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تكميلية
الثالثة

الثالثاء 9 فبراير 2016

وكانت هناك فرص استثمارية 
أكبر كان���ت حاجتهم لتوظيف 
املزيد م���ن الكويتيني العاملني 
في القطاع اخلاص، لدينا اليوم 
ما يقارب 400 ألف موظف في 
القط���اع احلكوم���ي ونحن ال 
نحتاج لهذا الرق���م الهائل في 
إدارات الدول���ة مع ابقائها على 
اإلدارات اخلدمية ولو خصخصنا 
القطاعات اخلدمية فسنحتاج 
ألقل من هذا العدد، ونحن بحاجة 
لوجود فرص مميزة ومضمونة 
بالقط���اع اخلاص وبناء فرص 
جتعل املوظف من نفسه يذهب 
للقطاع اخلاص وكذلك تخفيض 
مدة التجنيد للعاملني بالقطاع 
اخلاص بدال من 9 أشهر جنعلها 
على سبيل املثال شهرا واحدا 
تعمل به اداريا وال بد من تهيئة 
القطاع اخلاص وصندوق األعمال 
الصغيرة ال يدعم الشباب في 
دراس���ات اجلدوى، فالشباب 
التخ���رج كيف يعرف  حديث 
دراسات اجلدوى وطريقة عملها 
فأن���ا خريج اقتصاد وال اعرف 
كيف اعمل دراس���ة جدوى إال 
بعد املمارسة مع من هم أعلى 
مني وأكثر خبرة، وكذلك توفير 
األماكن ملش���اريع الشباب فال 
يوجد محل في الكويت من دون 
خلو وصندوق دعم املشاريع ال 
يدعم الشباب في موضوع اخللو.

وال بد من وجود رؤية حكومية 
واضحة لرف���ع الدعوم وهناك 
معدل عاملي الستخدام الشخص 
للكهرباء واملاء في السنة وفي 
الي���وم وان جتاوزت هذا احلد 
يرفع عنك الدعم، وأقترح التدرج 
وجدوال لالستهالك في موضوع 
الدع���وم ال يوجد اليوم وزارة 
حتاس���ب يجب أن تكون هناك 
شركات لتحصيل األموال ومن 
غي���ر املعقول تكلفة مزرعة أو 
شاليه مثل تكلفه منزل أو صالة 
أفراح ونحن نتحدث عن القطاع 
الفردي ال بد من محاسبته على 
حسب االستخدام ولدينا سوء في 
االستهالك الزائد وفي موضوع 
املصانع والش���ركات يختلف 
األمر فال بد من دراسة املوضوع 
ورؤية عدد املوظفني الكويتيني 
في هذا املصنع واملنتج الوطني 
يستحق الدعم واالستمرار ولكن 
مصنعا ال يوظف اال الوافدين 
يتم محاسبته مثل مصنع يوظف 
300 كويتي هذا أمر غير مقبول 
والعدالة هي ان تعطي من ينتج 
والتس���هيالت ليست للكل بل 

إعطاء من يستحق.

هل تؤيد خصخصة 
الرياضة؟ وما رؤيتك 
لتطوير الرياضة في 

الكويت؟
٭ خصخص����ة األندية جعلها 
فرصا مربحة لالس����تثمارات، 
واملش����روع ضخ����م وكبي����ر 
انع����اش  وب����ه  ومتش����عب 
املق����اوالت واملواد  لش����ركات 
األساس����ية للبناء وش����ركات 
التجارية  التصميم واألسواق 
وللمستشفيات والفنادق غير 
االنعاش احلقيقي للعبة نفسها 
وحق للمجتمع بألعاب أسبوعية 
وتشجيع وانبهار بها والتسلية 
واالبهار مهم باملجتمع ففي البلد 
عندنا ننتظ����ر هال فبراير من 
العام الى العام ألن األنش����طة 
والرياضية همشناها في السابق 
الذي يفوز بالدوري  والنادي 
يقوم بعمل مهرجان واحتفاالت 
النوع من  ونحن بحاجة لهذا 
املش����اريع الضخمة وال بد من 
اعط����اء جانب جتاري لألندية 
لتكون رافدا لتلك األندية ومن 
يؤجر في األندية يربط مبشروع 
دع����م املش����روعات الصغيرة 
للشباب وحق األولوية للتأجير 
للشباب الكويتي ونحن نتحدث 

عن فرص كثيرة للعمل.

املثال الوالد، رحمة اهلل عليه، في 
موضوع القسائم الزراعية قدم 
استقالته من اللجنة وحترك الى 
رئيس مجلس األمة وأصر على 
إقناع النواب الى ان اقر القانون 
والوالد ليس���ت لديه استفادة 

شخصية من هذا املوضوع.

ملاذا قررت الترشح 
لالنتخابات التكميلية هل 

هو متهيد لالنتخابات 
القادمة؟

٭ أي ش���خص لدي���ه برنامج 
مكتمل وتوجه مختلف عن توجه 
املجلس ينظر لعام 2017 وانا 
لدي مشاريع أريد متابعتها ولدي 
برامج اقتصادية وأنا متوافق مع 

أغلبية أعضاء املجلس.

ما تتحصل عليه من 
تأييد في االنتخابات 

التكميلية لشخصك أم 
انه إرث من الوالد؟

٭ في البداية التأييد من الوالد 
وهذا ما فيه شك ومقارنة بوالدي 
أنا نكرة، ولكن ما أطرحه أرى ان 
هناك قبوال وأحاول قدر اإلمكان 
االن إيصاله ألبني انني املك ما 
اقدمه وال شك تأثير الوالد موجود 
وأري���د ان احول هذا التعاطف 
الى اقتناع، التعاطف يزول مع 
الوقت والثبات واإلقناع هذا األمر 
جعل لنا أناسا خالدين في تاريخ 
العمل السياسي في الكويت مثل 
املرحوم احمد الربعي واملرحوم 

سامي املنيس.

ماذا عن انخفاض النفط 
والرؤية االقتصادية 
والبدائل احلكومية 
والروافد اجلديدة 

لالقتصاد الكويتي، 
حدثنا عن رؤيتك من 
اجلانب االقتصادي؟

٭ أرى ان انخف���اض النف���ط 
فرصة جيدة لهيكلة االقتصاد 
وفق املعدالت العاملية، واجلزر 
ومدين���ة احلرير تس���تقطبان 
أمواال من اخلارج ويجب تطبيقه 
بشكل صحيح وال يعهد إلى إدارة 
حكومية وال بد من عمل هيئة 
خاصة تديرها شركات خاصة 
هي البلدية واإلطفاء والتراخيص 
وغيره���ا حتى ال تت���م عرقلة 
املستثمر األجنبي مثلما يحصل 
معنا اآلن يجب ان تكون اجلزر 
ومدينة احلرير معزولة عن إدارة 
الدولة العام���ة ولكن تنضبط 
بانضباطيات الدولة العامة ولكن 
لها قانونها اخلاص واملستثمر 
يريد السهولة في التعامل وما 
مييزنا موقع الكويت املش���ابه 
حلالة س���نغافورة وهي نعمة 
من اهلل والكويت املفترض أن 
تكون مخزنا وموردا للمنطقة 
بأكملها والبضائع املفترض ان 
تصب بالكويت ومن ثم تذهب 
الى مقاصدها النهائية، وهذا ال 
اال بالتسهيالت واملجلس  يتم 
األعل���ى للتخطيط ب���ه عقول 
جب���ارة واملش���اريع اجلديدة 
جبارة وهي مشاريع وطن كامل 
وتطبيقها بش���كل صحيح أال 
يعهد للحكومة بتنفيذها ولدينا 
مشكلة في هيكلة الوظائف وال 
بد م���ن حلها ويجب أن نصلح 
القط���اع اخلاص وهناك حزمة 
من املشاريع اخلاصة بالقطاع 
اخلاص أبرزها ضمان املوظف 
الكويتي ال���ذي يعمل بالقطاع 
اخل���اص، واألجنبي مضمون 
أكثر م���ن الكويتي في القطاع 
أال »يتبهدل«  اخلاص، يج���ب 
مثلما »تبهدل« املسرحون وال 
يرمي صاحب الشركة املوظف 
الكويت���ي دون أي مس���ؤولية 
جتاهه ولكن األولى أن نعطي 
حوافز وبيئة مناسبة لصاحب 
العمل في القطاع اخلاص ليوظف 
مواطنني أكثر وكلما توسع العمل 

القطاع اخلاص  مستش���فيات 
ويجب ان تروج لهذا املوضوع 
بالش���كل الصحي���ح وإجبار 
احلكوم���ة بعد التنس���يق مع 
النواب على تطبيقه وأعتقد ان 
من 70 الى 80% لن يقدموا على 
العالج باخلارج في حال توافره 
بالداخل وما تنفقه الكويت على 
العالج باخلارج أرقام مخفية، 
وإذا جلبنا الكوادر الفنية الطبية 
املتخصصة من اخلارج وكذلك 
إدارة املستشفيات ومن خالل 
احتكاك الكوادر الكويتية معهم، 
ومن يدير املستشفى اليوم مدير 
فندق بس���بب تقدميه خلدمات 
فندقية كثيرة من االس���تقبال 
وحتى التنظيف واحلصول على 
الغرفة وهناك علم اليوم هو فن 
اإلدارة والدكتور يعالج املريض 

ال يدير مستشفى.

ما تقييمكم للمجلس 
احلالي؟

٭ من اجلانب التشريعي مبهر 
آلخ���ر درجة وس���رعة إجناز 
التشريعات ونوعيتها أمر جميل 
جدا واملجل���س احلالي أصدر 
89 تشريعا حتى اآلن وأبرزها 
احملكم���ة الدس���تورية وكذلك 
قانون البصمة الوراثية وهناك 
قوانني تفرض عليك التأني أو 
االس���راع فيها ومنذ 1963 إلى 
اآلن هذا أبرز مجلس من اجلانب 
التشريعي وال يوجد مجلس أقر 
89 تشريعا، ومن اجلانب الرقابي 
هذا من أكث���ر املجالس تقدميا 
لالس���تجوابات وقدم املجلس 
احلال���ي 18 اس���تجوابا، وهنا 
نتحدث عن مش���كلة التنسيق 
في االستجوابات، وعلى سبيل 

وزير الصح���ة لم يكن مقبوال 
واملستجوبون طرحوا قضايا 
مهم���ة جدا لم يج���اوب عليها 
وزير الصحة واملس���تجوبون 
شرحوا احملاور ومتابعة قضايا 
االس���تجواب ولكن لم ينسقوا 

بالشكل الصحيح مع النواب.

ولكن وصل األمر الى 
املناقشة واملفترض 

على النواب تقييم ردود 
الوزير على محاور 

االستجواب؟
٭ غير صحيح ال يوجد نائب 
يقي���م بني االثنني يجب ان يتم 
استقطاب النواب مسبقا، وإذا لم 
يقتنع النواب مسبقا فيجب ان 
يتم تقييم املوقف اما أن أوقف 
االستجواب حتى تكون الظروف 
صحيحة للمحاسبة أو أنقذ رقبة 
الوزير سياسيا ألن معه أغلبية، 
األزمة السياسية وجود الوزير 
املخطئ ف���ي التعامل مع عقود 
وشركات مشبوهة يجب أال يكون 
موجودا في الوزارة، فلنضع كل 
نائب أمام مسؤولياته ونشحن 
املوضوع إعالميا ونبني للرأي 
العام أخطاء أي وزير، وصاحب 
السمو األمير أبدى بشكل واضح 
أنه معارض لكل ما يتم مبلف 
العالج باخلارج، ال بد من حسم 
ملف الع���الج باخلارج وايجاد 
بدائل حقيقية ولن تس���تطيع 
ضبط املوضوع ونحن أبناء هذا 
املجتمع والواساطات موجودة، 
واألفضل العالج بالداخل وليس 
باخلارج ونستطيع جلب الكوادر 
الطبية طوال السنة وفرق زائرة 
مستمرة وتطوير مستشفيات 
القط���اع احلكوم���ي وانعاش 

ملاذا قررت الترشح 
لالنتخابات التكميلية في 

الدائرة الثالثة؟
٭ هناك مشروع للوالد املرحوم 
نبيل الفضل لم يكتمل، ولدّي 
رغبة في استكمال هذا املشروع 
وهو عبارة ع���ن مجموعة من 
املش���اريع والقوان���ني، ولدي 
اهتمامات في اجلانب االقتصادي 
واخلصخص���ة بش���كل ع���ام 
ومشاريع أخرى خاصة بجلب 
األموال األجنبية إلى الكويت مثل 
مشروع اجلزر الذي يستقطب 
أمواال من خارج الكويت وكذلك 

خصخصة الرياضة.

مسيرة الوالد امتدت عبر 
سنوات كثيرة ومراحل 
متعددة منها الصحافة 

واالنتخابات ومن ثم 
عضوية مجلس األمة.. 
هل تستطيع استكمال 

مسيرة الوالد؟
٭ هكذا س���نة احلياة، الناس 
تبدأ من حيث انتهى اآلخرون 
وال تعي���د التجربة من البداية 
وبالتالي انا محظوظ أني كنت 
مقربا م���ن الوالد خالل مراحل 
السياسي  النضج  مختلفة من 
وكنت أتابع عن كثب ما يقدمه 
وهذه الفترة البسيطة املتاحة 
ل���دي أن أقن���ع الناخبني أنني 
امتلك النهج، ولدّي ما أضيفه، 
والعملية ليست عملية تقليد 
فقط بل عملية إميان راسخ بأن 
هذا النهج يجب أن يطّور وتكون 

جذوره معمقة في األرض.

هل تستطيع أن تظل 
على خط حيادي من 

املعارضة واملواالة؟
٭ وال���دي جنح أثن���اء أدائه 
البرملاني وطبق جميع الشعارات 
التي تبناها وكانت معارضته 
ومواالت���ه للموض���وع، وأنا 
التعاون  أدخل املجلس بني���ة 
ومن ثم نرى املوضوع إذا كان 
يستحق أن نعارضه فبالتأكيد 

سنعارضه.

هل تستخدم أدواتك 
الدستورية إن رأيت 

موضوعا يستحق 
احملاسبة؟

٭ بالتأكيد، ولك���ن بحصافة 
وبثق���ل، وما يحص���ل اآلن ان 
أقصى أداة للرقابة مت امتهانها 
عب���ر الس���نوات والتج���ارب 
الس���ابقة والوزي���ر اصبح ال 
يخاف من االس���تجواب وهذا 
أمر س���يئ واالس���تجواب هو 
العصا الغليظة ومن املفترض 
ان يخاف الوزير من استخدامها، 
ولكن كثرة اس���تخدامها يبطل 
مفعولها فال بد من استخدامها 
بالطريقة الصحيحة، وامتهان 
أداة االستجواب بدأ من 2003، 
وما يس���مى باملعارضة كانوا 
يضع���ون الوزير على املنصة 
ومن ث���م يهينون���ه اجتماعيا 
وتهاون احلكومة وعدم انسحابها 
من هذه اجللس���ات أسس لهذا 
املوضوع وأصبح االستجواب 
سّبا وشخصانية للوزير لتظهر 

مبظهر البطل.

هل انتهت هذه الثقافة 
في استخدام األدوات 

الدستورية؟
٭ املفترض م���ع هذا املجلس 
انتهت هذه الثقافة، ولكن مشكلة 
املجلس احلالي ال يحضر »لوبي« 
لتجميع آراء النواب ليكون هذا 
التهديد الفعلي للوزير لإلصالح 
والوزي���ر ال يهم���ه نائبا رأيه 
صحي���ح اذا كان ال���� 49 نائبا 
اآلخرون يؤيدونه، ووعي النواب 
وفهم األم���ور يتفاوت والقدرة 
واحلنكة السياسية تؤدي إلى 
إقناع النواب ومشهد استجواب 

مرشح الدائرة الثالثة أحمد نبيل الفضل

الفضل متحدثا للزميل سلطان العبدان                      )هاني الشمري(

والدي جنح أثناء 
أدائه البرملاني وطبق 

جميع الشعارات 
التي تبناها وكانت 
معارضته ومواالته 

للموضوع

كثرة استخدام 
األدوات الدستورية 

في احملاسبة 
جعلت الوزراء ال 

يخافونها وهذا أمر 
سيئ

بالتأكيد سأستخدم 
أدواتي الدستورية 

ولكن بحصافة وبثقل 
وبالطريقة الصحيحة

في هذا املجلس يجب إنهاء ثقافة وضع 
الوزير على املنصة لشتمه

في السابق كانت االستجوابات سّبًا 
وشخصانية للوزير لتظهر مبظهر البطل

ما تنفقه الكويت على العالج باخلارج 
أرقام مخيفة

الدكتور يعالج املريض ال يدير 
املستشفى وهناك علم اسمه فن اإلدارة

املجلس احلالي مميز في اجلانب 
التشريعي ومبهر آلخر درجة بسبب 

سرعة إجناز التشريعات ونوعيتها

أريد حتويل تعاطف الناس معي إرثًا 
من والدي إلى اقتناع مبا أطرحه وأتبناه 

من قضايا

انخفاض النفط فرصة جيدة لهيكلة 
االقتصاد وفق معادالت عاملية

مشروع اجلزر ومدينة احلرير تستقطب 
أموااًل من اخلارج ويجب تطبيقه بشكل 

صحيح وال يعهد إلى إدارة حكومية وال بد 
من عمل هيئة خاصة

املجلس األعلى للتخطيط به عقول 
جبارة واملشاريع اجلديدة جبارة وهي 
مشاريع وطن كامل وتطبيقها بشكل 

صحيح أال يعهد للحكومة بتنفيذها

األجنبي مضمون أكثر من الكويتي في 
القطاع اخلاص

صندوق األعمال الصغيرة ال يدعم الشباب 
في دراسات اجلدوى

األولى أن نعطي حوافز وبيئة مناسبة 
لصاحب العمل في القطاع اخلاص 

ليوظف مواطنني أكثر

يجب التدرج وعمل جدول لالستهالك 
في قضية الدعوم

أكد مرشح الدائرة الثالثة أحمد نبيل الفضل أن مجلس األمة احلالي يتميز باجلانب التشريعي، الفتا إلى أنه أصدر 89 تشريعا حتى اآلن وهو رقم لم يصل إليه أي من املجالس السابقة، وكذلك يتميز باجلانب الرقابي فقد شهد اكبر عدد 
من االستجوابات، مبعنى أن اجلانبني الرقابي والتشريعي متوازيان. وأكد الفضل في حوار خاص مع »األنباء« أن لديه رغبة في استكمال مشروع والده النائب الراحل نبيل الفضل بتقدمي حزمة من االقتراحات بقوانني اقتصادية واجتماعية 

وسياسية، أمتنى أن أمتكن من الوصول للمجلس لكي أقدمها، مبينا أنه سوف يستخدم أدواته الدستورية في حال استدعى األمر ولكن بحصافة وثقل وبالطريقة الصحيحة، الفتا إلى أن مصروفات العالج باخلارج مبالغ فيها 
وينبغي أن يكون التوجه للعالج بالداخل وليس للخارج من خالل تطوير الرعاية الصحية واالستعانة مبستشفيات عاملية وإدارة املستشفيات احمللية بإدارة جيدة. وحتدث الفضل عن الكثير من املوضوعات كالدعوم 

وتطوير االقتصاد ومدينة احلرير وغيرها وذلك في السطور التالية:

أكد أن لديه رغبة في استكمال مشروع والده بتقدمي مجموعة من القوانني املهمة 

الفضل لـ »األنباء«: مجلس األمة احلالي مبهر في إجناز التشريعات النوعية 
وسأستخدم أدواتي الدستورية وسأكون معارضًا إذا استدعى األمر

أجرى احلوار:  سلطان العبدان


