 
والكويت اآلن فيها رئيس وزراء 
ســابق وهذا لم يكن بالســابق 
وكذلك صعود رئيس الوزراء 
ملنصة االستجوابات، حيث اننا 
لم نشــاهد هذا األمر بالسابق 
واآلن مع التطور الدميوقراطي 
أصبح أمــرا طبيعيــا وعاديا، 
والصوت الواحد مدخل للقوائم 

واألحزاب.

ما رأيك في قانون التجمعات؟
٭ احلكومة تــراوغ في إعطاء 
تراخيص املســيرة أو التجمع 
وأنا ضد مبدأ اخلروج العشوائي 
للشــارع وأتفق مــع كثير من 
املواضيع التي تطرحها املعارضة 
وهي مواضيع جيدة وتساهم 
فــي التطور، ولكن السياســي 

يجــب أال تأخذه العــزة باإلثم 
وال بد للسياسي ان يعرف كيف 
يصل ملبتغاه وأنا مؤيد لقانون 
التجمعات وكذلك اقامة الندوات، 
ولكن وفقا للقانون وهذا معمول 

به في الدول املتقدمة.

هل ترى ان استقالة النواب من 
املجلس احلالي كانت ناجحة؟

٭ النواب املستقيلون تربطني 
عالقات جيدة بهم وأكن لهم كل 
معزة واحتــرام وتقدير ولكن 
ممثل األمة من املفترض أن يكون 
متواجــدا في املــكان الصحيح 
ويتخذ املوقف الصحيح ويقوم 
بدوره بكشف من يعطل مصالح 
البلد وخروجهم جعل املجلس 
خامــال وبــال روح، والتعبيــر 
عن الرأي في املكان الصحيح، 
املفترض ال يتــم التفريط فيه 
وكان صوتهم يصدح في مجلس 
األمة وكنت متفقا مع االخوين 
علي الراشد ورياض العدساني 
على مواقف لهما في احملاسبة 
وكان واجبهما االستمرار على 
املوقف داخل املجلس. وأرى ان 
قــرارات احلكومة ضد املطالب 
الشعبية، واحلكومة تتخوف من 
اتخاذها في حال وجود مجلس 
يتحــرك ولكن فــي ظل وجود 
مجلس خامل احلكومة أصبحت 

تتخــذ القرار الذي تراه في كل 
شــيء، والبنــك الدولي يعطي 
آراء غير ملزمة ويضع دراسة 
استشــارية يؤخذ بهــا أو ترد 
واذا أخذنــا رأي البنك الدولي 
دون ان نعدل فيه فلماذا توجد 
لدينــا حكومة ونأتــي بالبنك 
الدولي ليصبــح حكومة وهذا 
غير صحيح، وهنــاك قرارات 
وتشــريعات من قبل احلكومة 
واملجلس غير قادر على إيقاف 
هذه القــرارات وأفضل شــيء 
بالنســبة لهم االنتخابات قبل 
صدور مثل هذه القرارات مع انه 
كان ال يوجد ســبب مقنع حلل 
املجلس وكانت هناك رغبة من 
النواب في حل املجلس بسبب 
القرارات التي ستصدر من قبل 

احلكومة وهو مخرج آمن.

هل ترى تقدما في اإلسكان؟
٭ القضية اإلسكانية ما زالت 
في موقعها معطلة وال توجد 
حلول حقيقــة ونحن بنفس 
الوضع أعــداد الطلبات تزيد 
والتوزيــع على الــورق فقط 
بينمــا املطلــوب ان يحصــل 
املواطــن علــى ســكن مالئم 
وكرمي ووزارة االسكان لديها 
من التشــريعات التي تسهل 
عليها العمل بكل ما في وسعها 
بعيدا عن البلدية وكل شــيء 
وزارة  وكادر  لهــا  متوافــر 
االســكان غير مهيــأ حلل هذا 
امللف ووزير االســكان مجرد 
منصب سياسي ونحن نتحدث 
عن الكادر التنفيذي واحلكومة 
وقعت عقودا استشــارية وال 
بد من توقيع عقود تنفيذية.

واحللول للقضية االسكانية 
ســهلة وبســيطة وال بــد مــن 
اخلــاص  القطــاع  مشــاركة 

والشــركات االســتثمارية في 
البورصــة قادرة علــى إجناز 
املشاريع والكويت لم تستخدم 
6% من إجمالي ارضها واإلنسان 

سهل يوجد األعذار.

هل الكويت ناجحة في جذب 
املستثمرين؟

٭ البد من مناقشــة املوضوع 
بطريقة شــمولية وهــذا األمر 
اقتصــادي عبــارة عــن نظام 
متكامــل وال بــد مــن تســهيل 
إجــراءات دخول املســتثمرين 
وكذلــك فــي اجلانــب األمنــي 
ومجلــس األمة لم يعط جانب 
التطــور األمنــي التكنولوجي 
حيزا كبيرا في الفترة السابقة 
ومــا يحصل اآلن فــي اجلانب 
األمنــي مجهــود مــن وزارة 
الداخلية فقط وال بد ان يكون 
ملجلس األمــة دور في تطوير 
املنظومة األمنية التكنولوجية 
وأن يكون النقاش كيف تصبح 
الكويت منظومة أمنية متكاملة 
بحيث ال تكون عملية الدخول 
واخلروج من البلد بها معوقات 
أمنيــة وهذا أمر معمول به في 
اإلمــارات والبحريــن وعمان، 
وهنــاك تقنيــات تكنولوجية 
أمنيــة متطورة جــدا في دول 
العالــم وال بد من االســتعانة 
به في الكويت واألمن بالنسبة 
للمواطــن يختلــف عــن األمن 
بالنسبة للمســتثمر وألتمس 
العــذر لــوزارة الداخلية بهذا 
اجلانــب وال بــد مــن وجــود 
اســتثمار حقيقــي فــي األمن 
وإعطــاء وزارة الداخلية حقها 

في امليزانية.
واجلانــب اآلخــر، ال بد من 
وجود جهة واحدة للمســتثمر 
األجنبــي للتعامل معها، وغير 

معقــول املســتثمر يذهب الى 
عشــرين جهــة حكومية، ال بد 
من وجود جهة واحدة يتعامل 
معها املســتثمر وإعطاء احلق 
لهذه اجلهة فــي وضع النقاط 
على احلروف واملسألة ليست 
بالقانون، بل روح التطبيق عند 
احلكومة، وال بد من وجود أمان 
حقيقي للمستثمر. والشركات 
الكويتية تستثمر في اخلارج 
بسبب سهولة اإلجراءات وكذلك 
املردود وال بد من وجود تطور 
حقيقــي فــي اجلانــب األمني 
التكنولوجي وتسهيل اإلجراءات 
احلكوميــة وال بد مــن توفير 

الفرص االستثمارية.

الشباب هل يعاني من اإلحباط؟
٭ هنا إحباط للمواطن الكويتي 
مــن التوجهات التــي تتخذها 
احلكومــة والدولــة فيهــا من 
املوارد والعقول ولكن ال توفر 
مكانا مناسبا للعمل فيه، وهل 
يعقــل أن تكــون الكويت بيئة 
طــاردة لشــبابها؟ وهل يعقل 
جامعات عريقــة في بريطانيا 
ال تعتــرف بهــا احلكومــة وال 
تضع الشباب باملكان املناسب؟ 
والنظام الفرنسي والبريطاني 
واألميركي أعطى احلق للجامعة 
في ان تكون موجودة وال تعترف 
احلكومة بســبب انهــا ال تريد 
توظيف هؤالء الشباب واليوم 
يعاني الشباب بسبب ان الوزارة 
ال تســتطيع معادلة شهاداتهم 
وهناك جامعات عريقة وهناك 
شــباب كويتي يعمل في دول 
خليجية وقاموا مبشاريع عديدة 
بسبب البيئة الطاردة ولو كان 
هناك قطاع خاص ومســتثمر 
أجنبي فعال لكان بإمكان القطاع 

اخلاص استيعاب الشباب.

كلمة أخيرة.
٭ املسكن واملأكل أمور أساسية 
وال بد مــن توفيرهما بجودة 
الكويتــي،  عاليــة للمواطــن 
واحلكومة يجب أن تعرف ان 
خيرات هــذا البلد ملك الدولة 
ومــن حق املواطــن أن يتنعم 
بهــذه اخليــرات، ومــن حــق 
املواطن أن يعيش برفاهية وهو 
حق مشروع ال يستطيع أحد 
املجادلة فيــه والبنك الدولي 
ليــس مواطنــا كويتيــا وهو 
يعطــي استشــارات عامة وال 
يدخــل بالتفاصيــل، وأدعــو 

اجلميع للمشاركة.

التويجري متحدثا إلى الزميل سلطان العبدان مرشح الدائرة الثالثة د.حمد التويجري

اجليران: مرسوم حل املجلس استند إلى قاعدة مستقرة 
لها وزنها في االعتبارات الدستورية وهي الظروف اإلقليمية

الســابق  النائــب  أكــد 
أن  د.عبدالرحمــن اجليــران 
مرســوم حــل املجلــس رقم 
276 لســنة 2016 استند الى 
قاعدة مستقرة لها وزنها في 
الدستورية وهي  االعتبارات 
الظروف اإلقليمية والتحديات 
األمنية وما اســتجد فيها من 
تطورات وضرورة مواجهتها 
بقدر مــا حتمله مــن أخطار 
نتيجة الظروف االستثنائية 
والدقيقة التي متر بها املنطقة، 
الفتا الى انه على هذا األساس 
ال مدخــل للطعــن، جلهة ان 
احملكمة ال تنظر في األسباب 
التعقيــب علــى  وال متلــك 

اختيارات صاحب السمو. ودعا 
اجليران في تصريح صحافي 
الــى أن اســتقرار وحتصني 
املرسوم يستلزم إعادة النظر 
في أجندات برامج املرشحني 
وبرنامــج احلكومة لتحقيق 
مضامني املرســوم بعيدا عن 
املناكفات من اجلانبني وترتيب 
امللفات األمنية وفق املعطيات 
اجلديــدة. وهــذا يشــمل كل 
قطاعــات )وزارة الداخليــة، 
وزارة الدفاع، احلرس الوطني، 
أمن الدولة(. وتابع اجليران: 
وكذلك إعــادة النظر في آلية 
العمــل في جلنــة األولويات 
وترتيــب جــدول األعمــال 

للمجلس القادم وبرمجة خطط 
القبول للطلبــة الضباط في 
جميــع الكليات العســكرية، 
أمنية  اتفاقيات  واســتحداث 
جديــدة وجتديــد وتفعيــل 
القدمي منها، وإقرار االتفاقية 
اخلليجية، والعمل على رفع 
كفــاءة املناهــج العلمية في 
الكليــات العســكرية ورفــع 
كفاءة أعضاء هيئة التدريس 
باإلضافة الى تفعيل قانون رقم 
20 لسنة 2015 بشأن اخلدمة 
الوطنية العسكرية، وإعطاء 
دور أكبــر للشــباب وجتديد 
الدمــاء ليأخــذوا دورهم في 
خدمــة بلدهــم. وزاد: بفضل 

اهلل وحده أثبت صاحب السمو 
حفظه اهلل، أنه صاحب احلق 
فــي تقــدمي املصلحــة العامة 
على اخلاصة وتقدير مصالح 
الكويــت العليــا، حــني أصدر 
مرســوم الصوت الواحد رغم 
معارضة األغلبية لألسف دون 
النظر إلى املعطيــات الدولية 
واألوضاع اإلقليمية التي ازدادت 
سوءا يوما بعد يوم منذ وقت 
إصدار املرسوم، وها هم اليوم 
يعودون من حيث أتوا! وتقدير 
العامة يحددها ولي  املصلحة 
األمر وحده كما قرر ذلك اإلمام 
القرافي املالكي في كتابه نوار 

البروق في أنواء الفروق.

د. عبدالرحمن اجليران

يوسف الفضالة يعلن ترشحه 
في الدائرة االنتخابية الثالثة

أعلــن يوســف صالــح 
الفضالة ترشحه النتخابات 
عضوية مجلس األمة 2016 
الدائــرة االنتخابيــة  عــن 
الثالثــة، الفتا الــى أن قرار 
ترشــحه ينبع من شعوره 
بضـــــرورة تلبية الشباب 
لنداء الوطن، وحبا في خدمة 
أبناء الدائــــرة والكويـــت 

عمومــا.
وأوضح الفضالة في بيان 
مقتضب، أنه علينا كشباب 
وطنــي أن نعمــل لرفعــة 
وعزة الكويت أوال وأخيرا 
وخدمة أبنائها، وانه وزمالءه 
يعدون لوضع مجموعة من 
البرامج واخلطــط الواعــدة 

والقابلـــــة للتنفيذ وتلبي 
الكويتيــــني  احتياجــات 

والكويتيـــات.
ويذكر أن يوسف الفضالة 
من الشباب الواعد الذي بدأ 
حياته بالعمل السياسي في 
أروقة العمل النقابي الشبابي 
بجامعة الكويت التي تخرج 
منهاعــام 2004، وله أيضا 
خبرة فــي العمل التطوعي 
العام  والتعاطــي بالشــأن 
االقتصادي والسياسي، حيث 
عمل عضوا في جمعية الهالل 
األحمر وجمعية اخلريجني، 
وحماية املال العام وجمعية 
االقتصاديني الكويتية، ومن 

يوسف صالح الفضالةمواليد العام 1981.

ال يوجد أي ناخب أو ناخبة مقيد في جدول املرقاب

»الداخلية« تنفي صحة كشوف قيد الناخبني
املتداولة على مواقع التواصل االجتماعي

ذكــرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بــوزارة الداخليــة أن اإلدارة العامة 
للشــؤون القانونية أوضحت أن الكشوف 
اخلاصــة بقيد الناخبني للدوائر االنتخابية 
لعضوية مجلس األمة والتي تناقلتها مواقع 
التواصل االجتماعي خالل اليومني املاضيني 
تتضمــن أرقاما غير صحيحــة وبعيدة كل 

البعد عن احلقيقة.
وأضافــت أن اإلدارة العامــة للشــؤون 

القانونيــة فنــدت تركيز تلــك املواقع على 
منطقة املرقاب، مشيرة الى أن الرقم املنشور 
بشأنها مخالف للحقيقة والواقع، فهي مدرجة 
في البند رقم واحد من جدول الدائرة الثانية 
في القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة حتديد 
الدوائر االنتخابيــة لعضوية مجلس األمة 
املعدل باملرسوم رقم 20 لسنة 2012، مؤكدة 
أنــه ال يوجد أي ناخــب أو ناخبة مقيد في 

جدول قيد الناخبني ملنطقة املرقاب.

»املكاتب الهندسية«: احلل مستحق والتغيير بيد الشعب
حث رئيس احتاد املكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 
الكويتيــة م. بــدر الســلمان 
الكويتيــني والكويتيــات إلى 
حســن اختيــار ممثيلهم في 
املقبلــة ملجلس  االنتخابــات 
األمة. وقال السلمان مبناسبة 
حل مجلــس األمــة والدعوة 
الى انتخابات مقبلة الختيار 
ممثلني جدد ألبنــاء الكويت: 
إننــا نعــرب عــن األســف 
لوصــول األمور السياســية 
فــي البلد الى هذا املســتوى، 
الفتــا الــى أن قيــام النــواب 
باالستجوابات غير املستحقة 
وغير املجدية خلق حالة من 

الفوضــى وعطل االســتقرار 
السياســي الــذي طاملا تغنى 
بــه املجلس املنحــل، مضيفا 
أن هــذا املجلس لــم يتصدى 
للكثير من القضايا التي فيها 
شبه فساد كالشهادات املزورة 
واجلناســي املضروبــة التي 
قدمها لهم الــوزراء مما يثير 
شبهات كثيرة حول مشاركة 
البعض ورمبا الكثيرين منهم 

في هذه األعمال الفاسدة. 
وذكر رئيس االحتاد: لسنا 
بصدد التطرق الى تفاصيل أداء 
املجلس املنحل، لكننا بصدد 
حث أبناء الكويت على حسن 
االختيار، فإن ما قام به النواب 

بعد قرار احلكومة رفع أسعار 
الوقود خلق حالة من التخبط 
وهدر الوقت إن دلت على شيء 
فإمنــا تدل علــى عجزهم عن 
القيام باستحقاقات يتطلبها 
الوقوف بوجه هدر املال العام 

ومكافحة الفساد.
وأكــد الســلمان، أن حالة 
االســتقرار السياســي التــي 
شهدناها خالل األعوام القليلة 
املاضية كانــت فرصة كبيرة 
لم يتمكن النواب والســلطة 
التنفيذية على حد سواء من 
استغاللها االستغالل األمثل، 
فال هم حاربوا الفساد والهم 
أوقفوا الهدر باملال العام فزادوا 

الفساد فســادا والهدر هدرا، 
ويخلطون األوراق متناسني 
املصلحــة احلقيقيــة للوطن 
الكويتي، مشــددا  والشــعب 
على ضرورة العمل لبرنامج 
وطني سريعا جتتمع عليه كل 
القوى السياسية والفعاليات 
االقتصادية فالوضع لم يعد 
لصاحلنا وما تشهده الساحة 
احمليطة بنا يحتاج الى نواب 
قادرين على املســاءلة وعلى 
مكافحــة الهــدر احلقيقي في 
األموال العامة وليس محاربة 
اجــراءات اقتصاديــة ومالية 
قاموا بالتوقيع عليها قبل أن 

تبدأ احلكومة بتنفيذها.

بدر السلمان

علينا كشباب وطني العمل لرفعة وعزة الكويت

السياسيون الذين 
ال يشاركون في 

االنتخابات املقبلة 
اتخذوا قراراً 

باالبتعاد عن العمل 
السياسي

الدميقراطية في 
الكويت مرت 

مبراحل مختلفة 
وتطورت 

استقالة النواب
الـ 5 جعلت املجلس 

خاماًل وبال روح 

البنك الدولي 
يعطي آراء غير 

ملزمة ويضع دراسة 
استشارية يؤخذ بها 

أو ترد

القضية اإلسكانية 
ما زالت في موقعها 

معطلة وال توجد 
حلول حقيقية

مجلس األمة لم 
يعط جانب التطور 
األمني التكنولوجي 

حيزاً كبيراً في 
الفترة السابقة

جهة واحدة 
للمستثمر األجنبي 

للتعامل معها 
وغير معقول أن 
يذهب املستثمر 
إلى عشرين جهة 

حكومية

هل يعقل أن تكون 
الكويت بيئة طاردة 

للشباب؟

من حق املواطن 
التنعم في خيرات 

البلد  زيادة البنزين قرار خاطئ
أبدى التويجري أســفه على التخبط احلكومي في قرار 
زيادة أســعار البنزين وكيف قابله املجلس مستندا إلى أن 
املواطن مبذر؟ هل يعقل ذلك وهل يعقل أن املواطن الرشيد 
يستهلك البنزين املمتاز فقط ولو أنهم رفضوا قرار الـ 75 

ليترا لكان أفضل من قبوله.
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