
 تداولت أنباء عن نيتك حمل 
مسؤولية ملف تعديل قانون 

اجلنسية، حدثنا عن هذا 
األمر؟

٭ هذا صحيح، ووفقا ملا شاهدناه 
مــن ســحب للجناســي لبعض 
ابناء هــذا الوطن دون الســماح 
لهــم باللجوء للقضــاء فهذا امر 
يؤملنا ونستنكره، فهل يعقل أن 
القرار يصدر من جهة واحدة دون 
غيرهــا؟ يجب ان يكون للقضاء 
كلمــة في هــذا املوضــوع، لذلك 
ســأطالب في حال وصولي لقبة 
البرملان بتعديل البند اخلامس من 
املادة األولى من القانون رقم 20 
لسنة 1981 القاضية بإنشاء دائرة 
باحملكمة الكلية لنظر املنازعات 
االداريــة، ذلك القانون ســيمنح 
القضــاء صالحية اتخــاذ القرار 
بشأن القضايا اخلاصة باجلنسية، 
تلك القضية حساسة جدا وال يجب 
املتاجرة بها أو وضعها كوسيلة 
ضغط على ابناء وطننا الغالي، 
وسأكون صريحا معك.. حتى لو 
لم يحالفني احلظ بالوصول الى 
قبــة البرملان ســأقف الى جانب 
كل من ســيحمل مســؤولية هذا 
امللف ألنه يعد أحد ابرز القضايا 
املطروحة في الساحة السياسية 

الكويتية.

لكن هناك من يقول ان 
موضوع اجلنسية شأن 

سيادي؟
٭ التجنيــس امر ســيادي نعم، 
لكن ســحب اجلنســية هــو امر 
بني الداخلية واملســحوبة منهم 
اجلنسية لذلك يجب ان يتوجهوا 
الى القضاء الذي ينظر للموضوع 
من كل جوانبه ومينح كل ذي حق 
حقه، أليس من حق املســحوبة 
جنســيته ان يتظلم مــن القرار 
وان يظهــر االوراق والثبوتيات 
التي تثبت خطأ وزارة الداخلية 
في هــذا القــرار؟ اذا مت تهميش 
دور القضــاء فهــذا االمر اعتبره 
مبنزلــة »الكارثــة«، ونحن هنا 
نحترم القضاء وسيادته ونرفض 
رفضا قاطعا املساس به من قريب 
او مــن بعيد ومن ضمن اخلطط 
املوضوعــة فــي حــال الوصول 
للبرملان هو تعديل املادة الثانية 
من مرسوم القانون  رقم 23 لعام 
1990 واملتعلقة بتنظيم القضاء.

ماذا عن الوحدة الوطنية؟
٭ بكل صدق أقولها لك، الوحدة 
الوطنية لن تتحقق في ظل فوضى 
»سحب اجلناسي«، يجب ان نزرع 
بداخل أهل هذا البلد حب الوطن 
وال نحارب املواطن ألســباب او 
اخطاء ال يتحمل هو وزرها، لنكن 
واعــني لالخطــار القادمة لنا من 
اخلارج والتي لوال حكمة صاحب 
الســمو األمير لكنا جــزءا منها، 
لذلك يجــب أن يتم فرض العدل 
واملســاواة بني جميع املواطنني 
ليس فقــط مبوضوع التجنيس 
كذلك بالتوظيف والعالج باخلارج 
واالسكان وكل امر ممكن ان يشعر 
املواطن من خالله انه ظلم او مت 

سلبه حقوقه دون وجه حق.
في النهاية يجب التأكيد على أن 
الوحدة الوطنية وامن البلد مهمة 
كل املواطنني ومصلحة عليا أكبر 
من أي انتماء طائفي او قبلي أو 

حزبي.

ننتقل الى موضوع الصحة، 
»اخلامسة« تعد الدائرة األكثر 

تعدادا للسكان من بني بقية 
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الدوائر وال يوجد بها سوى 
مستشفى حكومي واحد هو 
»العدان«، ما رأيك بهذا األمر؟

٭ نحــن فــي الدائرة اخلامســة 
منثل مــا يقارب نصــف مليون 
نســمة.. هــؤالء منهم مــن ابوه 
او اخــوه او قريب له يعاني من 
مشــاكل صحية ويحتاج رعاية، 
هــل يســتطيع »العــدان« الذي 
ميلك )بعد التوســعة االخيرة(« 
928 سريرا فقط احتواءهم؟ هل 
يستطيع حتمل اي كارثةـ  ال سمح 
اهلل ـ حتــدث في حقــول النفط 
املوجودة باملناطق القريبة منه؟ 
املستشفى لم يعد لديه القدرة على 
استيعاب اهل احملافظة من جميع 
مناطقهم ومشاكله في ازدياد وال 
اعرف سبب عدم انشاء مستشفى 
آخر »اكبر حجما ويحتوي على 
أســّرة اكثر« في هــذه احملافظة، 
اهمال اجلانب الصحي يعتبر امرا 
»مؤسفا« ولن نبقى صامتني في 
حال وصولنا للمجلس، سنطالب 
احلكومة بإنشاء مستشفى آخر 
فــي كل احملافظــات، ولن جنعل 
املوضوع »معلقا« كما حدث في 
مجالس سابقة، فاألمر اآلن وصل 
ملرحلــة ال ميكن الســكوت عنها 
او الصبــر عليها، كذلك يجب اال 
يقتصر االمر على انشاء مستشفى 
بل على اســتقدام افضل الكوادر 
الطبيــة مــن اجــل ان تســتعيد 
املستشــفيات احلكوميــة ثقــة 
املواطــن بدال مــن التوجــه الى 
املستشفيات اخلاصة التي ترهق 

ميزانيته بتكاليفها.

ماذا عن ديوان احملاسبة 
والتقارير التي تنشرها 

الصحف بشكل مستمر حول 
املخالفات والتجاوزات في 

بعض قطاعات الدولة؟
٭ االمــر املســتغرب أن تلــك 
التقاريــر التــي تصلنا ال نعرف 
مــاذا يحدث بعدهــا، هل احيلت 
الى القضاء؟ هل حتركت احلكومة 
ســعيا في معاجلتها؟ كل ذلك ال 
يحدث، اجلميع يدرك ان احلكومة 
غيــر ملزمــة بتنفيــذ توصيات 
»احملاســبة« وهذا امــر »غريب 
ومريب« كيف ال تنفذ توصيات 
جهة مهنتهــا مراقبة املال العام، 
باهمالــك لرأيهــا او عــدم تنفيذ 
توصياتها يعد األمر هدرا للمال 
العام والذي تنتهي نتيجة بكلمة 
»عجــز«، لذلــك يجــب أن تكون 
توصيات احملاسبة »ملزمة« وان 
لم تنفذ يجب محاسبة احلكومة 

فوريا.

مصلحــة الوطن ويدرك جيدا ما 
يريــده ويحتاجه، وهناك جهات 
مثل التطبيقي واجلامعة يعمل بها 
الوافدون رغم وجود نسبة كبيرة 
من املواطنني أصحاب الشهادات 
العليا بال عمل، لذلك يجب أن يتم 
تغليب مصلحة املواطن أوال قبل 

أي شيء آخر.
أيضا هنــاك كويتيون يحملون 
شــهادة الدكتوراه وال يحصلون 
على وظائف في جامعة الكويت 
أو التطبيقي وفــي املقابل هناك 
وافــدون حاصلــون علــى تلــك 
الوظائف في األماكن التي ذكرتها، 
ويأتي بعد ذلك بعض املسؤولني 
يقولــون: »وين عيالنا.. األبواب 
مشــّرعة لهم؟«، بل نقول لهم إن 
األبواب موصدة وما زالت كذلك 
ويجب عليهم أن يحولوا كالمهم 

إلى أفعال.

- شعارك »التغيير.. قرارك« 
إلى ماذا ترمي إليه؟

الشــعب  ٭ يجــب أن يشــارك 
وبفعالية في املســاهمة بتغيير 
املجلس احلالــي وذلك بعد عدد 
ال يســتهان به من العثرات التي 
مر بها سواء من عدم قدرته على 
محاربــة الغــالء، زيادة أســعار 
البنزين، واستشراء الفساد وكذلك 
واألهــم هو عجزه أمام احلكومة 
وقراراتها التي لم تخدم املواطن 
أبــدا، كذلك تــرك املواطن وحيدا 
أمام جشــع التجار، لذلك اصبح 
أمام املواطن قرار واحد حاسم ال 
بديل عنه هو »التغيير«، وليعلم 
املواطن جيدا أن اختياره ملجلس 
صاحب قرار ورؤية سيترك اثره 
اإليجابي على وطنه وعليه وعلى 
أبنائه ويخلق بيئة جيدة لتحقيق 

آماله وأهدافه.

ما رأيك في األحزاب 
السياسية املوجودة في 

الكويت؟
٭ وجــود األحزاب مــن الركائز 
األساسية في أي دميوقراطية بهذا 
العالم، في الكويت لدينا أحزاب 
لكــن خفية غير معترف بها، في 
الوقــت ذاتــه تقابلهــا احلكومة 
وتقــوم باختيــار وزراء منهــا 
ولديها نشاط فعلي في الساحة 
السياســية، لذلك مــن باب أولى 
شــرعنة وجود تلك األحزاب من 
خالل تعديل الدســتور وإنشــاء 
هيئة ملراقبة األحزاب من الناحية 
املاليــة لتكــون حتــت املراقبــة 
من ناحيــة األعضــاء والتمويل 
وانتماءاتها وعــدم تواصلها مع 

املصانع املخالفة وكذلك السعي الى 
وضع قانون يبعد تلك املصانع 
عن املناطق الســكنية مبســافة 
تضمن عدم تعرضها للتلوث بأي 
شكل، ونذّكر احلكومة بوعودها 
وأحالمها الوردية التي رســمتها 
قبل انشاء تلك املنطقة عندما قالوا 
إن جميع اخلدمات ستتوافر بها 
من خدمــات صحيــة وتعليمية 
وترفيهية وكانت محفزة جلموع 
من الناس على الســكن بها، لكن 
أين وعودها اليوم؟ تبخرت، ومن 
حتمل وزر تبخرها هم الســكان 
احلاليون الذين يئنون من تلوث 

ونقص في اخلدمات.
األزمة الرياضية وتعليق 

عضوية الكويت في املنظمات 
الرياضية الدولية حتت 

حجة اخلالفات والتدخالت 
احلكومية بالشأن الرياضي، 

ما رأيك فيما يحدث؟
٭ بكل صدق أنا اقف الى جانب 
الشباب وأرى انهم املتضرر األكبر 
من ذلك اخلالف »الشخصي« بني 
مجموعــة من األطــراف، ويجب 
اآلن فقط أن نحاول التواصل مع 
اللجنة األوملبية الدولية من أجل 
معرفة نقاط االختالف ومعاجلة 
األزمة إلعادة االعتراف بالرياضة 
احملليــة على املســتوى الدولي، 
كل من شــاهد منظر حمل العلم 
األوملبي في »أوملبياد ريو 201٦« 
شــعر بغصة، كيف ال يرفع علم 
الكويــت في هذا احملفــل الدولي 
الذي تتباهى كل دولة فيه بعلمها 
ورياضييها؟ واجناز البطل فهيد 
الديحاني والبطل عبداهلل الطرقي 
ونظــرات احلزن التــي اعتلتهما 
وهــم ال يريان علمهمــا يرفرف 
بني تلــك االعالم.. أليســت تلك 
االمور يجب ان تؤثر على رجال 
السياســة واسباب ما حدث؟ اذا 
لم تؤثر عليهم فأقولها بكل أسف 
ان خالفتهــم أنســتهم وطنيتهم 
وارتباطهم بتلك األرض العزيزة 

علينا جميعا.

جميع املجالس السابقة لم 
تعالج مشكلة قضية اإلسكان 
التي ما زالت تعد هاجس كل 

مواطن؟
٭ فعال، فالقضية اإلسكانية هي 
الشــغل الشــاغل لكل ابنــاء هذا 
الوطــن، وهنا نناشــد احلكومة 
ألن تقوم مبســؤولياتها بحسب 
املادة رقم 15 لعام 1974 إلنشــاء 
لإلســكان«  العامــة  »الهيئــة 
لالضطالع مبهمة بنــاء البيوت 
لــذوي الدخــل احملــدود وبنــاء 
املساكن اخلاصة، وفي العام 1993 
أنشئت »املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية« واملنشأة بالقانون رقم 
47 لســنة 1993، وهي مؤسســة 
عامة ذات ميزانية مستقلة تخضع 
إلشراف الوزير املختص بشؤون 
اإلسكان، وتختص مبهام التخطيط 
واإلنشــاء والتوزيــع للمناطــق 
والوحدات الســكنية وخدماتها، 
اختلفت املسميات وبقيت املشكلة 
على حالها وما زال الكثيرون من 
ابناء هذا الوطن ينتظرون سنوات 
وسنوات من اجل احلصول على 
مسكن مالئم بدال من اجللوس في 
الشــقق ذات اإليجارات العالية، 
كيف لنا أن نستوعب أن املواطن 
ينتظــر 15 عاما علــى اقل تقدير 
للحصول علــى منزل رغم قدرة 
احلكومــة على املضــي قدما في 
توسعة االنشاءات االسكانية حتى 
تختصر تلك املســافات الطويلة 
بتحريــر األراضي التــي متلكها 

تطفو مشكلة البطالة حاليا 
على السطح، ما السبب وراء 

ذلك؟
٭ أوال ملعاجلــة هــذه املشــكلة 
يجــب أن تتم زيادة ثقة املواطن 
في القطاع اخلــاص ليتوجه له 
كبديــل للحكومة فــي حال عدم 
توافر وظيفة تناسبه هناك او ال 
حتقق طموحه، ولتعزيز تلك الثقة 
يجب تشريع قوانني تدعم املواطن 
الذي يقرر دخول ذلك القطاع وهو 
يحظى بـ »األمان« وال يكون بني 
فكي بعض الشركات التي تسعى لـ 
»تطفيش« املواطن بدال من جذبه 
نحوها، وبصراحة واثناء بحثي 
حول »البطالة« وجدت ان املشكلة 
في تنام، وحسب بيانات ديوان 
اخلدمــة املدنية الصــادر في 20 
ابريــل 2015، هناك 172٦9 عاطال 
عن العمل منهم 323٦ من الذكور 
بنسبة 18.7%، و14033 من اإلناث 

بنسبة %81.3.
وباملقارنة مع احلالة في 20 ابريل 
2014، فقد بلغت نسبة العاطلني 
الذيــن تقل مــدة تعطلهم عن ٦ 
أشهر في العام 2015 نحو %25.8 
من اجمالي العاطلني، بينما بلغت 
نســبة العاطلني الذين تقل مدة 
تعطلهــم عن ٦ أشــهر في العام 
2014 نحــو 18.9% مــن اجمالــي 
العاطلــني، وهــذا يعنــي ارتفاع 
احلجم االجمالي للعاطلني، حيث 
ارتفع من 15154 عاطال في العام 
2014، إلى 172٦9 عاطال في العام 
2015، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 
14.0%، حيث ارتفع عدد العاطلني 
بــني الذكور من 2٦٦9 إلى 323٦، 
وكذلك ارتفاع عدد العاطلني بني 
اإلناث من 12485 إلى 14033، لذلك 
يجب علينــا ان نحاول احلد من 
تلــك املشــكلة فإفرازاتها ضارة 
ولن تســاهم إال بانتشار ظواهر 
اجلرمية واملخدرات وغيرها من 
تلك الظواهر الناجتة عن البطالة. 
 كذلــك يجب أن نشــير إلى أمر 
ببالغ األهمية وهو كثرة الوافدين 
وتعيينهم في الدوائر احلكومية 
وهــذا أمر مرفــوض كيف لنا أن 
نتقبل فكرة جلوس املواطن في 
املنــزل رغم توافر تلك الوظائف 
التــي يجب عمل سياســة إحالل 
ووضع املواطنــني فيها؟ وأيضا 
يجب ان ننظر لعدد املستشارين 
في الوزارات ســنجد أغلبهم من 
الوافدين وهنا ســنضع ســؤاال: 
ملاذا ال يكون جميع مستشارينا 
من ابناء البلد؟ ما الذي ينقصهم 
عــن غيرهم؟ أرى ويرى العموم 
ان ابــن هــذا البلد احــرص على 

أي أحزاب خارجية، لكن بقاءها 
بتلك الطريقــة املجهولة املصدر 
يعطــي فوضى فــي مصطلحات 
التجمعات السياســية وهذا أمر 
ليس في املصلحة العامة للبلد.

استشف من حديثك أنك 
تشير إلى تأييد وجود حكومة 

منتخبة؟
٭ احلكومة املنتخبة بحاجة إلى 
مشروع رؤية وآلية عمل ملفهوم 
احلكومة املنتخبة وهي بحاجة إلى 
تعديل دستوري وتوافق مع القوى 
السياسية واحلكومة، لذلك يجب 
أن يهيء من اآلن ملوضوع األحزاب، 
لكن دون استعجال أو استنساخ 
مناذج مشوهة من العالم العربي 
لم تكن نتيجتها سوى مزيد من 

الفرقة والفشل.

هل من ضمن سياستك 
االنتخابية اخلوض في مشكلة 

التلوث؟
٭ نعــم ألنهــا إحــدى املشــاكل 
األساســية في الدائرة اخلامسة 
وبالتحديــد فــي منطقــة علــي 
صباح السالم )أم الهيمان سابقا( 
التي تئن بســبب كثرة املصانع 
احمليطة بها والتي تزيد من نسبة 
التلوث في اجلو، وإذا قمنا بقراءة 
الدراسات فهي تؤكد ان التعرض 
الى امللوثات الكيميائية املنبعثة 
من مصافي تكرير النفط واملصانع 
الكيميائية ومحطات الطاقة ملدة 
خمس سنوات على االقل أو اثنتي 
عشرة سنة على االكثر يزيد من 
وفيات مرضى السرطان بنسبة 
289% ويزيد من وفيات سرطان 
الثدي بنســبة 550% ويزيد من 
وفيــات امــراض القلب بنســبة 
334%، ويزيد من جميع الوفيات 
لكل االمراض بنسبة 325%، تلك 
االحصائيات املرعبة ماذا اعدت لها 
احلكومة؟ وماذا فعلت من اجلها؟ 
هل قامت بإبعاد املصانع الى اماكن 
معزولة؟ هل منحت مساكن اكثر 
امانا وبعدا عن املصانع ألهالي تلك 
املنطقة التي يتجاوز عدد قاطنيها 
اكثر من 45 الف نسمة واملناطق 
التي تعاني من ذات املشكلة؟ ال لم 
حترك ساكنا من اجل تلك املشكلة 
فهي بقيت صامتة، واهتمت بأمور 
ال تهم املواطن وال تؤثر مبعيشته. 
لذلك، يجــب أن تكون احلكومة 
مســؤولة عــن حيــاة املواطــن 
وصحته وليس سببا في تعرضه 
لألمــراض، وسأســعى في حال 
وصولي للمجلــس الى ان نقوم 
بتفعيل املادة 10 من قانون إنشاء 
الهيئة العامة للبيئة بإغالق جميع 

وزارة النفط والتنسيق معها من 
اجل ذلك وأيضا العمل على كسر 
احتكار األراضي من التجار وفرض 
ضريبة االراضي والذي سينتج 
عنه تنافســية وهبوط لالسعار 
والذي سيكون من مصلحة املواطن 

في النهاية.

ما رأيك في أداء مجلس األمة 
احلالي؟

٭ أشكر جهود »البعض« الذين 
حاولوا حتقيق تطلعات املواطنني، 
لكــن وبكل صــدق كانــت هناك 
»فوضــى تشــريعية« وبعــض 
القرارات التشريعية التي صدرت 
كانت »مخالفة للدســتور« مثل 
احلبــس االحتياطــي والالئحــة 
التنفيذية لقانون جهاز املراقبني 
املاليــني وغيرهــا الكثيــر يعلم 
عنــه أعضــاء االمة ذلــك لكنهم 
لــم يحركوا ســاكنا، واآلن أبناء 
وطني علموا جيدا ان التغيير هو 
خيارهم الوحيد من أجل حتقيق 
أمانيهم التي ال أجدها مستحيلة 
لكنها بحاجة الى مجلس »قوي« 
يســتطيع مجابهــة احلكومــة 
أدواتــه  و»مزاجيتهــا« ويفعــل 
الرقابية من أجل ذلك، خاصة أن 
انعدام الرقابة تسبب في تبعيات 
وتأثيرات مباشرة على املواطن 
من غالء وفساد وأمور اخرى ما 

زالت تلقي بظاللها عليه.

والعالج في اخلارج؟
٭ هذا األمر هو املضحك املبكي.
فما حــدث أن يتم إيقاف العالج 
في اخلــارج منعا للهــدر املالي 
وال تتــم محاســبة من تســبب 
فــي ذلك الهــدر والــذي عنونت 
كل الصحــف عليــه وبينــت ان 
املصروفــات التي مت مــن اجلها 
تتجاوز 400 مليون دينار، تلك 
املبالغ يجب ان تصرف في اإلطار 
الصحيح واحلاالت التي حتصل 
على موافقة اللجنة املختصة في 
وزارة الصحة، وال أعلم ملاذا لم 
يقم وزير الصحة بدال من ايقاف 
العالج باخلارج بتشــكيل جلنة 
حتقيق فــي املبالغ التي صرفت 
ومن وافق علــى صرفها ويقدم 
تقريرا كامال ومفصال يطلع عليه 
جميع ابناء الشــعب، ايضا على 
وزيــر الصحة أن يشــكل جلنة 
حتقيــق اخرى ملعرفة ما يحدث 
في مكاتب العالج باخلارج ومدى 

تعاونهم مع ابنائنا.
وهنــا يجــب ان ننــوه او نذكر 
احلكومة بأن العالج في اخلارج 
حــق لكل مواطن تعجــز الدولة 
أو تتأخر في عالجه وهي ملزمة 
بتنفيذ هــذا االمر، لذلــك عليها 
احلذر مــن التالعب بهــذا امللف 

واإلضرار مبصلحة املواطنني.
ايضــا احب ان اشــير الى نقطة 
اخرى تتعلق بالعناية الصحية 
وهي من واجبات الوزير، ملاذا لم 
تقم الــوزارة بحملة ضد مرض 
السكري على ســبيل املثال، الم 
يقرأ الوزير اخر احصائيات معهد 
دسمان الصحي التي اشارت الى 
وجــود اكثر مــن 400 الف حالة 
ســكري على مســتوى الكويت، 
أليست تلك ارقاما مرعبة وتدعونا 
للتحرك من اجل صحة املواطن 
وحمايتــه؟ كذلك هنــاك الكثير 
من االمراض التي تنتشــر دون 
ردة فعل من الــوزارة، ال اعرف 
ان كان الوزيــر يعــرف ما يجب 

عليه فعله ام ال؟!
هل سيكون »البديل 

االستراتيجي« احد األهداف 

)أحمد علي( الناشط السياسي محمد بن سلطان بن حثلني متحدثا للزميل عبدالهادي العجمي 

التجنيس أمر سيادي 
لكن سحب اجلنسية 

أمر بني »الداخلية« 
واملواطنني

نحترم القضاء 
وسيادته ونرفض 

املساس به 
من قريب أو بعيد

سأتقدم بتعديل 
املادة الثانية 

من املرسوم رقم 
1990/23 بشأن 

تنظيم القضاء

علينا زرع الوفاء 
وحب الوطن داخل 

أهل البلد

تعيني الوافدين 
في الدوائر والوزارات 

احلكومية 
أمر مرفوض

ضرورة مشاركة 
الشعب بفاعلية 

في االنتخابات

املجلس السابق 
فشل في محاربة 

الغالء وزيادة أسعار 
البنزين وانتشار 

الفساد

إقرار تشريعات 
لتأمني املواطن حال 

توظفه في القطاع 
اخلاص

محمد بن حثلني لـ »األنباء«: 
الوحدة الوطنية أكبر من أي انتماء طائفي أو قبلي
.. ولن تتحقق في ظل فوضى سحب اجلناسي

أكد مرشح الدائرة اخلامسة الناشط السياسي محمد بن سلطان بن حثلني أن الوحدة الوطنية وأمن الوطن اكبر من اي انتماء طائفي او قبلي او 
حزبي، مشددا على ضرورة زرع الوالء وحب الوطن داخل اهل البلد واقرار العدل واملساواة بني اجلميع في التجنيس والتوظيف والعالج والسكن.
وقال بن حثلني، في حوار اجرته معه »األنباء«، ان املجلس السابق فشل في محاربة الغالء وزيادة اسعار البنزين وانتشار الفساد، داعيا الى 
ضرورة املشاركة الشعبية بفاعلية اكثر في تغيير تركيبة اجللس املقبل، مبينا ان وجود االحزاب من الركائز االساسية في اي دميوقراطية 
في العالم، كما ان املعارضة جزء من التركيبة السياسية في البلد. وحتدث بن حثلني عن العديد من القضايا منها التوظيف والبطالة 
والصحة واالسكان والتلوث والتجنيس واحترام القضاء وانتشار الفســاد واشهار االحزاب واحلقوق املدنية واالجتماعية للمرأة 

الكويتية وابنائها وكذلك العالج في اخلارج والبديل االستراتيجي وغيرها من القضايا، فإلى تفاصيل احلوار: 

أكد على ضرورة إقرار العدل والمساواة بين جميع أبناء الوطن في التوظيف والعالج والسكن

املعارضة جزء من التركيبة السياسيــة للبلد ومشاركتهم تعزز الدميوقراطية وترفع أداء املجلس



لقبة عبداهلل السالم.

يرى البعض ان السنوات 
االخيرة لم تشهد اي محاربة 

فعلية للفساد وأن الوضع 
اصبح اكثر سوءا مما سبق؟

٭ هنــا نعود الى مــا قلناه، ان 
لم يقــم مجلس االمــة بواجبه 
وتفعيل ادواته الرقابية فكيف 
له ان يحارب الفساد؟ وإن كانت 
احلكومة مشغولة بأمور سطحية 
وتديــر ظهرها ملثل تلك االمور 

املوضوعة في برنامجك 
االنتخابي؟

٭ يحــب أال ميــس »البديــل 
مكتســبات  االســتراتيجي« 
املواطن و»املوظف« على وجه 
اخلصوص، واملشروع لم يطرح 
فعليا، لكن إن طرح فستكون لنا 
كلمة وموقف امام اي مشــروع 
يضر مبصالح املواطن الكويتي 
بشكل عام و»البديل« إن لم يكن 
في مصلحة املواطن فلن نسمح 
له باملرور ابدا في حال وصولنا 

الشعب ال ضده.

»البنزين« وتوابعه، ما 
رأيك فيما حدث مؤخرا من 
تعويض للمواطن من تلك 

الزيادة؟
٭ امــر »مضحــك ـ مبكــي« ما 
يحدث، هل يعقل ان يتم تعويض 
املواطن عن زيادة »غير مبررة« 
للبنزيــن بـ 75 ليترا فقط؟ هل 
يعقل ذلك؟ هل املجلس راض عن 
هذا القرار؟ هل احلكومة تعتقد 

فكيف لها ان تواجه؟ ما يحدث 
اآلن امر مخجل، هناك من متادوا 
في الفســاد ألنهم لم يجدوا من 
يحاسبهم أو يقف في وجوههم .

 ايضا هناك امر يتساءل عنه كل 
مواطن كويتي وهو دور الهيئة 

العامة ملكافحة الفساد.
 نحن نطمح ان يتوسع دورهم 
اكثر مثلهم مثل بقية دول العالم، 
امتنــى ان يكون املجلس املقبل 
هو »احملارب احلقيقي« للفساد 
بكل اشــكاله ويكــون في صف 

أن املواطن ينتظر منها مثل تلك 
القرارات؟ .

 وعلى املجلس القادم ان يصحح 
تلك العملية ويعيــد للمواطن 
حقوقه املســلوبة مــن قرارات 
احلكومــة املجحفة بحقه، التي 
كان األجــدر بها أن تســاهم في 
رفع مســتوى رفاهية املواطن 
والنظر في رواتبه كل 3 أعوام 
من اجــل تعديلها وفــق الغالء 
الذي يالحقه بني فترة واخرى، 
اظن ان احلكومة كان عليها ان 
تقف في وجه التجار وحتاسبهم 
وليس في وجه املواطن العادي 
الذي يدفع فاتــورة اخفاقاتهم 

وقراراتهم غير املدروسة.

ما رأيك فيما يقدم حاليا 
البن الكويتية املتزوجة 

من غير كويتي؟
٭ ما يقــدم حاليــا غير مرض، 
يجــب علينا أن نعي امرا هو ان 
االم الكويتيــة هــي االم واالخت 
واالبنة، ليست غريبة حتى نعامل 
ابناءها بصورة غير مناسبة، ارى 
ان القانون يعاملها بتعسف وال 
يعطــي حقوق ابنائها بالشــكل 
السليم، ما املانع ان تتم معاملته 
معاملة الكويتي مدى احلياة؟ هل 
سيضر ذلك بالنسيج االجتماعي 
الــذي يدعيــه البعــض؟! كل ما 
نطلبــه من احلكومــة واملجلس 
ســواء احلالي او املســتقبلي ان 
يزرعوا الفرحة في نفسها بدال من 
ان تعيش في قلق وخوف شديدين 
مع بلوغ ابنها 21 عاما، يجب اقرار 
قوانني اجتماعية ومدنية حلفظ 
حقوق الكويتيــة وابنائها فورا 
ودون انتظار او تأجيل كما يحدث 

اآلن وحدث في املاضي.

ماذا عن السياسة 
اخلارجية للكويت؟

٭ يجب احملافظة على العالقات 
الكويتية- العربية واخلليجية 
على وجه اخلصــوص خاصة 
مبا تتميز به من عمق تاريخي 
وتطابق رؤى لقيادة دول اخلليج 
في اهم قضايا املنطقة، وهنا يجب 
ان نشير الى امر في بالغ االهمية 
هــو وضع حد لكل من تســول 
نفسه االساءة ألي دولة خليجية 
خاصة »الشقيقة الكبرى« اململكة 
العربية السعودية والتي جتتمع 
مــع الكويت بعالقــات تاريخية 
وسياســية وتنســيق وتوافــق 
فــي مختلــف قضايا السياســة 
اخلارجيــة، بعــض االصــوات 
»النشــاز« التي ظهرت مؤخرا ال 
تعد سوى »جعجعة دون طحن«، 
ويجب على احلكومــة أن تفعل 
دورها بالضغط على االنتربول 
الدولي مــن اجل محاســبة تلك 
األصــوات التي تعتقــد انها في 
مأمن عن احملاســبة لكن العقاب 

سيأتيها قريبا.

ماذا عن املعارضة الكويتية 
وغيابهم، هل ترك أثرا؟

٭ عزيزي، ســأرد عليك بسؤال: 
هــل غياب املعارضــة او اعضاء 
املجلس املبطل الثاني تسبب في 
ســير عجلة التنميــة او حتقيق 
اجنازات او اطالق مشاريع جديدة؟ 
هل عادت الثقة ملجلس االمة؟ من 
خالل تلك االجوبة ستدرك جيدا أن 
املعارضة تبقى جزءا من التركيبة 
السياســية للبلد وملجلس االمة 
وأن مشــاركتهم ستعزز احلركة 
الدميوقراطية وستساهم في رفع 

اداء املجلس مستقبال.

17269 عاطاًل 
عن العمل منهم 

18.7% من الذكور 
و81% من اإلناث

وجود األحزاب 
من الركائز األساسية 
في أي دميوقراطية 

في العالم

شرعنة وجود 
األحزاب من خالل 

تعديل الدستور 
وإنشاء هيئة ملراقبتها

أمتنى أن يكون 
املجلس القادم 

هو احملارب 
احلقيقي للفساد 

بكل أنواعه

املواطن يدفع ثمن 
قرارات احلكومة 

غير املدروسة 
والبنزين مثال 

على ذلك

إقرار القوانني املدنية 
واالجتماعية حلفظ 

حقوق الكويتية 
وأبنائها

على احلكومة 
إبعاد املصانع 

في أم الهيمان 
إلى مناطق معزولة

نريد مجلسًا قويًا 
يستطيع مجابهة 

احلكومة ومزاجيتها

قضية سحب اجلناسي ال ينبغي املتاجرة بها 
أو وضعها كوسيلة ضغط على أبناء الوطن

اجلميع يعلم أن احلكومة غير ملزمة بتنفيذ 
توصيات ديوان احملاسبة وهذا أمر مريب

هناك فوضى تشريعية في املجلس السابق 
وبعض القوانني مخالفة للدستور

الرياضة هي املتضرر األكبر من اخلالف الشخصي 
بني مجموعة من األطراف

ملاذا ال يشكل وزير الصحة جلنة حتقيق في املبالغ 
املهدرة في العالج باخلارج؟

حال وصولي إلى قبة البرملان سأتقدم بقانون 
مينح القضاء صالحية البّت في قضايا اجلنسية

على احلكومة إنشاء  هيئة لإلسكان 
لبناء مساكن لذوي الدخل احملدود

سحب جناسي بعض أبناء الوطن دون السماح 
لهم باللجوء إلى القضاء أمر مؤلم

كيف يقوم مجلس األمة بواجبه في محاربة الفساد 
دون تفعيل أدواته الرقابية؟
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املعارضة جزء من التركيبة السياسيــة للبلد ومشاركتهم تعزز الدميوقراطية وترفع أداء املجلس

تعلـــن مجموعة الخليـــج للتأمين وشـــركة غلوب ميد كويت عـــن فتح باب 
تقديـــم الطلبـــات  لجميـــع مقدمـــي الخدمـــات الطبيـــة داخـــل الكويـــت 
(مستشفيات، مراكز طبية، عيادات خاصة، صيدليات، مختبرات، مراكز أشعة، 

مراكز عالج طبيعي)،

الراغبين باالنضمام الى الشبكة الطبية المعتمدة لبرنامج (عافية) -  وثيقة 
التأمين الصحي للمتقاعدين الكويتيين

لتقديم طلب االعتماد، يرجى التكرم بإرسال الطلب على العنوان التالي:
network@globemedkuwait.com

مرفقا" بما يلي :
• موجز عن مقدم الخدمة الطبية (العنوان، الفروع، التخصصات المتوفرة، الخ...)

• صورة عن رخصة وزارة الصحة
• صورة عن رخصة وزارة التجارة

Excel قائمة ا�سعار المعتمدة من وزارة الصحة + نسخة بصيغة الـ •
• قائمة بأسماء ا�طباء العاملين  وتخصصاتهم

• اعتماد التوقيع

مالحظات هامة :
• من شروط قبول الطلب توفر جهاز كمبيوتر وإنترنت وطابعة

• سوف يتم استثناء أي طلب غير مرفق بما ورد أعاله

للمعلومات والمتابعة يرجى االتصال على:
22910900 من الساعة التاسعة صباح¦ حتى الثالثة مساًء

1 8 0 2 0 8 0
www.gulfinsgroup.com

عراقة متأصلة

مجموعة الخليج للتأمين:
الكويت - السعودية - مصر - ا�ردن - البحرين - سوريا - لبنان - العراق - ا°مارات - الجزائر - تركيا

إعــــالن هــــام


