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فتاة جميلة وخدعة 
»وكيل الضابط«

عندما كنت مجندا كان 
»وكيل ضابط« يعتبر صاحب 

الرتبة العسكرية األكثر 
حظا في اجليش كله، أو كما 
يقول املثل العسكري الذي 
نسمعه عن وكالء الضباط 
إن: »رأسه داخل املعسكر 
وجسمه خارجه« للتدليل 
على انه من جهة يحسب 
على الضباط وينال معهم 

ما ينالون من امتيازات رغم 
انه ليس ضابطا بنجمة، ومن 
جهة تناله إجازات األفراد من 
العسكريني كونه أيضا يعتبر 

في الرتبة من اجلنود، فإن 
رفع رأسه كان ضابطا وان 

أدار برأسه قليال كان جنديا.
> > >

وهناك تيارات سياسية 
في الكويت تلعب لعبة 

»وكيل الضابط« في 
املجلس وخارجه، فتجدهم 

ينقسمون إلى قسمني، قسم 
مع احلكومة يهادنونها بل 
ويشاركون بها ويؤيدونها 

ويدافعون عنها، وقسم 
آخر منهم يهاجم احلكومة 
ويعارضها بل ويستجوب 

وزراءها ويتحالف مع كل من 
يعارض احلكومة.

> > >
ولعبة وكيل الضابط التي 
متارسها تيارات سياسية 
معروفة، بدأت هذا اللعبة 
بشكل واضح منذ مجلس 

1981، ومعظم التيارات 
السياسية الثقيلة احلضور 

لعبتها في فترة من الفترات 
وجنحت اللعبة كخدعة لوقت 

طويل متارس على الناس 
وليس على احلكومة طبعا، 
فمثال جتد ان تيارا يقاطع 

االنتخابات ومع هذا يتم 
توزير ممثل عنهم، وحصل 

هذا اكثر من مرة.
وجتد ان تيارا لديه ممثل 

يطرح ويقدم استجوابا 
لوزير ونائب من التيار ذاته 

يرفض استجواب زميله 
»التياري« بل ويدافع عن 

احلكومة ورمبا يطعن بصحة 
االستجواب دستوريا، 

رغم ان مقدم االستجواب 
واملعارض له من التيار 

واحلزب وذاته.
> > >

هذه اخلدعة، اعني لعبة 
»وكيل الضابط« السياسية 

جنحت في الثمانينيات 
جناحا باهرا، ومت تصديقها، 

وفي التسعينيات أيضا مت 
استخدامها اكثر من مرة، 
وفي األلفية اجلديدة متت 

ممارستها، ولكن ممارستها 
اليوم سذاجة سياسية غير 

مبررة، أعني أن األمر اصبح 
مكشوفا للغاية، فحتى ألعاب 

اخلفة واخلدع السحرية 
تفقد بريقها مع الوقت ويتم 
اكتشاف كيفية قيام الساحر 

بها كاخلدعة الشهيرة التي 
يوهم بها الساحر انه أخفى 

فتاة جميلة في صندوق 
اخترقته السيوف، ثم تخرج 
الفتاة سليمة، ولكن التيارات 
السياسية في الكويت تصر 
على استخدام اخلدعة ذاتها 

على اجلمهور.
ورمبا جنحت هذه اخلدعة 

على الشعب في الثالثني سنة 
األولى من عمر استخدام 
التيارات لها ولكنها اليوم 
لن تنجح، فالناس تعلم ان 

الصندوق الذي تخترقه 
سيوف الساحر ليس فيه 

فتاة ال جميلة وال جيكرة. 
> > >

ما ذكرته إثبات ان لدينا 
في املشهد السياسي أفراد 

ا»مستقلني« يشكلون تيارات 
سياسية، ولكن ليس لدينا 

تيارات سياسية حقيقية 
ينضم لها األفراد.

مبعنى التيارات السياسية في 
الكويت أشبه بفريق كرة قدم 

يلعب في »السكة« و»اللي 
يبي يصير حارسا يصير 
واللي يبي يلعب بالهجوم 
يلعب واللي بيصير حكما 

بكيفه«.
> > >

لهذا لن تنجح العملية 
الدميوقراطية في التطور 

الذي نسعى اليه ما لم ندخل 
عالم االحتراف السياسي 

ويتم إشهار أحزاب حقيقية. 

احلرف 29

ألعاب التسلية الشعبية الكويتية كثيرة، ومن 
أهمها لعبة »الدامة« التي يقال إنها جلبت من 

بالد الهند وعرفها أغلب الناس من خالل 
األندية الصيفية قدميا ولم نكن نعرف 

طريقة لعبها الصحيحة ولكن تعلمناها من 
خالل مشاهدة اآلخرين للعبها.

الطريقة التي كنت أتبعها بتلك اللعبة في 
بداية تعلمها هي حتريك »احلطب« بنفس 
طريقة من يلعب أمامي وأفعل كما يفعل، 

وطبعا تلك الطريقة جتعل خصمك يتضايق 
من طريقة لعبك فهو يريد منك حتريك 

حطبة واحدة بطريق اخلطأ ليهزمك فإن 
لعبت بطريقته سلمت من الهزمية.

لقد استغربت من بعض من يدعون 
أنهم يعرفون السياسة وطرقها وفنونها 

ويتضايقون من سياسة احلكومة بأنها تلعب 
بنفس طريقة »الدامة« وبنفس طريقتهم 
وتلجأ لبعض التحالفات مع من يطلقون 

عليهم مسمى تكتالت سياسة في مجلس األمة 
ويحرمون على احلكومة ما يحللونه ألنفسهم.

فكم من قضية أثيرت حتت قبة البرملان 
وفشلت أو جنحت بسبب حتالفات تلك 
القوى مع بعضها رغم أنها مختلفة في 

املصالح والتوجهات وقد حدث هذا األمر في 
كثير من القضايا، مثل قضية الداو كيميكال 

وحتديث »الكويتية« وقضية التأمينات 

االجتماعية وفي كثير من االستجوابات 
والترضيات منذ بداية احلياة في الكويت 

وقبل أن نولد، وفهمكم كفاية.
لقد ذكرني أطفال السياسة باملبدأ الذي يلعب 

به الصغار »يا تلعبون معي بالطريقة التي 
أريدها أو أزعل عليكم« إن كنتم تريدون 

السياسة فهذا ديدنها وطريقتها منذ بدأت 
البرملانات في العالم وليس في الكويت فقط 

وتذكروا أقدم تعريف للسياسة أنه ال صديق 
دائم وال عدو دائم.

أدام اهلل من يفهم السياسة كما هو معمول 
بها وال دام من يريدها حسب مزاجه وهو 

يأكل »الباجالء« مع خالته الغالية. 

saad.almotish@hotmail.com
سعد المعطش 

»دامة« السياسة
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م. طارق جمال الدرباس

مشعل فهد الغانم

»اخرج يا محتل« جملة آمرة تضمنت كلمات ثمينة صدح بها 
رئيس مجلس األمة الكويتي املهندس مرزوق الغامن ليعبر عن 

الغضب واالستنكار الشعبي الكويتي والعربي واإلسالمي 
على االعتداءات الصهيونية على املقدسات اإلسالمية 

واالطفال والنساء والشيوخ في فلسطني احملتلة وذلك في 
اجللسة اخلتامية ملؤمتر االحتاد البرملاني الدولي.

»اخرج يا محتل«.. نحن شعب الكويت نعلم معنى هذه 
الكلمة، فهي تعني ان يكون هناك من يحتل ارضك، وذلك بعد 

التجربة املريرة التي مررنا بها ابان الغزو العراقي الغاشم 
والغادر.

»اخرج يا محتل«.. هي مضمون الرسالة التي يوجهها كل 
شريف على ارض الكويت وفي اخلليج واألمة العربية والعالم 

اإلسالمي والبشرية جمعاء.
»اخرج يا محتل«.. جاءت بعد هذه الكلمة برقية تقدير من 

صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح لرئيس 
مجلس األمة لتؤكد املوقف الرسمي للدولة بتأييدها ملا جاء 
من موقف حازم ضد العدوان الصهيوني في زمن تتداعى 

فيه الدول للتطبيع مع العدوان الصهيوني.
»اخرج يا محتل«.. هي مضمون املوقف الكويتي املشرف 

بطرد العدوان الصهيوني ورفضهم العلني حلديث ممثلهم 
في املؤمتر الدولي هي مواقف إسالمية تنبع من تطبيق 

حديث الرسول ژ »من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 

اإلميان«.
»اخرج يا محتل«.. يقولها كل شريف غيور على دينه 

وعروبته، اال انه ومن املؤسف بل املخجل والعار بأنه وفي 
نفس الوقت الذي جاءت فيه الرسالة واضحة للعدوان 

الصهيوني بالرفض الكويتي الشعبي والرسمي للتطبيع، 
خرجت لنا بعض األصوات الشاذة التي تستنكر موقف 
رئيس مجلس األمة الكويتي، فماذا سيكون موقفهم من 

اإلعراب بعد مباركة صاحب السمو له.
»اخرج يا محتل«.. قالها رئيس مجلس األمة اال انها متثل 
موقف الدولة الرسمي حيث اننا ال ننسى تصريح وزير 

اخلارجية في 23 سبتمبر 2017 عندما قالها رسميا بأنه »ال 
سالم قبل االعتراف بفلسطني وعاصمتها القدس«، في حني 

تنادي الدول األخرى بأنها ال ترى مبررا الستمرار النزاع 
العربي مع كيان االحتالل الصهيوني«، فشتان بني املواقف.

»اخرج يا محتل«.. سيأتي اليوم الذي نستبدل فيه هذه 
العبارة الى عبارة »اخرج يا متصهني« لنعبر بدورنا عن 

امتعاضنا وغضبنا ألصوات التطبيع واخلذالن.
وملن يقرأ او يسمع او يتساءل عن معنى »متصهني« 

فهي مشتقة من الصهيونية وهي حركة سياسية يهودية، 
ظهرت في وسط وشرق أوروبا في أواخر القرن التاسع 

عشر ودعت اليهود للهجرة إلى أرض فلسطني واقامة دولة 
عنصرية بدعوى أنها أرض اآلباء واألجداد ورفض اندماج 
اليهود في املجتمعات األخرى.. ومصطلح صهيوني يطلق 

على كل من يؤيد اهداف احلركة الصهيونية حتى ان لم يكن 
يهودي الديانة.

فهي دعوة عبر هذه الزاوية لكل صوت حر وشريف بأن 
يتصدى لدعوات الصهاينة باالستسالم والتطبيع مع الكيان 

االسرائيلي، فنحن نقولها بصوت واحد »اخرج يا صهيوني«.
فشكرا لرئيس مجلس األمة املهندس مرزوق الغامن والوفد 
الكويتي على هذا املوقف املشرف، وشكرا لصاحب السمو 
على تأكيده على هذه املواقف التي نفتخر بها أمام اجلميع 

باستمرار رفضنا لهذا العدوان الصهيوني احملتل.
وختاما بدأت الكتابة في هذه الزاوية قبل سنتني مبقال 
عنونته بـ»ماذا قدمت« والذي تطرقت فيه حول املسجد 

األقصى والقضية الفلسطينية، وها انا أكمل عامي الثاني 
اليوم وأتشرف بأن أكتب حول القضية نفسها.

تعود عجلة البرملان للتحرك بعد إجازة الصيف ويعود عمل 
نواب األمة من جديد، في نهاية هذا الشهر يسدل الستار 

عن افتتاح دور االنعقاد الثاني لهذا املجلس، وال يخفى على 
أحد وضوح املشهد العام والتصعيد املسبق من بعض النواب 
على احلكومة، فمنهم من قام فعال بتقدمي االستجواب لوزير 
اإلعالم بالوكالة مثال ومنهم من هدد وتوعد وزيرة الشؤون 

ووزير النفط، واحلبل على اجلرار.
قبل كل شيء لنتفق على جزئية تاريخية في العمل السياسي 

بالكويت، وهي ان كل وزير، وأي وزير، يهاب االستجواب 
ويظن ان هذه االداة هي الطلقة االخيرة في عمره السياسي، 

وأي نائب يهاب تهديد احلكومة بتقدمي كتاب عدم التعاون، 
اي انتخابات مبكرة، ولالمانة نحن نعيش في هذه الدوامة 
منذ اكثر من 11 سنة ما بني وزير مقصر ونائب متعسف 
باستخدام أدواته، رغم ان االستجواب سؤال مغلظ لكن 

اصبح أداة رعب ورغم ان االنتخابات املبكرة قمة في 
الدميوقراطية ولكن ايضا استنزفت الناس وثقتهم باملؤسسة 

الدستورية بالكويت.
امتنى ان يكون دور االنعقاد مختلفا مبعنى الكلمة، ويكون 
مختلفا في السؤال واجلواب وفي االستفسار واإلقرار في 

االستجواب وفي طرح الثقة.
امتنى لو اجتمع النواب الذين يجمعهم الكثير ويفرقهم 

القليل على ميثاق تعاون معقول يجمع وال يفرق وان 
يتخذ من هو أهل بالثقة التفاوض مع احلكومة للوصول 

الى آلية عمل ووقت زمني محدد إلقرار عدد من االولويات 
وتنفيذها ومتابعتها، فاإلقرار ملجرد اإلقرار امر سئمنا منه، 

واالستجواب ملجرد االستجواب وكشف باقي مواقف النواب 
أمر ايضا سئمنا منه، النواب والوزراء ابناء الكويت وليس 

فيهم شخص حاقد على هذه االرض او شعبها، فال ننشغل 
بصراعات خارج البرملان كي تكون في ارضه وداخل اسواره، 

وليس بالضروري  التجانس الكامل بني الفريقني كي نخلق 
بيئة صاحلة لالجناز، فحتى الطبخ ال يستقيم من غير امللح 
والفلفل، فاالول ابيض والثاني اسود ولكن رغم اختالفهما 

جتانسا وكانا دائما مكملني لبعضهما بعضا في وجبة ال 
تستقيم من غير وجودهما معا.

لنخرج بورقة عمل في اتفاق نيابي ـ حكومي تكون على 
أساس تشريع ورقابة األعمال في هذا العام من دون التغافل 

عن االدوات الدستورية وال التهاون في محاسبة املقصر، 
فالوزير يحاسبه النائب والنائب يحاسبه الناخب وهكذا كفل 

الدستور الكويتي للجميع حقوقه وواجباته.
ال أمتنى املزيد من الفشل وال يهمني غير اإلجناز، فلن يكون 
االجناز بتقدمي اقتراحات أو إقرار قوانني ال نراها على أرض 
الواقع، هناك اولويات يسيرة حتتاج الى ازاحة بعض احجار 

العثرة من أمامها كي ترى النور.

اخرج 
يا صهيوني!

ملح وفلفل نيابي

هندس

رأي

احلساسية جتاه الغرباء أو التخوف منهم أو 
مراقبتهم أو املبالغة في انتقادهم ظاهرة عرفتها 

املجتمعات القدمية في املاضي وقت كان الوافدون 
يعيشون في األحياء العرقية اخلاصة بهم. 

وأشهر األمثلة »احلي الصيني« املوجود في أكثر 
من دولة في العالم. غير أن التطورات االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية التي شهدتها البشرية 
قللت من هذه الظاهرة وساعدت املجتمعات على 

تقبل الوافدين وسهلت اندماجهم في احلياة 
العامة. وأشير إلى أن مدينة »تورنتو« الكندية 
تعتبر، اليوم، املدينة األكثر جذبا للوافدين في 

العالم حيث يتحدث سكانها 140 لغة مختلفة 
وتتعايش فيها عشرات الثقافات جنبا إلى جنب. 
وهذا التنوع البشري مرصود في »دبي« أيضا 

حيث يجتمع أحفاد أبينا آدم.

> > >
الترحل واالغتراب والعمل في بالد أخرى من 

طبائع البشر. فال دولة في العالم تخلو من 
الوافدين إليها على اختالف أسبابهم وظروفهم. 
وأشير إلى دولة الفلبني التي يعمل مئات اآلالف 
من حملة جنسيتها في بالدنا، يوجد في داخل 

الفلبني مئات اآلالف من الوافدين الهنود! وحول 
قضية الوافدين في الكويت، أشير إلى أنني مع 
ضرورة تأمني املصلحة العليا للدولة وعدم غنب 
املواطن. إال أنني أشير أيضا إلى خطورة تفاقم 
ظاهرة )فوبيا الوافدين( التي يشهدها مجتمعنا 

احمللي والتي، لألسف، تسعى إلى شيطنة الوافد 
وكأنه جاء لسرقة البالد وذلك أمر يجرح مشاعر 

العديد من البشر األبرياء.
> > >

مجتمعاتنا اخلليجية ليست استثناء عن سائر 
املجتمعات البشرية فهي احتضنت وحتتضن 

الوافدين الذين أمسوا من أبنائها ويحملون 
جنسيتها ورمبا اسمها، وأشير في هذه العجالة 
إلى املفكر السعودي الراحل عبداهلل القصيمي 
الذي وفد جده من مصر حني كان يعمل جنديا 

في جيش »محمد علي« في حربه ضد الدولة 
السعودية األولى، فطاب للجد املقام في القصيم 
)وقيل إن اجلد يتحدر من أصول جندية هاجر 
أجداده إلى الصعيد في مصر(، وأختم بأشهر 

الوافدين العرب وهو امللك فيصل األول بن 
احلسني الذي طلبت منه بريطانيا تولي حكم دولة 

العراق وتأسيس احلكم الهاشمي هناك، وكان 
قبل ذلك وافدا إلى سورية ويشغل فيها منصب 

ملك البالد! 

دخلت أحد املراكز الصحية في الفترة املسائية، 
فإذا مبوظف شركة األمن يجلس في االستقبال، 

فقلت له أين الشباب )أقصد الكويتيني(، فقال 
سيأتون بعد قليل، وأخذ بطاقتي املدنية وأعطاني 

رقما. وبعد سنة وجدت موظف األمن قد عني 
موظفا في املركز الصحي في االستقبال، والشباب 

مستأذنني!
هذا منوذج ألحد أسباب اعتماد الدولة على 

الوافدين في األعمال، ألن املواطن ترك مكانه 
لغيره.

لم تأل الدولة جهدا في تنمية املواطن، فقد وفرت 
له التعليم كل حسب قدراته، ويسرت له الوظائف 
كل وفق إمكاناته »وواسطته«، ونظمت له دورات 

تدريبية لالرتقاء مبستواه العلمي والثقافي 
واملهني، وتنتظر منه أن يؤدي عمله بكل إخالص 

وإتقان، مع تسهيالت ال تعد من االستئذانات 
واملرضيات والعرضيات واإلجازات والعطل 

الرسمية ومكافآت سنوية »)وإن قلت«، ودرجات 
دورية واستثنائية، وكوادر خاصة لبعض املهن، 

ومع ذلك جتده دائم الشكوى والضجر، بحق 
وباطل، وإنتاجية متوسطة أو أقل، وأستثني منهم 

»في مستوى اإلنتاجية« األطباء واملعلمني وموظفي 
خدمات اجلمهور، ولست معمما، لكني واصف 

حال.
وبحجة أنه ال يخاف، وصاحب حق، ولسانه طويل 
»كما يحلو للبعض«، فإنه ال يتعامل مع مسؤوليه 

كما ينبغي، وأحيانا يعاملهم الند بالند، متجاوزا 
األعراف والعادات والتقاليد والفارق العمري 

والوظيفي في االحترام.
وبعد ذلك نقول لم االستعانة بغير الكويتي في 

الوظائف احلكومية؟!
نفس هذا املوظف لو عمل في القطاع اخلاص 

»بدون واسطة«، أو بنظام املكافأة باحلكومة، لرأيته 
أكثر التزاما وانتاجية، فلم يا ترى؟!

وعندما يعمل املواطن مديرا أو مستشارا في 
احلكومة، يشترط ويكلف ويأمر، وعندما يعمل في 
القطاع اخلاص، يطبع أوراقه بنفسه، ويعمل قهوته 
بنفسه، ويلتزم ساعات العمل وزيادة، ألنه محاسب 

على الوقت واالنتاجية، وكل ذلك وهو سعيد.
أتت العمالة الوافدة بناء على طلب حكومي، وإن 

كان ثمة خلل في ذلك فلنعالج اخللل، ال أن نعمم 
أي خطأ على كل الوافدين، فلقد جعلنا أبناءنا أمانة 
لديهم في املدارس، وجعلنا أنفسنا أسرى لهم في 

العيادات، وجعلنا مستقبلنا بني أيديهم في القضاء، 
فكيف ال نثق بهم، وال نأمن لهم، وال نكرمهم؟!

نعم هناك خلل كبير في بعض الوظائف املبهمة 
كاملستشار، الذي يتم تعيني الوافدين فيه أكثر من 
املواطنني، ومبكافآت عالية، ومبواصفات غامضة، 

وسيرة ذاتية غريبة، وخبرة مهنية ضعيفة، ودوام 
مفتوح، وإجازات بال حدود.. الخ، ودون معايير 

واضحة لهذه الوظيفة، ولعل هذا الذي سبب 
استثارة الناس في اآلونة األخيرة، وهذا بالفعل 

يحتاج إلى معاجلة جادة من احلكومة، فمن تريد 
أن تكرمه، فلتعينه في الشركات التي تتعامل معها 

بعقود باملاليني، وال من شاف وال من درى.
ال أريد أن تكون النظرة إلى الوافدين بتعميم 

السلبيات، وتخصيص اإليجابيات، ألي جنسية 
كانت، بل ينبغي التعامل اإلنساني الكرمي في بلد 

اإلنسانية والكرم، واحترام البشر، ولست معارضا 
لوضع رسوم إدارية عليهم خلدمات الدولة، ولكن 
وفق مستوى الدخل، مع ضرورة تطبيق التأمني 
الصحي »الصحيح« بعيدا عن جشع الشركات، 

وغير ذلك من اخلدمات.
وفي املقابل.. لست مع استثناء أحد من 

الوافدين لدخول اجلامعة والهيئة باستثناء أبناء 
الديبلوماسيني، خصوصا مع توافر اجلامعات 

اخلاصة، ومع منح املواطن واملتقاعد فرصة العمل 
بنظام املكافأة »مساء« أسوة بالوافد.

وأخيرا.. إليكم منوذجا آخر لالعتماد على الوافد:
يروي لي أستاذ جامعي في منتصف الثمانينيات 

أنه متت مقابلته لرئاسة القسم في الكلية، فقال 
لهم: إذا كانت نوال موجودة فسأقبل رئاسة القسم 

)نوال سكرتيرة القسم(، وإذا كانت ملك موجودة 
فسأقبل عمادة الكلية »ملك سكرتيرة العميد«، 

وإذا عزت موجود فسأقبل أن أكون مدير اجلامعة 
»عزت مستشار املدير«.. وصلت؟!

واآلن.. العمالة الوافدة في احلكومة.. حاجة أم 
ترف؟!

هناك آمال كبيرة معقودة على دور االنعقاد املقبل 
ملجلس األمة من خالل سن تشريعات تالمس 

وتلبي طموحات املواطنني. 
 خالل الفترة املاضية اتخذ مجلس الوزراء 

قرارات طال انتظارها منها على سبيل املثال 
تقليص أعداد الوافدين في القطاع احلكومي، 
ووضع خطط زمنية يفترض ان تكون ملزمة 

إلحالل العمالة الوطنية محل الوافدة وأيضا فرض 
رسوم صحية مستحقة على الوافدين، وهذه 
القرارات دفعت باملرضى احلقيقيني إلى طلب 

العالج بعيدا عن فلسفة كانت متبعة وتتمثل في 
جلب اسرهم لالستفادة من اخلدمات الصحية 

املجانية املقدمة من قبل الدولة، إذن ما املطلوب من 
مجلسنا في دور االنعقاد املقبل؟ برأيي الشخصي 

ان املطلوب هو االبتعاد عن املقترحات التي ال 
تفيد الوطن واملواطن واالبتعاد عن املقترحات 

التي تدغدغ املشاعر وأيضا مطلوب املنطقية في 

الطرح، فمثال ال بأس من وضع مقترحات تصب 
في خانة التخفيف من معاناة املواطنني من صداع 
االختناقات املرورية، وحتى اكون واضحا ال بأس 

من تقدمي مقترحات قابلة للتطبيق اما ان جند 
مقترحا يلزم الوافد بدفع 1200 دينار لتجديد 

رخصة القيادة اخلاصة سنويا فهذا غير منطقي، 
وكذلك من ناحية االستجوابات املواطن ال يريد 
استجوبات بهدف الشهرة او تصفية حسابات 

وبحسب ما اطلعت عليه من وسائل االعالم فان 
استجوابات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

ووزيرة الشؤون والنفط ستقوم احلكومة 
باالحتكام الى احملكمة الدستورية وقد تكون هذه 
االستجوابات مستحقة ولكن املهم اال تكون اداة 
االستجواب مضيعة لوقت املجلس على حساب 

قضايا اخرى مهمة.
زبدة احلچي: اننا نريد من املجلس النظر الى 

حاضر ومستقبل الكويت وما اعنيه هو حلحلة 

ملشكالت البطالة بعيدا عن واسطة نائب او متنفذ 
نريد ان تكون معايير االختيار في الوظائف 

حسب الكفاءة فقط نريد ان تعملوا مع احلكومة 
لتوفير أراٍض وانهاء الطلبات املتراكمة للسكن، 
نريد منكم القضاء على احملسوبية والتصدي 

خلطط احلكومة لفرض ضرائب ورسوم علينا، 
نريد ان تكون فرص الشركات متساوية في 

املناقصات نريد ان نأمن على حاضرنا ومستقبل 
عيالنا وإيجاد حلول للهدر في املال العام ومعاجلة 

العجز الذي يقولون عنه. 
في اخلتام: نشكر األخ العزيز مرزوق علي الغامن 

والوفد املرافق له على املوقف الشجاع النبيل 
القوي في مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي وكلمته

 التي أثلجت قلوبنا جميعا وكلماته التي يفخر بها 
كل املسلمني.

بارك اهلل لكم.. 
اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه. 

www.salahsayer.com
@salah_sayer

@mkmalyaseen
Alyaseen86@hotmail.com

صالح الساير 

د.عصام عبداللطيف الفليج

محمد خالد الياسين 

وافد واملهنة.. 
ملك!

العمالة الوافدة 
في احلكومة.. 
حاجة أم ترف؟!

دور االنعقاد 
القادم ما له
وما عليه

السايرزم

آن األوان

زبدة احلجي


