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املجلس جّدد الثقة بوزير األشغال

جدد مجلس األمة الثقة في وزير األشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي املوسى بعد املناقشة والتصويت على طلب طرح الثقة على خلفية االستجواب الذي قدمه النائب عبداهللا املضف، حيث وافق على الطلب ٢١ نائبا ورفضه ٢٢ من إجمالي احلضور 
وعددهم ٤٣ نائبا. وحتدث النائبان شعيب املويزري ومرزوق اخلليفة مؤيدين لطلب طرح الثقة بوزير األشغال، في حني حتدث النائبان يوسف الغريب وخليل الصالح معارضني للطلب. وانتقد النائب املويزري الوزير املوسى إلحالته ملف التجاوزات في احليازات الزراعية 
إلى النيابة العامة بصورة منقوصة وغير مكتملة من حيث املستندات والوقائع حسب قوله، وأكد أن الهدف من توزيع احليازات الزراعية هو توفير األمن الغذائي للبالد فيما يتعلق باملنتجات الزراعية، منتقدا تساهل هيئة الزراعة في حتويل احليازات الزراعية إلى استراحات 

تتم االستفادة منها ماليا وليس زراعيا. من جانبه، قال النائب الغريب إن هناك شبه إجماع بني املزارعني على أن الوزير لم يحصل على الوقت الكافي للعمل واالطالع على املشكالت فكيف له أن يعاجلها، وأشاد بدور الوزير في عرض التسلسل التاريخي للحيازات وإحالة 
امللف برمته إلى النيابة العامة.  واعتبر النائب مرزوق اخلليفة، الذي حتدث مؤيدا لطلب طرح الثقة، ان الوزير املوسى مسؤول عن جتاوزات في احليازات الزراعية، مضيفا ان تعذر الوزير بصدور مرسوم إحلاق تبعية هيئة الزراعة إلى وزير االشغال لم يتجاوز ٢٢ يوما «عذر 
غير مبرر». وعبر اخلليفة عن استغرابه لتجاهل الوزير الرد على اسئلة النواب بخصوص احليازات الزراعية، داعيا الوزير إلى االجابة عن اسئلة النواب بكل شفافية ووضوح وعدم التحجج بذريعة السرية. بدوره، أكد النائب خليل الصالح الذي حتدث معارضا لطلب طرح الثقة 

ان الوزير جاد مبكافحة الفساد ومعاجلة املشكالت، والدليل على ذلك حتركه على ملف الزراعة عن طريق إحالة تقرير جلنة حماية االموال العامة البرملانية بشأن احليازات الزراعية إلى النيابة العامة، وكذلك إرسال كتاب إلى الفتوى والتشريع يستفسر منه الرأي القانوني 
بشأن انتهاء مراسيم نواب مدير عام (هيئة الزراعة) والذين مازالوا على رأس عملهم. من جانب آخر، وافق مجلس األمة في املداولتني األولى والثانية على االقتراح بقانون بتعديل قانون الرعاية السكنية مبا يشمل إعفاء املؤسسة العامة للرعاية السكنية من إجراءات العرض 

على اجلهاز املركزي للمناقصات العامة ومن موافقات ديوان احملاسبة عند تنفيذ مشروعاتها «الرقابة املسبقة». وأظهرت نتيجة التصويت على االقتراح بقانون في املداولة الثانية موافقة ٤٦ عضوا ورفض ٧ أعضاء من إجمالي احلضور البالغ عددهم ٥٣ عضوا. وأشارت 
املذكرة اإليضاحية إلى إلزام املؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقدمي تقرير سنوي ملجلس األمة عن املوقف املالي مليزانياتها في شأن ما ينفذ من املشاريع واإلجراءات التي اتبعت في شأنها. بدوره، قال وزير الشؤون االجتماعية والتنمية واملجتمعية وزير الدولة 

لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني مبارك العرو إن إقرار القانون سيساعد على إجناز املشاريع السكنية في أقرب وقت ممكن. وأشار في مداخلة له في مجلس األمة إلى أنه ستتم زيادة دفعات التوزيعات في مدينة جنوب سعد العبداهللا، موضحا أنه إذا مت إقرار ميزانية 
مدينة جنوب سعد العبداهللا فسيتم توزيعها بالكامل. بعد ذلك، باشر املجلس مناقشة برنامج عمل احلكومة، حيث قدم اجلانب احلكومي عرضا مرئيا في قاعة املجلس.. وإلى التفاصيل:

تابع اجللسة:  سامح عبداحلفيظ  

وكل واحد داخل القاعة وعارف 
قــراره، وكلمني األخ عبداهللا 
املضف في االستجواب، قلت 
له بلغ الوزير يحيل األمر الى 
النيابة، املشكلة ان اإلحالة الى 
النيابــة منقوصة، وبعد ذلك 
الوزير أعاد بعــض القيادات 
الذيــن عليهم مخالفات، نحن 
ومســتندات  أوراق  أمامنــا 
تــدل على ترخيــص حيازات 
بطريقة غير قانونية وبدون 
وجه حق نحن الدولة الوحيدة 
التــي ال متلــك مخططا عمليا 
مدروسا لضمان األمن الغذائي، 
واملخزون االستراتيجي قد ينفد 
في يوم مــن األيام، احليازات 
بها جتــاوزات عديــدة، ليس 

نائب يدفع فلوس له يشــوه 
سمعة الناس.

أطالــب األخ شــعيب بأن 
يذكر األسماء بوضوح ويطالب 
بلجنــة حتقيــق، ذكــر أمورا 
شخصية واتهمهم، أن تتحدث 
عن مزرعة خاصة، لكن الكالم 
اللــي قلته كالم خطير ومهم، 
وإن صــح يؤثر على الصالح 
العام، فأطلب منك ذكر األسماء 
وتشــكل جلنة حتقيق حتقق 

في هذه األمور.
٭ يوسف الغريب (معارضا 
لطلب طــرح الثقــة): الوزير 
الوقــت  لــم يحصــل علــى 
الكافي لالطالع على مشــاكل 
املزارعــني ال نقبل بــأن ُيظلم 

بالك اذا كان النائب ميثل األمة 
فهذا حق وواجب.

هنــاك فســاد فــي توزيع 
القســائم الزراعيــة وقيادات 
توزع املــزارع على الزوجات 
واألصحاب واألقارب، وعملوا 
شــراكات مع أناس فاسدين، 
واملسؤولني يعاونون التجار 
املتنفذين على حساب املنتج 

احمللي.
ملاذا لم يكــن لدينا اكتفاء 
نباتي وحيواني ومن األلبان 
ومشتقاتها، املسؤولية للوزير 
قائمة من أول ســاعة تستلم 

املنصب الوزاري.
وجهت للوزير سؤاال حول 
احملاضر في القسائم التي صار 

لدينا خالف مع الوزير ولكن 
الشــخص هــو الذي يســوي 
فتنــة، والفتنــة اذا اجتمعت 

مع احلرمنة كارثة.
٭ مرزوق الغــامن: بناء على 
املادتــني ٨٩ و٨٦، مــا تفضل 
بــه النائــب ناهيــك عــن أنه 
خــارج الالئحة، لكــن يتكلم 
عــن كالم خطير وحتدث عن 
مخالفات جســيمة مت نسبها 
الى شــخصيات وهمية دون 
أسماء، فهو ال ميلك الشجاعة 
لذكر األحــداث والنواب، كلنا 
وياك مــع املريــاع وعبودي، 
وقلت مناقصات ومخالفات ال 
يجب أن نسكت عنها، غدا كل 
فاســد يلقى له أداة مغردا أو 

اخواننــا املزارعون، وشــرح 
التاريخي  التسلســل  الوزير 
للحيازات وحول التقرير الى 
النيابة العامة، فما هو املطلوب 

األخ الرئيس.
كان الوزيــر زميال لي في 
املجلس ولم أشهد منه إال حبه 

للعمل والبلد.
٭ مــرزوق اخلليفــة (مؤيدا 
لطــرح الثقــة): عندما وقعت 
طلــب طــرح الثقة فــي وزير 
األشغال وعندما حتدثت كمؤيد 
لطــرح الثقة فــي الوزير هذا 
بر بقسمي وأذود عن حريات 
الشــعب ومصاحله وأمواله، 
وكذلك املادة ١٧ من الدســتور 
عــن أن املال العام حرمة، فما 

افتتــح رئيــس مجلــس 
األمة مرزوق الغامن اجللســة 
التكميليــة أمــس األربعاء ١٦ 
مارس ٢٠٢٢، وتال األمني العام 
أســماء األعضــاء احلاضرين 
واملعتذريــن عــن اجللســة 
والغائبني بدون إذن أو إخطار.
طلب سحب الثقة من وزير األشغال

٭ شــعيب املويزري (مؤيدا 
لطرح الثقة): سأكشف شيئا 
مستمرأ، ولكن بأسلوب بذيء، 
أحــد النــواب الذيــن نختلف 
معهم في املواقف لكن لم يقبل 
باستخدام هذا األسلوب املتعود 
عليه، فهو مكلف أحدا يطعن 
في ذمتي املالية، وأنا أحلت كل 
ما يتعلق باحليازات الزراعية 
الى النيابة فحولت امللف كامال 
للنيابة، االستجواب مستحق.
كل مــرة يطعنون في ذمة 
شعيب ولكن ال انت وال أشكالك 
تطعنون في ذمتــي، املرجلة 
كانــت متنعني مــن الوصول 

الى الدناءة.
وعــرض رخصــة زراعية 
ألحد اخوانه في ٢٠١٢، ويحاول 
حتويل املوضوع الى األموال 
العامــة، قادر فــي كل حلظة 
أدوسك دوس وأخالقنا متنعنا 
نتصــرف تصرفــات قبيحــة 

وبذيئة منك.
اســتجواب وزير االشغال 
ويتكلم واحد عني ويطعنون 
فــي ذمــة شــعيب املويزري، 
قولوا شــريك أخوه أو جاره، 
لكن ســكرتير، السكرتير هو 
ناشــي العازمي حتــى أجعل 
ناشــي العازمــي يرفع دعوة 
علــى لــص وجبــان وخبيث 
وفتيني، وقال أحد املسؤولني 
ال تكرر ضرب االخوان واألسرة 
والتجار ويقولون أخوه طايح 
بغســيل األمــوال، ال انت وال 

أدواتك اللي عندك.
نــدري انه أقذر منه ما في 
وهو لص وحرامي، أنت لن جتد 
، ما يستحي وقذر  شــيئا عليَّ
ويســتخدم عبادي، وســوف 
تعــرف قيمتــك وقذارتك في 
الوقــت املناســب وال يهمني 

عليها لغط كبير، ولم يرد خالل 
املدة القانونية، فأين احلكومة 
اإللكترونية، لكــن الوزير لم 
يســتطع اإلجابة ألنه يتستر 
على مسؤولني فاسدين داخل 
الهيئة العامة للزراعة والثروة 

السمكية.
الوزير جتاوز على املادة ٦٤ 
من الالئحة الداخلية بخصوص 
اإلجابة عن األسئلة، ال تتحجج 
األخ الوزير بالسرية أو األسماء 
فنحن لــم نطلب أســماء، بل 

طلبنا احملاضر.
شــكلت الهيئــة العامــة 
الســابق جلنــة  والوزيــر 
حتقيــق بالقــرار ٦٠٢ فــي 
٥/٤/٢٠٢١ لفحــص وحتقق 
ملــا تضمنــه تقريــر ديوان 
احملاســبة، وطلبــت مــن 
الوزيــر فيما يخــص نائب 
املدير العام لشؤون الثروة 
الشــؤون  النباتيــة ومدير 
القانونيــة رفضــوا تزويد 
اللجنة بقســائم واحملاضر 
ورفض أرشــفتها ووضعها 
باألرشيف، هل يقبل الوزير 

هذه التجاوزات؟!
استعد للمساءلة الثانية إذا 
ما تعاونت وزودتنا مبحاضر 
القســائم الزراعيــة، التي بها 
تخصيصات للحيازات بتواريخ 

قدمية.
انتهت فتــرة تعيني نائب 
املديــر العام لقطــاع الزراعة 
الثروة  التجميليــة ولقطــاع 
النباتية، وســألت الوزير هل 
جددت لهم قال أل، وما وضعهم 
القانونــي وهــل أخــذت رأي 

الفتوى والتشريع في ذلك؟
الوزير يشــجع الفاسدين 
ويدعمهــم ويتســتر عليهم، 
ال يجوز بقاء اســتمرار نائب 
املديــر العام لقطــاع الزراعة 
التجميلية ونائب املدير العام 
لقطاع الثروة النباتية اعتبارا 
من ١٣/٨/٢٠٢١ على ضوء انتهاء 

مرسوم تعيينهما.
القضيــة  الوزيــر  إحالــة 
للنيابة العامة منقوصة ليست 
فيها وثائق أو مســتندات أو 
وقائع من أجل احلفظ، ومجلس 

توجيه االتهامات، ما فيه حياء 
ما في مرجلة وناشي العازمي 

شهر في املرياع.
أخالقنــا متنعنا وتربيتنا 
متنعنــا، ســأعرض أســماء 
السكرتارية اللي عندي، خبيث 
وسوى نفسه بطل، ولكنه غبي، 
ولكننا ال نتعرض للناس، لكنه 
يستخدم أدوات رخيصة مثله، 
سوف أطقه طقة ليكون طول 
عمره ملوث، أنت عايش على 

الفنت في الدولة.
تتهمون الناس في حيازات 
زراعيــة، ولكننــي حولتهــا 

مباشرة لألموال العامة.
هذا االســتجواب مستحق 
ولم آت ألغير قناعات الناس 

شعيب املويزري: (مؤيدًا لطرح الثقة): اتهموني في ذمتي املالية واّدعوا أن سكرتاريتي تسلموا مزارع منذ عام ٢٠١٤ ولم أكن وزيرًا وتعرضوا ألسرتي 
لذلك هذا االستجواب مستحق وأبلغت الوزير بأن موقفي سيكون سياسيًا ألن اإلحالة لم تكن كما يجب وبدون مستندات متكاملة ونحن ننشد اإلصالح
مرزوق اخلليفة (مؤيدًا لطرح الثقة): توزيع املزارع يكون لألقارب ثم يتم بيعها مببالغ طائلة وهذا ناجت عن فساد املسؤولني في الهيئة 
فكيف يتم توفير األمن الغذائي ومسؤولية الوزير تكون قائمة من حلظة استالم مهامه الرسمية وهو يتستر على مسؤولني فاسدين

شعيب املويزريم.علي املوسى

الفريق احلكومي جانب من اجللسة

مرزوق اخلليفة

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ونائبه أحمد الشحومي على املنصة ويبدو األمني العام عادل اللوغاني  (محمد هاشم)

صاحب السمو األمير يبعث ببرقية تهنئة إلى املوسى  
وسمو ولي العهد يبعث ببرقية تهنئة مماثلة

بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، ببرقية 
تهنئة إلى علي املوسى وزير األشغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب، 
أشاد فيها سموه، حفظه اهللا، مبا متيز 
به أداؤه من كفاءة رفيعة خالل ردوده 
املقنعة على محاور االستجواب املقدم 
له وباملمارســة الدميوقراطية الراقية 
التي عكست الوجه احلضاري للوطن 
الغالــي من قبل أعضــاء مجلس األمة 
أثناء مناقشة االستجواب خالل جلسة 
مجلــس األمة التي عقدت يوم الثالثاء 
املوافــق ٨ اجلاري وتهنئته على نيله 
ثقة إخوانه أعضاء مجلس األمة وذلك 
في جلســة مجلس األمــة التي عقدت 
أمس، ســائال ســموه املولى تعالى أن 
يوفق اجلميع ويســدد اخلطى خلدمة 

الوطن العزيز ورفعة شأنه.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد، حفظــه اهللا، ببرقيــة تهنئــة 
إلى الوزير املوســى أشــاد فيها ســموه، 
حفظــه اهللا، مبــا متيــز بــه أداؤه مــن 
كفاءة رفيعة خــالل ردوده الوافية على 
محاور االستجواب املقدم له وباملمارسة 
الدميوقراطية الراقية التي جسدت الوجه 
احلضاري للوطن الغالي من قبل أعضاء 
مجلس األمة أثناء مناقشــة االستجواب 
خالل جلســة مجلس األمــة التي عقدت 
يــوم الثالثاء املوافق ٨ اجلاري وتهنئته 
على نيله ثقة إخوانه أعضاء مجلس األمة 
وذلك في جلسة مجلس األمة التي عقدت 
امس، مبتهال سموه إلى الباري عز وجل 
أن يوفق اجلميع ويسدد اخلطى خلدمة 

الوطن العزيز ورفعة شأنه.
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الوزراء يتضامن مع الوزير، 
نعــم تضامــن لكــن باحلق، 
حاســب وزراءك يــا رئيــس 
احلكومــة، والوزيــر نفســه 
اعترف بــأن اإلحالة بها خطأ 

أو اإلحالة كانت خاطئة.
وعــرض اخلليفة ڤيديو 
يطلب فيــه الوزير بتحويل 
امللــف كلــه للجنــة حمايــة 
األمــوال العامــة الســتيفاء 
النواقص، فهــذا الكالم بحد 

ذاته يدين الوزير.
٭ خليــل الصالــح (معارضا 
لطلب طــرح الثقة): املرحوم 
نبيــل الفضــل قــدم للكويت 
خاصــة في مشــروع الزراعة 
مشــروعا كامال وكان شــيئا 
ممتــازا عندما قال ٤ الءات: ال 
تنازل وال بيع وال توسع، وإذا 

ينتج ال تسحب منه.
هذا كان من أروع املشاريع 
املوجودة، ولألســف ضاعت 

الفكرة كلها.
نرفض املساس باملال العام، 
ويجــب فتح ملــف احليازات 
الزراعيــة على مصراعيه ألن 
هناك اســتخداما خاطئا لهذه 
احليازة، من خالل التكســب 
السياسي، ورأيت من الوزير 
نوايــا إصالحيــة جتلــت في 
وضوح إجراءاته خالل الفترة 

الزمنية القصيرة.
الوزيــر  إعــدام  نرفــض 
سياســيا فهــو إصالحي قوال 
وفعــال، هناك توجه لإلطاحة 
بالوزير الذي عمل فقط ملدة ٣ 
أسابيع وهي فترة قليلة على 
أن نطرح الثقة فيه، لو النائب 
املستجوب يعطي فرصة أكثر 

بهدف اإلصالح.
هل الوزير جاد في مكافحة 
الفساد ومعاجلة التجاوزات؟!

اإلجابة واضحــة والدليل 
حتركــه قبــل أن يدخل هيئة 
الزراعــة رســميا، ال يعقل أن 
يحاســب الوزير على شــيء 
لــم تتم احملاســبة فيه ملدة ٩ 
ســنوات، ويحاســب خالل ٣ 

أسابيع.
نعم هنــاك عبث في هيئة 
الزراعة واضح ألن كل شخص 

احلضــور ٤٣، موافقة ٢٢، 
عدم موافقة ٢١، امتناع ٠.

مت جتديد الثقة بالوزير.
املجلس يرفض سحب الثقة 

من وزير األشغال.
٭ وزير األشغال: أشكر جتديد 
الثقة مبديا االستعداد للتعاون.

٭ عبداهللا املضف: ســأمتثل 
لرأي املجلس ولم نظلم أحدا 
ووضعنا كل شيء أمام الناس 
سأظل بارا بقسمي، وأشكر ٢٢ 

نائبا آمنوا بهذا الطرح.
تقرير جلنة شؤون اإلسكان عن إلغاء 

الرقابة املسبقة ملدة ٥ سنوات

٭ فايز اجلمهور (عن املقرر): 
عدنان عبدالصمد قدم تعديال 

احلضور ٥٣، موافقة ٤٦، 
عدم موافقة ٧.

موافقة ويحال للحكومة.
٭ صالح ذياب: نحن في دولة 
مؤسسات والوزراء منشغلون 
بأمورهم الشخصية وتناسوا 
القضية اإلسكانية متاما، رئيس 
الوزراء أمتنى أن يكون كالمي 
له آذان صاغية ومتفهمة، فهناك 
عدم مهنية وعدم احترافية في 
العمل، أكثر من ٣٦ أسبوعا في 
جنوب سعد العبداهللا لتوزيع 
٢٠ ألف وحدة سكنية وزعت بال 
مهنية، أحمل املجلس والشرفاء 
متابعة املواضيــع والقرارات 

التي تصدر.
٭ وزيــر اإلســكان مبــارك 

٭ وزير النفط محمد الفارس: 
احلكومة جاهزة لتقدمي عرضها 
احلكومي، وأمتنى دخول فريق 

احلكومة املساند.
أشــكر إتاحتكــم الفرصة 
لعرض تفاصيل برنامج عمل 

احلكومة.
إعمــاال لنص املادة ٩٨ من 
الدســتور بتقــدمي كل وزارة 
برنامجهــا إلى مجلــس األمة 
فتتقدم احلكومة برنامج عملها 

للفصل السادس عشر.
رؤيــة ٢٠٣٥ التي تتبناها 
الكويــت تســتمر في حتقيق 
املســتهدفات واملنجزات وفق 
رؤية صاحب السمو والنطق 
السامي بشأن أهمية اإلخالص 

علــى املــادة األولــى بإضافة 
كلمــة (١ اعتبــارا مــن تاريخ 
هذا القانون) بعد كلمة خمس 

سنوات.
٭ عدنان عبدالصمد: املوضوع 
ال يتعلــق بنفاذ القانون، أنا 
أقصد املدة البــد اعتبارا من 
نفاذ القانــون، وذلك ألحكام 

القانون.
وافق املجلس على التعديل.
التصويــت على  وجــرى 

املداولة األولى.
احلضور ٥٢، موافقة ٤٥، 

عدم موافقة ٧، امتناع ٠.
موافقة على املداولة األولى.
وجــرى التصويــت نــداء 

باالسم على املداولة الثانية.

إقــرار هــذا  العــرو: أشــكر 
القانــون وسيســاعدنا علــى 
إجناز املشاريع في أقرب وقت، 
وجميع املشاريع ستكون نصب 
أعيننــا وهي موجــودة على 
الورق، وإذا مت إقرار ميزانية 
ســعد العبداهللا ستكون كلها 

موزعة بإذن اهللا.
برنامج عمل احلكومة

انتقل املجلس إلى مناقشة 
برنامج عمل احلكومة للفصل 
التشريعي الســـــــادس عشر 
للسنـــــــوات ٢٠٢٢/٢٠٢١ - 

.٢٠٢٥/٢٠٢٤
وافق املجلس على تثبيته 

في املضبطة.

للوطــن ولألميــر والذود عن 
حريــات الشــعب ومصاحله 
وأمواله، جناح اإلصالح الشامل 
يتطلب وعيا مسؤوال وتعاونا 
فعاال بني املجلس واحلكومة.

توجيهات سمو األمير بإجراء 
حــوار وطنــي وطلــب العفــو 
وتكليف سموه للسلطات الثالث 
واســتخدام حقــه الدســتوري 
بالعفــو من شــأنه خلق أجواء 
إيجابيــة وتوحيــد اجلهــود 
وحتقيق طموحات أهل الكويت.
البرنامج بعنوان استدامة 
رغــم  االجتماعــي  األمــان 
التحديــات، ورغــم تداعيات 
جائحــة كورونــا وتداعياتها 
وتقلب أسعار النفط وتذبذب 
أسعار النفط. يتكون البرنامج 

من ٤ محاور:
١ - تنفيــذ برنامــج اإلصالح 

االقتصادي واملالي.
٢ - إعادة هيكلة القطاع العام.
٣ - تأهيل رأس املال البشري.
٤ - تطوير البنى التحتية.

برنامج عمل احلكومة هو 
خارطة طريق منبثقة عن رؤية 
الكويت ٢٠٣٥ بتحويل الكويت 

إلى مركز مالي وجتاري.
مقومات الكويت متكنها من 
تنفيــذ الكثير مــن التطلعات 
وبرنامــج العمل هــو خارطة 
الطريــق، وهــذه املقومــات 
التــي تتمتع بها الكويت منها 
الدوليــة ودورهــا  الســمعة 
املسالم واحملايد يضعها كمقوم 
رئيس لتحقيق أهدافها، وهناك 
املقومــات االجتماعيــة ٤٫٥ 
ماليني، متوسط العمر ٣٤ سنة.

وهناك املقومات املؤسسية، 
فنظــام احلكــم دميوقراطــي 
وهنــاك املقومــات الطبيعية 
فاالحتياطــي النفطي ١٠٪ من 

احتياطي املخزون العاملي.
وهنــاك شــريط ســاحلي 
بطول ٥٠ كيلومترا املقومات 
اجلغرافية وموقع استراتيجي 
للكويــت وحــدود بريــة مع 
السعودية والعراق، ومحور 
محوري على طريق األسواق.
هنــاك حتديات رئيســية 
ومتت اإلشارة إليها في النطق 

النائب األول لرئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف وم.علي املوسى وعبدالوهاب الرشيد وجمال اجلالوي وفهد الشريعان 

أخذ حيازة وقام ببيعها، ولم 
تــوزع أي حيــازة فــي عهــد 
الوزير وهذه نقطة أساسية، 
وقام بواجبه ولم يدخل على 

اآلخرين.
أنتم عنوان املستقبل النائب 
املستجوب والوزير فلتضعا 

أيديكما في يد بعضكما.
٭ عبداهللا املضف: ســأمتثل 
لرأي املجلس وسأقدمه، لكن 
ذكــر على لســاني أمــر غير 
صحيح، وقلــت ال أريد رأس 
الوزير، شكلت جلنة حتقيق 
في عهد الشــايع وعندما وقع 
في يدي تقرير ديوان احملاسبة 
وأعلنــت احملاســبة. وجرى 

التصويت نداء باالسم.

م.أحمد احلمد ود.هشام الصالحفايز اجلمهور ود.حمد روح الدين حمد الهرشاني ود.علي القطانمحمد الراجحي

 إقرار قانون إلغاء الرقابة املسبقة على أعمال «السكنية» باملداولتني
وزير األشغال: شكرًا ملجلس األمة وشكرًا لكل من دعمني في جتديد الثقة

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ود.محمد الفارس والشيخ طالل اخلالد وعيسى الكندري والشيخ د.أحمد الناصر خالل اجللسة

يوسف الغريب: (معارضًا لطرح الثقة): الوزير علي املوسى لم يأخذ الوقت الكافي ملعاجلة املشاكل فكيف يتم استجواب وزير
 لم ميض على توزيره سوى ٢٢ يومًا فقط وأنا زاملته سابقًا ولم أجد منه سوى خوفه ومحبته لبلده وحرصه على املصلحة العامة؟
خليل الصالح (معارضًا لطرح الثقة): رأيت من الوزير نوايا إصالحية منذ أول توليه منصبه وحترك ملواجهة الفساد وقضية اإلعدام السياسي 

يجب أال متارس والوزير مت مدحه من الزمالء والنائب املستجوب أشاد بأدائه فكيف يتم التوجه لإلطاحة به في أول ٣ أسابيع من عمله؟

جانب آخر من اجللسة

سمو رئيس الوزراء يهنئ املوسى على الثقةيوسف الغريب  خليل الصالح

د.أحمد مطيع ومبارك احلجرف وسعد اخلنفور
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السامي وهي حتديات كبيرة 
تتطلب وضع برنامج إصالحي 

شامل ملعاجلة التحديات.
٤ اختالالت في امليزانية هي:

١ - هيكلة االقتصاد الوطني 
واملالية العامة، حيث إن هناك 
عجزا متراكما متوقعا يصل ٤٥ 
الى ٦٠ مليارا خالل السنوات 

القادمة.
- عــدم توافق متوســط منو 
أســعار النفط مع منو الناجت 

احمللي.
- ١٨ ٪ للدعوم و٥٧٪ للرواتب 

و١٣٪ ملصاريف التشغيل.
٢ - انخفاض إنتاجية القطاع 
العــام وتداخل مهــام ووضع 
التشغيل في اجلهات احلكومية 
فال يوجد من ينظم ومن يشغل.
٣ - ضعف رأس املال البشري.

٤ - تدني كفاءة البنية التحتية 
وعدم التناغم بيئيا.

مت حتويــل التحديــات إلى ٤ 
محاور تعالج كل حتد.

احملــور األول: كيفيــة تنفيذ 
برنامج اقتصادي مالي.
- حتسني بيئة األعمال.

- دعم منو القطاع اخلاص.
- تنمية سوق العمل.

- استدامة املالية العامة.
وســنقوم بتفعيلها من خالل 

وزير املالية.
احملــور الثانــي: كيفية إعادة 
النظر في هيكلة القطاع العام.
الهيــكل اإلداري  - تطويــر 

للجهاز احلكومي.
النزاهــة  - كيفيــة تعزيــز 

ومكافحة الفساد.
احملور الثالث: تطوير رأس املال 

البشري

- كيفيــة إصــالح منظومــة 
التعليم.

- تطوير الرعاية الصحية.
- متكني الشباب واملرأة وذوي 

اإلعاقة.
احملور الرابع: حتسني البنية 

التحتية

- حتسني كفاءة إدارة البنية 

وبرنامج لسنوات سابقة.
٭ الغامن: نرفع اجللســة ملدة 

ربع ساعة للصالة.
احملور األول املتعلق باملبادرات 

التنفيذية:

٭ وزيــر املاليــة عبدالوهاب 
الرشــيد: هناك ٢٩ مبادرة بها 
٤ مســتهدفات و١٦ جهــة و٨ 

وزارات.
- حتسني بيئة األعمال لتنفيذ 
آليــة محــددة لتخصيــص 
األراضــي ورقمنة األراضي، 
جــذب االســتثمار املباشــر 
والشركات العاملية وتعزيز 
بــني  الشــراكة  مشــروعات 
القطاعــني العــام واخلاص، 
تعديل نظام الرواتب، تشجيع 

ونطمح إلــى تخفيضه الى 
٧٠ دوالرا.

هناك جهد مبذول يتعلق 
باجتماعات متواصلة مع ١٦ 
جهة حكومية، هناك العديد 
من التفاصيل على استعداد 
إلطالع أي من األعضاء على 
ركائزهــا. هنــاك العديد من 
أبواب الهدر ونعمل على إعادة 
تسعير السلع غير األساسية، 
متويل برنامج اإلسكان، دعم 
وتعزيز الصناعة الوطنية، 
ومبادرات البرامج احلكومية 

األخرى املتعددة.
قمنا بتقسيم احملور األول 
مبهام محــددة، تقوم جلنة 
مبتابعة األداء احلكومي وأداء 

الوزراء.

احملــور الثاني مــن البرنامج 
بـــ ٢٦ مبادرة مقســومة على 
ركيزتني أساســيتني وحملت 
عنوان تطوير الهيكل اإلداري 
للجهــاز احلكومــي وتعزيــز 

النزاهة ومكافحة الفساد.
هذا احملور يشــرف عليه 

جمال اجلالوي.
٢٦ مبادرة بهــا ٢٦ بطاقة 
نظام يحدد اسم املبادرة وآلية 
العمل فيها وتعريفها واجلهة 

املسؤولة عنها.
الركيــزة اخلامســة وهي 
تطوير الهيكل اإلداري للجهاز 

احلكومي.
نتكلم كمواطنني، املواطن 
مالحظاته على وجود اخلدمة، 
واملبــادرة عبارة عــن جهات 

العمالة الوطنية في القطاع 
اخلاص وحتسني صرف دعم 
العمالة وجذب وإبقاء العمالة 

املاهرة.
مستهدفات احملور االول 
مبنية على مؤشرات واضحة 
نطمح من خالل البرنامج الى 

حتسينها.
هناك مؤشر األمم املتحدة 
اإللكترونيــة  للحكومــة 
ونطمح الــى الوصول الى 

املركز ٣٠.
مساهمة القطاع اخلاص 
١٢ مليار دينار ونأمل زيادتها 

في عام ٢٠٢٥.
سعر البرميل هو معيارنا 
وسعر التعادل في امليزانية 
مــا يقــارب الـــ ٩٠ دوالرا 

٭ الوزير محمد الفارس:
ملخص احملور األول

في احملور األول املتعلق 
باإلصالح االقتصادي هناك 
٢٩ مبادرة لها ٤ مستهدفات 
و١٦ جهة حكومية يشــرف 
عليهــا ٨ وزراء، واملبادرات 

٢٩ مبادرة.
احملور الثاني: إعادة هيكلة القطاع 

العام

العقيــل (رئيــس  ٭ مــرمي 
ديوان اخلدمة املدنية): اخلطة 
الثالثة تعتمد على مشــاركة 
القطاع اخلاص، بدأت الدولة 
تتعــب من إدارة املؤسســات 
واألصــل هــي مراقــب وجاء 

خدماتهــا  تقــدم  حكوميــة 
للمواطنــني، وهــي مجموعة 
مؤسســات تقــدم خدماتهــا 
للمواطنني وهم من يلمسون 
مســتوى اخلدمة، نحتاج ألن 
نحول اخلدمات وتكون متسمة 
باملرونــة ســواء كان فردا أو 
قطاعا خاصا، لكي يشــعروا 
باخلدمات املميزة املقدمة من 
احلكومة، نحن سنسير بأدوار 
وسياســات ثابتــة غير قابلة 

للتعديل.
ضــرورة حتســني القوى 

العاملة والصرف عليهم.
٭ محمد الفارس: احملور الثاني 
يؤكد جزئيــة الهيكل اإلداري 
وكيفيــة تطويــره وطريقــة 
اإلدارة احلكومية، هناك تنفيذ 
عن طريق اجلهات التنفيذية، 
وهناك فصل الســلطات الذي 

يعطي احلكومة حقها.
ملخص

٢٦ مبــادرة ومســتهدفان 
وجهتــان رئيســيتان ووزير 

مشرف على هذا احملور.
الثالــث: كيفيــة  احملــور 
تطويــر رأس املال البشــري 

وبها ٣ ركائز أساسية:
- إصالح التعليم.

- الرعاية الصحية.
- متكني الشباب واملرأة وذوي 

اإلعاقة.
٭ وزيــر التربيــة والتعليم 
العالــي د.علــي املضــف: ١ - 
مبادرة تطوير جودة املناهج 
الدراســية تســتهدف مواءمة 
املناهــج وفق قيــم االنتاجية 
واالســتدامة  والتنافســية 
لتســهم في تكوين رأســمال 
بشري إبداعي ميتلك مهارات 

القرن الـ٢١.
أهدافها:

١ - وضــع إطار مرجعي عام 
للمنهج الدراسي الوطني.

٢ - تطوير محتوى التعلم في 
بناء رأسمال بشري إبداعي.

٣ - رفــع مؤشــرات جــودة 
التعليم في دولة الكويت.

٤ - شــمول أنــواع التعليــم 

محمد الراجحي ود.رنا الفارس ود.خالد السعيد ود.علي املضف ود.حمد روح الدين سعدون حماد ويوسف الغريب ود.حمود مبرك ومبارك اخلجمة

التحتية.
الطاقــة  نظــام  تطويــر   -

املستدامة.
وبناء علــى هذه الركائز

 الـ ١١ هناك مبادرات تنفيذية 
٨٦ مبــادرة مقســمة على ١١ 
ركيزة ألول مرة ُتنشأ جلنة 
ملجلس الوزراء مسؤوليتها 
متابعة برنامج عمل احلكومة 
برئاسة وزير النفط استدامة 
األمــان االجتماعي كشــعار 
ألسباب عديدة أن البرنامج 
قــد مت وضعــه ليصــب في 
منفعة املواطن. والهدف منه 
رفع معيشة املواطن. هناك ٧ 

مبادرات لسوق العمل.
مرجعيــة برنامــج عمــل 
احلكومة دراسات كثيرة سابقة 

د.أحمد مطيعد.صالح املطيري ومهلهل املضف مهند السايرعبداهللا املضف

وزير املالية: نسعى إلى جذب االستثمار املباشر والشركات العاملية وتعزيز مشروعات الشراكة وتعديل نظام الرواتب وحتسني مستوى العمالة الوطنية في القطاع اخلاص

مرمي العقيل: الكويت كانت في املرتبة ٨٤ دوليًا في مكافحة الفساد واآلن نحن باملرتبة ٧٣ والهدف الوصول إلى املرتبة ٦٢ خالل السنوات املقبلة

وزير اإلسكان: شكرًا للمجلس على إقرار القانون الذي سيساعدنا في إجناز املشاريع ونعد اجلميع بزيادة التوزيعات في مدينة جنوب سعد العبداهللا 
الصيفي الصيفي: دول اخلليج سبقتنا وأصبحت الكويت في آخر الركب بعد أن كانت قدوة لها وبرنامج عمل احلكومة إنشائي ومجرد أمنيات

د.خالد العنزي وسلمان احلليلة ود.عبيد الوسمي ود.حمد روح الدينأحمد الشحومي متوسطا د.عبيد الوسمي ومساعد العارضي ومحمد الراجحي

املجلس يباشر مناقشة برنامج عمل احلكومة بعرض مرئي
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وجميع املراحل التعليمية.
املبادرة الثانية:

  مبــادرة تطويــر معايير 
نظام التعليم وتشــمل العلم 
واملدرسة واملتعلم وتهدف الى 
حتسني املستوى النوعي الذي 
يجــب أن تكــون عليه جميع 

مكونات العملية التعليمية.
 تطبيــق معاييــر وطنية 

للجودة
املبادرة الثالثة

رفع مستوى مهنة التدريس 
وهي مهمة جدا وهدفها االرتقاء 
بالعمليــة التعليمية وجودة 
مزاولة مهنة التعليم. وهناك 
أولويــات هي تدريــب املعلم 
واحلصول على رخصة املعلم.

املبادرة الرابعة

 تطويــر حكومــة النظــام 
التعليمي والسياسات التعليمية.

وهدفها إعداد أدلة تنفيذية 
حلوكمة املنظومة التعليمية.

تطوير القدرات وبناؤها

تطوير أنظمة رقمية لدعم 
اتخاذ القرار.

املبادرة اخلامسة: مبادرة 
التحول الى االقتصاد املعرفي.

وتهدف الى مواكبة النظام 
التعليمي ملتطلبات احلكومة.

تطوير الرعاية الصحية

٭ خالد مهدي: املبادرة األولى 
تتعلق بتعزيز منظومة الصحة.
٭ الفــارس ملخــص احملــور 

الثالث:
٢٣ مبادرة و٥ مســتهدفات 
٧ جهات حكومية مسؤولة و٤ 

وزراء.
احملور الرابع: حتسني البنية 
الطاقات  التحتيــة وتوظيــف 

املتجددة:
٭ رنا الفــارس: احملور الرابع 
واألخير لتحسني البنية التحتية 

وتوظيف الطاقات.
تنــدرج حتتــه ٨ مبادرات 
وركيزتان و٨ مبـــــــــــادرات 

تنقسم الى خدمات واملواصالت 
واملوانــئ واملطــارات والطرق 
واألنفاق واجلســور، واملكون 
الثالث الغني بالطاقة ويتضمن 
محطات توليد الكهرباء والطاقة 

الشمسية ومحطات الطاقة.
البنــى  الثانــي:  العنصــر 
هــو  االجتماعيــة  التحتيــة 
املستشــفيات واملدارس ودور 

الرعاية.
بالرغــم من إنفــاق الدولة 
مبالغ كبيرة على البنية التحتية 
نــرى أن الكويت أتت باملرتبة 
٦٦ مــن أصــل ١٤٤ دولــة. في 

املواصالت جئنا في الـ ٧٩.
في البنى التحتية جئنا في 
الـ ٥٢. في االبتكار جئنا في الـ 

١٠٨ من أصل ١٤١ دولة.

املســتقبل فأي مبادرة حتتاج 
إلى قانون سنقدمه في الوقت 
املناســب إلى املجلس أو نعيد 
القوانني  مناقشته، وســنفعل 
بطريقة مختلفة عما أثيرت به 

مثال على ذلك الدين العام.
برنامج عمل احلكومة ليس 
وثيقة مطبوعة بل وثيقة حية 
تتغير كل أســبوعني، فاللجنة 
كل  تقاريــر  تتلقــى  العليــا 
أسبوعني وتنظر إلى املبادرات 

وكيفية تفعيلها.
ولن نســكت عن متابعتها 
إدارتهــا  املبــادرات وكيفيــة 
وســتكون من جلنة ثانية في 
مجلــس الوزراء اللجنة العليا 
ملتابعة برنامج عمل احلكومة.

٭ الصيفــي مبــارك الصيفي: 

أشــوف كالمــك يعجبنــي 
أتعجــب،  أفعالــك  وأشــوف 
فالبرنامــج إنشــائي وأمنيات 
لن تتحقق علــى أرض الواقع 
أتــى بدون تشــريعات وبدون 
جدول زمني، طاف من املجلس 

سنة ونصف.
لو حتقــق ١٠٪ من برنامج 
احلكومات الســابقة ســنتقدم 
لكننــا نتخلــف ٥٠ ســنة عن 

غيرنا.
هــذا  ســيتحقق  كيــف 
البرنامج؟! وكيف يدار البلد 
بهــذه العقليــة، ٢٦ صفحــة 
ألربع ميزانيات تفوق الـ ١٠٠ 
مليار دوالر، هذا لكي تقولوا 
قدمنــا لكــم برنامج عمل وال 
تستجوبوا رئيس احلكومة، 

املفروض املستشــار ال يزيد 
عمــره علــى ٣٠ ســنة، نأتي 
بالشباب ليعرفوا احتياجات 
الشباب، دول اجلوار ال يوجد 
بهــا شــيء اســمه مراجعات 
املواطنــني كل دول اخلليــج 
ضغطة زر في البيت ليخلص 
الشغل، هذا برنامج ذر الرماد 

في العيون.
املفتــرض احلكومة تنتهج 
نهج الشيخ ناصر صباح األحمد 
عنده من ســرق أو مختلس أو 
متسبب في هدر مال عام يحوله 

الى النيابة مباشرة.
ق تســد،  لدينــا نظــام فــرِّ
الكويت بها ضرب القبائل اليوم 
واللحمة الوطنيــة بدونها لن 
يتحقق أي شــيء، ال فرق بني 
قبلي وعوائل وُسني وشيعي، 
اختلط دمنا في هذا البلد بدون 

استثناء.
أين حماية حــق املواطنة، 
قدمنا جلسة خاصة باجلنسية، 
واحلكومة تقول ما نسقتم معها.

تســحبون حصانات نواب 
وتسحبون جناسي وتبتزون 

املواطنني.
مقارنة مع اخواننا في دول 
اخلليج، هناك فجــوة كبيرة، 
الفرق بيننا وبني دول اخلليج 
كما الفرق بــني نوكيا أبوليت 

وآيفون ١٣.
وإذا كان رئيس الوزراء ثوبه 
نظيف فال يتحالف مع فاسدين، 
وال أرى هنــاك بوادر تقدم، لو 
حققت ١٠٪ ســتكونون أبطاال، 
أنتم تأتون العتماد التشريعات، 
نحن بلد نسير بدون رؤية وال 

ندري وين رايحني.
كلنا نحب وطننا إال بعض 
الفاسدين القلة معروفني بعدم 
حبهم لوطنهم مع ذلك احلكومة 
تتحالف معهم، كيف تتحالف 

مع فاسد؟
٭ أحمد الشحومي: غدا جلسة 

خاصة.
اجللســة ١١ صباحا وليس
٩ صباحا بخصوص املتقاعدين.
ترفــع اجللســة إلــى غد 

الساعة ١١.

هناك حتديات لوجســتية 
وبيئة اقتصادية واجتماعية، 
وســنعمل علــى حلحلــة هذه 
التحديات ليتــم التركيز على 
استمرار التمويل لهذه املشاريع 
ومننع الهدر في االستثمار في 
مشــاريع البنية التحتية التي 
ال تكون لهــا عوائد اجتماعية 

أو اقتصادية.
القوانني والتشريعات

هناك العديد من التشريعات 
موجودة في املجلس وســتتم 
متابعتها من الوزراء وتفعيلها 

مع اللجان في مجلس األمة.
وقــد تكــون هنــاك قوانني 
الــى قوانــني وعــدم  حتتــاج 
حتديدها اآلن ألنه ســتأتي في 

برنامــج احلكومة ٢٦ صفحة، 
هناك صفحــة ناقصة لم تأت 
وهي أهم صفحة وهو تشكيل 
احلكومة األولى فقط من أجل 
انتخابات الرئاسة، واحلكومة 
الفاتــورة نتيجــة هذا  تدفــع 
التصويت للرئاســة، نشــفق 
علــى بلدنــا الــذي كان لؤلؤة 
اخلليــج ودرة اخلليج، ونحن 
آخــر الركب فــي دول اخلليج 
لوال املادة ٩٨ من الدســتور ملا 
تقدم اليوم برنامج العمل، دول 
اخلليج طافتنا مبراحل ونحاول 
اللحاق بالركب وعلى عقليتنا 

ما راح نلحق.
البرنامج الذي قدم بناء على 
املــادة ٩٨ خوفا من املســاءلة 

السياسية ملا أوتي به.

د.محمد الفارس د.علي املضف

ومستهدفان للمحور ويشارك 
بهــا ٤ جهــات حكوميــة بدءا 
مبعهد الكويت لالبحاث ووزارة 

الكهرباء ومؤسسة البترول.
املهــام ســتكون مــن مهام 
٣ وزراء، وزيــر النفــط، وزير 
التربية، وزير الدولة لشؤون 
البلدية وتكنولوجيا املعلومات.

هناك مستهدفان:
١ - حتســني مؤشــر البنيــة 

التحتية.
٢ - حتســني مؤشر احلصول 
على الكهرباء ومؤشــر جودة 

إمداد الكهرباء.
املبــادرات ســتمكننا مــن 
تطوير بنى حتتية فعالة وهي 
تنقسم إلى بنى حتتية اقتصادية 
واالقتصاديــة  واجتماعيــة، 

الصيفي الصيفي خالد العتيبي والشيخ طالل اخلالدد.حسن جوهر ود.خالد مهدي

برنامج عمل احلكومة يتكون من ٤ محاور هي تنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي وإعادة هيكلة القطاع العام وتأهيل رأس املال البشري وتطوير البنية التحتية

د.رنا الفارس

رنا الفارس: سنعمل على توفير التمويل املستمر لتطوير البنى التحتية مع تخفيف الهدر وغرس الشعور بالتملك العام بالنسبة للخدمات

وزير التربية: تطوير جودة املناهج الدراسية من خالل مواءمتها وفق قيم اإلنتاجية والتنافسية واالستدامة لتكوين رأس مال بشري

خالد مهدي: الكويت تعاني من السمنة واألمراض املزمنة غير املعدية وجائحة كورونا أوضحت ضرورة معاجلة القضية الصحية
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وزير النفط: تفضل صاحب السمو بالعفو خلق أجواء إيجابية 


