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مواصلة مناقشة برنامج عمل احلكومة

وصف عدد من أعضاء مجلس األمة خالل اجللسة التكميلية أمس برنامج عمل احلكومة للفصل التشريعي الـ ١٦ للسنوات ٢٠٢٢/٢٠٢١ ـ ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بأنه «إنشائي» ويتضمن مشاريع تنموية كبرى دون إطار زمني محدد لتنفيذها على أرض الواقع.  وانتقد 
عدد من النواب احلكومة بعدم جديتها في إقرار بعض القوانني املهمة التي من شأنها سد القصور التشريعي الذي ميكن احلكومة من تنفيذ برنامج عملها احلالي في الزمان واملكان احملدد. وأشاروا إلى ما احتواه برنامج عمل احلكومة احلالي للعديد من املشاريع 
التنموية الكبرى التي ستنهض بالبالد وحتل الكثير من املشكالت، السيما في مجاالت اإلسكان والتعليم والصحة والطرق والبطالة والتركيبة السكانية وغيرها. وأعرب عدد من النواب عن اعتقادهم بعدم قدرة اجلهات احلكومية املعنية على تنفيذ تلك املشاريع 
وفقا للمواصفات واالشتراطات املطلوبة في املدة الزمنية احملددة. وأمس، وافق املجلس على رسالة من النائب مهلهل املضف يطلب فيها تكليف جلنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد بالبحث والتقصي حول أسباب عدم تكويت مركز العلوم الطبية في جامعة 
الكويت، باإلضافة إلى اجلهاز الوطني لالعتماد األكادميي وتعنت اجلهات اإلدارية بعدم قبول الطلبة واألساتذة الكويتيني في كل من املركز واجلهاز. من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير النفط د.محمد الفارس العمل بكل جدية لتكويت القطاع النفطي «لكن 
وفق اجلدول الزمني»، مشيرا إلى انه اطلع على إجراءات تعيني مستشار وافد تناول ظروف تعيينه النائب د.بدر املال «سأتابع ملفه وإن كان هناك جتاوز فسأعاجله». وعن طريق املقوع الذي طالب به النائب د.محمد احلويلة، قال د.الفارس ان حوله منشآت نفطية 

مهمة، مؤكدا التنسيق مع اجلهات املسؤولة ومنها «األشغال»، متعهدا مبوافاة النواب بالنتائج. من جانبه، قال وزير اإلعالم والشباب د.حمد روح الدين: أؤكد أن مفتشي وزارة اإلعالم يجوبون جميع مواقع احلفالت للوقوف على التجاوزات التي تنحصر مبخالفات 
شروط التراخيص و«هناك تعاون مع وزارة الداخلية وال نقبل املساس بالثوابت أبدا». من جهته، أكد وزير العدل ووزير الدولة لتعزيز النزاهة جمال اجلالوي أنه ال أحد فوق املساءلة، وكل من يرد اسمه في التحقيقات سيتم استدعاؤه، ويد العدالة ستطول كل من يرد 
اسمه في التحقيقات. وتعهد وزير األشغال العامة ووزير الكهرباء واملاء علي املوسى مبتابعة موضوع طريق الوفرة بنفسه بعد تدوين املالحظات «ونحن مع أي حل يسهل على املواطنني أمورهم».وأكد املوسى أن هناك خلطات أسفلت جديدة للشوارع خصوصا بعد 

حادثة تطاير احلصى، وهناك ٣٠ مليون متر مكعب من اخللطة االسفلتية اجلديدة سيتم استخدامها إلصالح الطرق.. وإلى التفاصيل:

تابع اجللسة:  احملرر البرملاني

والشــكاوى املدرجــة علــى 
اجلدول.

بند األسئلة

٭ سؤال هشام الصالح لوزير 
الداخلية عن إسقاط وسحب 

اجلنسية الكويتية.
٭ هشــام الصالــح: قدمت ما 
يقــارب ٧ أســئلة مــن صــور 
اإلعجــاز احلكومــي فــي الرد 
على السؤال أن تأتيني اإلجابة 
في ٥ أســطر، ســألت عن عدد 
املراســيم بســحب اجلناسي، 
يأتيني اجلواب بأن أقرأ نص 
املادة الفالنية، نحن نعّول على 
القضاء في مســألة اجلنسية، 
واليوم لدينــا توحيد املبادئ 
القضائية بخصوص مســائل 
اجلنســية، كل شيء يجب أن 
يخضع لرقابــة القضاء، عدم 
اخلضــوع للقضــاء هي نقطة 
سوداء، أما احلديث بأن سحب 
اجلنسية مســألة سيادية هذا 

مفهوم خاطئ.
الدول احلضارية قضاؤها 
ينظــر فــي مســائل ســحب 
اجلنسية، هناك بعض الدوائر 
قالــت نعــم أنظر في مســائل 
سحب اجلنسية، وعندما يقدم 
الطلب يقولون مــر ٦٠ يوما، 
يجــب أن نعالج أهلنا وربعنا 
بغض النظر عن امللَّة والطوائف 
ونعالج فترة التظلم، هناك من 
وقع عليهم الظلم في ســحب 

اجلنسية.
الشــيخ صبــاح األحمــد 
كلف جلنة للنظر في تظلمات 
اجلنسية وانتهت الى عودة ٢٠ 
ملفا بعودة اجلنســية، أناشد 
ق هذا القرار. احلكومة أن ُتطبِّ

٭ سؤال حسن جوهر لوزير 
الداخلية عن اإلجراءات املتخذة 
بحق املعنيني من كبار املسؤولني 
في إدارة أمن الدولة مبا يعرف 

بتسريبات أمن الدولة.
٭ حسن جوهر: هذا املوضوع 
الذي هز أركان الكويت وحلسن 
احلظ كان أحد محاور استجواب 
رئيس الوزراء والذي شهد عدم 
قدرته علــى الرد على احملاور 
اخلاصــة  واالستفســارات 

باحملاور.
هذا نوع من أنواع الفساد، 
أهل الكويت رأوا التســريبات 
التــي خرجــت من جهــاز أمن 
الدولــة والتــي كانت احلصن 
فــي  للمتورطــني  احلصــني 
املاليــزي، وهــذه  الصنــدوق 
أكبر عملية غسيل أموال مرت 
على الكويت، وشوهت سمعة 
الكويــت، النتيجة متت إحالة 
بعض أبناء الكويت إلى النيابة 
والتحقيــق معهــم واتهامهــم 
باخليانة العظمى بتسريب مثل 
هذه األشرطة وبرأتهم احملكمة، 
وتبني أنهم أبطال غيورون على 
الكويت، لم يتم أي حتقيق في 

هذا املوضوع.
يوم أمس صدر حكم قضائي 
ببراءة دكتورة صفاء زمان في 
تهمة تتعلق باألمن السيبراني، 
فبياناتنــا الســيبرانية غيــر 
محصنــة وقواعــد البيانــات 
اخلاصــة بالكويــت، وأضيف 
العاملني في أهم قطاع وبيانات 
وزارة الداخلية والعاملني من 
ضبــاط وأفــراد وجهــاز أمن 
الدولــة بياناتهم الشــخصية 
والعائلية مخترقة وموجودة 
خارج الكويــت، فكيف نحمي 
أبنــاء الكويــت وكيف نحافظ 
على سالمة هذا اجلهاز احليوي 

افتتــح رئيــس مجلــس 
األمة مرزوق الغامن اجللســة 
أمــس األربعــاء التكميليــة 
٣٠ مارس ٢٠٢٢ عند الســاعة 
التاسعة صباحا، وتال األمني 
العام أسماء األعضاء احلاضرين 
واملعتذرين والغائبني بدون إذن 

أو إخطار.
الرسائل الواردة

١ - رسالة من مهلهل املضف 
بتكليف جلنة شؤون التعليم 
بالبحث والتقصي حول أسباب 
عــدم تكويــت مركــز العلوم 
الطبيــة في جامعــة الكويت، 
باإلضافة إلى اجلهاز الوطني 
لالعتمــاد األكادميــي وتعنت 
اجلهات اإلداريــة بعدم قبول 
الطلبة واألساتذة الكويتيني في 

كل من املركز واجلهاز.
٭ ســعود أبوصليب: املعاهد 
كل عــام تخــرج ٣٠٠٠ طالب 
وطالبــة، ومن املســجلني في 
ديــوان اخلدمــة املدنية فئات 
معينــة مبعنــى أن خريــج 
احلقوق ال ُيســجل في ديوان 
اخلدمة املدنية وال املهندسني 
يسجلون، نحن مشكلتنا في 
بلدنا هو ديوان اخلدمة املدنية.

٭ حمد املطر: الرسالة مستحقة 
التعليمية  اللجنــة  بتكليــف 
ببحث عدم تكويت مركز العلوم 
الطبية، وأمتنى املوافقة عليها، 
لدينــا خلل كبيــر في بعض 
األجهزة احلكومية والتعامل 
مع الشهادات األكادميية، مبعنى 
أنه ال يجوز أن تعطي جامعة 
الكويت شهادة الدكتوراه وفي 
نفــس الوقت ال يتــم تعيينه 
ضمن أعضاء هيئة التدريس 
وأسباب االستبعاد تستحق أن 
نقف عندها، والبد أن يكون لنا 
دور في هذا األمر، خاصة مثال 

قسم الكيمياء.
طالبنــا بتشــكيل جلــان 
حتقيق في الشهادات املزورة، 
ونتمنــى أن يأتيهــا الــدور، 
وسأرســل رســالة للمجلس 
ملعرفــة أين وصلــت طلبات 
التحقيــق، وبخصوص جهاز 
االعتمــاد األكادميــي، نتمنى 
اإلســراع في تقييــم القوائم، 
هنــاك بيروقراطيــة تعطــل 
طلبتنا، فمن املفترض أن يكون 
اجلهاز سريعا، وإعطاء مميزات 

للطلبة الذين يتخرجون.
يجب أن تتنوع مدارســنا 
لالبتعاث، كان عندي لقاء مع 
سفيرة تركيا في الكويت وقالت 
إن لديهم ٨ جامعات معتمدة، 
فأمتنــى أن يذهب الطلبة إلى 
تركيــا، فالتعليــم ممتاز جدا 
هناك، وأمتنى أن يسرع الوكيل 
في إجراء خطة البعثات، فهناك 

تنوع في التعليم هناك.
٭ عبــداهللا الطريجــي: هذه 
الرسالة مســتحقة خاصة أن 
التعليم في الكويت يحتاج إلى 
نفضة ونقلة وإقالة عدد كبير 
من القياديني، خاصة في وزارة 
التربية، هــل يعقل أن الدولة 
ترسل طالبا كويتيا على نفقتها 
لدراسة الدكتوراه وعندما يعود 
ال يتم تعيينه في أعضاء هيئة 
التدريــس؟!، ال ألوم الوزير، 
ولكن يجب أن يقوم بالتكويت، 
يجــب أن يكون هناك تكويت 

فعلي.
املزورة، هناك  الشــهادات 
جلنة اكتشفت أن هناك دكاترة 
شــهاداتهم مزورة ُيدرســون 
لطلبتنا، أين وصلت التقارير؟

هل يعقل أن دكتورا متخرجا 
فــي جامعة غيــر معترف بها 
وبشهادة غير معتمدة ُيعني في 
إحدى اجلهات الرسمية؟! هذا 
األمر يحتاج إلى وقفة وجلنة 
حتقيق، وأطالب رئيس جلنة 
التعليم عندما يتم تكليفه بأن 
يكتب تقريرا يجب جميعا أن 
نصــوت باملوافقــة على هذه 

الرسالة.
جودة التعليم حتتاج إلى 
وقفة ويجب على من يحضر 
للكويت لتعليم أبنائنا أن يكون 
أهال لذلــك، عندما يتقدم عدد 
من املعلمني غير الكويتيني ما 
يعرف يجيب عن االختبارات 
وهنا تدخل الواسطات وبالتالي 
نشــارك فــي عمليــة تــردي 

التعليم.
٭ الصيفــي الصيفي: املعاهد 
التطبيقيــة فيهــا دكاترة في 
األقســام وهــم مــن يحددون 
مواصفات الدكاترة املقبولني، 

النائب األول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواب في حديث مع احد النواب

شــهاداتهم  هــؤالء  بعــض 
مضروبة، وعندما يأتي شخص 
شهاداته معتبرة يضعون له 
مليون شرط وال يتصلون عليه 

للتقدم للوظائف.
مستوى التعليم منخفض، 
هذا طبيعي ألن عندنا شهادات 
مــزورة كثيرة، ومع األســف 
اجلهــات العلميــة واملعاهــد 
مدرســون  بهــا  واجلامعــة 
شــهاداتهم مــزورة، وهنــاك 
في املعاهد شــهاداتهم مزورة 
ويقفــون حجر عثرة أمام من 

شهاداتهم سليمة.
التربية  مســؤولية وزير 
كبيرة في هــذا القطاع، معهد 
األبحاث ال أدري ماذا نستفيد 
منه، ماذا ساهم في الصناعة 
الزراعــة، عايشــني فــي  أو 
امبراطورية ويأخذون سفرات 
ومميــزات، ماذا قــدم للدولة، 
ومسوينها مملكة خاصة بهم 

وال يوظفون إال عيالهم.
هناك عدة جهات في الدولة 
هذا ديدنهم، على رئيس الوزراء 
أن يعرف أن مثل هذه اجلهات 
هي امبراطوريات داخل الدولة 
ومرتع خاص لألموال والرواتب 
الكبيــرة واملواطــن العــادي 
املجتهد يجلس في بيته محبط 
بسبب الفساد املستشري في 

كافة أرجاء البلد.
٭ حسن جوهر: الرسالة مهمة، 
يــوم أمس فــي االســتجواب 
عرجت على بعض االختالالت 
ومــن أهمهــا جــودة التعليم 
واســتعنت ببعض املؤشرات 
العاملية املنخفضة بالنســبة 
للكويت، هذا الصرف املوجود 
لدينــا علــى التعليــم يقــدر 
باملليارات يكون الترتيب ١٠٦ 
على مســتوى العالم، ننادي 
باستراتيجية للتعليم، أناشد 
وزير التربية أن يكون هناك 
اهتمام كبير وأولوية قصوى 
فــي مســألة التعليــم، فهــو 
االســتثمار احلقيقي، اختبار 
ميزة كشف أوجه القصور وأن 
مســتوى طلبتنا ضعيف في 
املواد األساسية، فمن يقبل أنه 
لن ينجح وال طالب في اختبار 

ميزة؟!
هناك اختالالت كبيرة في 
جامعة الكويت، وهناك أكثر من 
١٢٠ منصبا قياديا شاغرا في 
اجلامعة بالنسبة لكلية العلوم 
الطبيــة يفتــرض أن تراجع 
وسبق أن قدمت أسئلة برملانية 
في هذا الشــأن و«تطفيشهم» 

للكوادر الكويتية.
امليزانيــة القادمة جلامعة 
الكويت مهمة، ومن غير املعقول 
تقليص امليزانية في ظل تزايد 
أعداد الطلبة، وأطلب من جلنة 
امليزانيات أن يراعوا اجلانب 

التعليمي.
املجلس األعلى للتعليم إذا 
لم يكن موجودا كجهاز مستقل 
يراقــب ويضع اســتراتيجية 
التعليم بعيدا عن احلكومة ال 
ميكن أن نطور التعليم، يجب 
إلغــاء كل الهيئات واملجالس 
التي ليست لها قيمة ومجرد 
هدر وتنفيع، ويجب أن نكتفي 
مبرجعية واحدة وهو املجلس 

األعلى للتعليم.
وافق املجلس على رسالة 

النائب مهلهل املضف.
(موافقة عامة).

العرائض والشكاوى

وتال األمني العام العرائض 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ونائبه أحمد الشحومي وم.أحمد احلمد على املنصة  (قاسم باشا)

ثــم ١٥٪، ثم ٩٪ أخرى ثم ١٥٪ 
أخرى وتضاعــف راتبه في ٤ 
سنوات بشــكل غير مسبوق، 
وهذا مستشار وافد، املصيبة 
هناك كتاب يقول إن هذا العامل 
من الكفــاءات النادرة، هل هو 

«ترزية» وتسّخر لهم األموال، 
مستشار قانوني ُعني في إحدى 
الشركات النفطية ومتت زيادته 
١٠٪ وبعد ٥ أشهر حصل على 
زيــادة ٣٫٥٪ وبـ ٧ أشــهر ٥٪ 
وبعد ٣ أشــهر زادوا راتبه ٩٪ 

فترة عدم الزيادات والترقيات.
٭ بدر املال: تعجبت من اإلجابة، 
كان يفترض علــى الوزير أن 
ُيشكل جلنة حتقيق، فهذه حالة 
فريدة، السؤال يكشف كيفية 
تعيني بعض األشخاص ليكونوا 

العاملون والقياديون  ويكون 
مؤمتنني على أبنائهم وسالمة 

الوطن والبلد.
٭ سؤال بدر املال وزير الكهرباء 
والنفط عن دواعي زيادة أحد 
موظفي املوانئ الكويتية خالل 

واملهــم الــذي يتصــدى ألمن 
الكويت، هــذه األمــور عندما 
نثيرها هــي من باب احملافظة 
علــى بلدنــا وأبنــاء الكويت، 
نتمنى أن يكــون هناك تعاط 
جاد ومسؤول مع هذه امللفات 
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٭ سؤال أسامة الشاهني لوزير 
املالية عما إذا كانت هناك رسوم 
ماليــة تفــرض على مراســي 

املارينا اخلاصة.
٭ أسامة الشاهني: وجود مارينا 
أو مرســى خاص في الســكن 
يعطــي قيمــة كبيــرة مضافة 
للسكن اخلاص، وتوقعت أنها 
منطقة مغطاة ألنها ال اعتبارات 
ماليــة واإلجابــة فاجأتنــي، 
فبالبحــث الفــردي وجدنا ٣٠ 
أمام  مارينا ومرســى خاصــا 
البيوت، ولكــن اإلجابة كانت 
صادمة، وأوضحوا أنهم ليسوا 
اجلهــة املختصــة، وقالوا في 
اإلجابــة إن هنــاك ٢ مارينــا 
مخصصة، ال نتكلم عن مارينا 
سمو األمير وسمو ولي العهد 
واجلهات األمنية، وإمنا نتكلم 
عن اجلهات اخلاصة، وعندما 
تكلمت مــع الوزير قال لي إن 
هاتني املارينتــني هما من أتوا 

وقالوا نريد الترخيص.
وكلنــا نعرف تكلفة إيجار 
وتثمني ونقل ملكية احلراسة 
اخلاصــة، فهــي قيمــة بآالف 
الدنانيــر، املشــكلة أنهــا غير 
مرخصة مبثابة موانئ خاصة.

٭ سؤال حمدان العازمي لوزير 
الصحــة بتاريــخ علــم وزارة 
الصحة باحلفل الذي أقيم في 

أحد الفنادق.
٭ حمدان العازمي: السؤال كان 
أيام كورونا وكان يحظر إقامة 
التجمعات واحلفالت ملخالفتها 
لالشتراطات الصحية، وحذرنا 
من إقامة مثل هــذه احلفالت، 
وفيها مخالفة واضحة وجتاوب 
الوزير معها، ووزير الداخلية 

كذلك جتاوب معها.
نــرى هــذه األيــام وكلمت 
وزير اإلعالم عن إقامة مثل هذه 
احلفالت والتراخيص املخالفة 
للشرع والعادات والتقاليد، ماذا 
يستفيد الشــعب عندما نأتي 
مبطرب؟ هذا دمار للجيل، كأننا 
نساهم في إفساد الشباب، وما 
املدخول منها؟! هذا األمر غير 
مقبول، خاصة ونحن مقبلون 
على شهر رمضان املبارك، وزير 
اإلعالم جتاوب وأوقف بعض 
الترخيصــات، ومن املفترض 
وقف تلك احلفالت املرخصة، 
والتــي لم يكن بهــا تراخيص 

كذلك.
اآلن نسمع عن إقامة بعض 
احلفالت بدون ترخيص، فهذا 
واجب وزير الداخلية منع هذه 
العادات الدخيلة على الشعب 
الكويتي، هذه األمور ال ميكن 

غض النظر عنها.
٭ وزيــر اإلعــالم حمد روح 
الديــن: أشــكر األخ حمــدان 
العازمي، وأؤكد أن األصل في 
األمور اإلباحــة، ونحن نقوم 
بالدور املطلوب منا، ومفتشو 
وزارة اإلعالم يجوبون احلفالت 
لبحث التراخيص، ودور وزارة 
الداخلية ال يختلف عنا، ودور 
توأمي معنا، وهناك تنســيق 
معنــا، ونؤكد علــى الثوابت 
واملكتسبات، وسيتم التعامل 
بشــكل فوري وحازم مع كل 
احلفــالت التــي تقــام بــدون 

تراخيص.
٭ حمدان العازمي: األصل هو 
اإلباحة، لكن هناك من يتقدم 

هذا األمر ونهتم بالكويت ونهتم 
السكانية والهوية  بالتركيبة 
الوطنية والتوظيف واإلسكان.

٭ حمد املطر:
- رأس املال البشري هو ركيزة 
في خطة التنمية هكذا احلكومة 

تقول ذلك.
- مؤشــر العــام لــرأس املال 
البشــري لدينــا مشــكلة ان 
الطفل فاقد ٥٨٪ من إمكانياته 
اإلنتاجية، يعني نصف مهاراته 

لم يأخذها.
- جودة اإلنفاق شيء خطير، 
فلــو نالحــظ حجــم اإلنفاق 
فالكويت تنفق كما تنفق فنلندا 

وباملخرجات أقارن بأوغندا.
- فجوة التعليم تبلغ ٤٫٨ عام 
اذا عندي ولد عمره ١٨ سنة فهو 
فعليا عمره ١٣ سنة، مهاراته 
الذاتية تعادل ١٣ سنة، يعني 

فاقد ٥ سنوات.
- لدينــا مشــكلة حقيقيــة 
بالتعليم ٥١٪ من أطفالنا غير 
قادرين على قراءة وفهم النص 
البســيط في سن ١٠ سنوات، 
يعنــي ٥٠ طفــال مــن ١٠٠ ال 
يعرفون القراءة، وتبون تنمية 
الكويت  مســتدامة وتقولون 

تضيع؟!
- رئيس جلنــة تعليمية 
يقول باألدلة وبتقارير حكومة 
تقــول ان ٥١٪ مــن األطفال ال 
يقدرون يفهمــون النص هذا 

دمار.
- اختالفات كبيرة في توافر 
واستخدام أجهزة الكمبيوتر في 
الكويت مقارنة بالدول األخرى 

ذات الدخل املرتفع.
- سوينا ٢٠ ورشة عمل للجنة 
وقلنا للحكومة على استعداد 
ان نكون مستشارين لديكم يا 
حكومة لتنفيذ برنامج عملكم 
فيما يخص التعليم، وإذا هناك 
عبء شــعبي عليــك يا وزير 

التربية قلت له أنا أشيله.
مراحــل  وصــل  الغــش 
متطورة جدا وعلى مســتوى 

اجلامعات والثانوية العامة.
- ضــرورة إجــراء االختبار 
الوطني بعد الثانوية العامة.

- ضــرورة إجــراء رخصــة 
املعلم لتطوير املعلمني وجتدد 
واملعلمون املتميزون ما عندهم 
مانــع، وذلك لضمــان جودة 

التعليم.
- وسوينا ورش عمل وأتينا 
بكليــة التربيــة والتطبيقــي 
ومبادريــن وقلنــا إن مبادئك 
يا حكومة نريد تطبيقها، ومن 
أشــرف على الورش د.طارق 
الدويســان وســوينا خارطة 
طريق وهناك اجتماع للجنة 
التعليمية يوم اخلميس القادم 
لوضع خارطة طريق لنفض 

التعليم.
عمري ما كان هدفي د.علي 
املضــف، وإن لــم يعني على 
تنفيذ خارطة الطريق إلنقاذ 
التعليم واهللا ما فيني خير إن 
لم أستجوبه، قسما باهللا لو أنا 
وزير وأعطي وكيل أوردر له، 

له ٢٤ ساعة لتنفيذه.
٭ الغامن: ترفع اجللســة ملدة 

ربع ساعة ألداء الصالة.
استؤنفت اجللسة

٭ حســن جوهــر: الكالم عن 
البرنامــج يدخلنا في صميم 
العمــل السياســي الكويتــي 
في هــذه املرحلة، اســتحقاق 
البرنامــج الدســتوري وفــق 
٩٨ من الدســتور وتزامنه مع 

مستشار قانوني نادر، شغلته 
هــو الرد علــى هذه األســئلة 
وإيجاد مخارج قانونية لوقائع 

فساد في القطاع النفطي؟
في اجللسة القادمة سأكشفه، 
أشك أن يتم التعامل مع هؤالء 
األشخاص بهذه الطريقة، من 
كتب على هذا الشــخص ذلك، 
عمــره لــم يعمــل فــي مهنــة 
التدقيق، هذا يذكرني باملستشار 
«عابدين» هذا عابدين القطاع 
النفطي الذي يرد على األسئلة 
وتقارير الديوان والذي سأكشفه 
في اجللسة القادمة، املفترض أن 
يشكل الوزير جلنة التحقيق.

نحن نوجه الوزراء ملواضع 
اخللل، ال يجوز التعامل بهذه 

الطريقة.
٭ وزير النفط محمد الفارس: 
أؤكــد أن أســئلة د.بــدر املــال 
دائما أمامي، وحريصون على 
التكويــت وحتويــل القطــاع 
النفطــي الى كويتــي خالص، 
وأوعده أن يتم حتويل الشؤون 
القانونيــة إلى قطــاع كويتي 
بحت، إجراءات هذا املستشار 
وإجراءات تعيينه واملبالغ التي 
مت صرفها عليها وإذا كان هناك 
خلــل إجــراءات ومتوافقة مع 

اللوائح أم ال.
٭ بدر املال: أشــكر الوزير، ما 
عندنا شيء شخصي مع أحد، 
لكن أتكلم مع منطق، مستشار 
اإلدارة  الــى  قانونــي يذهــب 
القانونية، من املمكن أن يكون 
كفاءة، لكن ال يوضع في مكتب 
املدير التنفيذي، هناك كارثة في 
كل قطاعات الدولة، واهللا كارثة 
غير مســبوقة ووقتها سنرى 
كيف تتعاملون مع هذا األمر.

٭ سؤال النائب لوزير املالية 
عن القوانني التي استندت إليها 
شركة املشــروعات السياحية 
بالتعاقــد مــع عدد الشــركات 
العامليــة لتطويــر مرافقهــا 

واجلواب عنه.
٭ مبارك احلجرف: شتان بني 
شركة املشــروعات في القرن 
املاضي واملشروعات السياحية 
في هذا اليوم، كانت الشــركة 
ســباقة في املنطقــة واإلقليم، 
اليوم جندها سرقت هذه البسمة 
مــن أطفالنــا، كل مرافقهــا مت 
تدميرها، هل هو تدمير متعمد؟ 

نعم هو تدمير متعمد.
جميع مشاريعها الترفيهية 
مغلقــة، هــل هــذا اإلغــالق 
أتــى بشــكل عشــوائي، كل 
املرافق مغلقة، حتى مشــروع 
البولينج فــي اجلهراء أصبح 
مأوى للكالب الضالة، الشركة 
تعتبر أكبر شركة مالكة ألغلب 
أراضي الدولة ومع ذلك مليئة 
باخلســائر لسوء اإلدارة الذي 
دمر هذه الشركة، وانظر إلى من 
املستفيد من خسائر الشركة، 
هــذه الشــركة لو تــدار إدارة 
ســليمة لتغير الوضع، أمتنى 
أن يكون هنــاك انتفاض لهذه 
الشركة، وأن حتذو بحذو شركة 
املطاحن التي كانت السند لنا 
بعد اهللا فــي جائحة كورونا، 
هذه الشركة في إدارتها حتارب 

الكفاءات الكويتية.
٭ وزير املالية عبدالوهاب 
الرشــيد: نشــاطرك الرأي وال 
نقبل بحالة شركة املشروعات 
الســياحية، وطلبت تشــكيل 
جلنة حتقيق، ولدينا تشكيل 
ملجلس إدارة جديدة وسنضع 
اســتراتيجية جديدة إلصالح 

هذه الشركة العريقة.

بتراخيص وأوراق، هنا يجب 
ضبط األمور التي ال نسمح بها.

أي وزيــر يتعاون نشــيد 
به، ورمضان قريب وال نقبل 
مثل تلك احلفالت، وال تلوموا 
النائب عندما يتكلم وهذا واجب 
الوزيــر قبل النائــب في هذه 
األمور التي ليس بها مجاملة 

أو سكوت.
٭ سؤال فارس العتيبي لوزير 
الداخلية عن جتاوزات صرف 
قطع الغيار اخلاصة باملنظومة 

الرادارية.
٭ فارس العتيبي: سألت وزير 
الداخلية السابق الشيخ ثامر 
العلي عن املنظومة الرادارية 
واإلجابــات كانت غير دقيقة، 
فسوف أعيد توجيه السؤال إلى 
وزير الداخلية احلالي وتكون 
اإلجابة شــفافة ودقيقة حول 
هذه املنظومة الرادارية األمنية.

ورأينا خفر السواحل من 
تهريب ومخدرات والدخول في 
مناطــق ال تشــملها املنظومة 
الراداريــة من حيــث ضعفها 
وعدم حتديثها، وعلى الوزارة 

أن حترص على هذا األمر.
٭ سؤال النائب عبداهللا املضف 
لوزير العدل عــن اإلجراءات 
القانونيــة فــي التحقيق مع 
جميع من ورد اسمه في قضايا 

غسيل األموال.
٭ عبداهللا املضف: في قضية 
املدعــو صاحلي وردنا أنه لم 
يتم استدعاء كل من ورد اسمه، 
في اإلجابة التي أتتنا، وهدف 
السؤال هو توصيل املعلومة 
بهــدوء أن هنــاك اعترافــات 
بأن هناك شخصيات بعضها 
قياديون ولم يتم استدعاؤهم 
إلى النيابة العامة، ال نشــكك 
بأحد، ولكن نؤكد أن القانون 
يطبــق علــى اجلميــع، فإمــا 
ُيستدعى اجلميع أو علمونا أن 
هناك شخصا محصنا لم يذهب 
إلى النيابة ولم يتم التحقيق 
معه، الرســالة يجب أن تصل 
ويتبــرأ من يتبــرأ ويدان من 
يدان، لكن ال بد أن يتم التحقيق 
مع اجلميع، اإلجابة أتتنا من 
النيابة العامة بأن هذا السؤال 

غير دستوري.
٭ وزير العدل جمال اجلالوي: 
أؤكد حــرص النائب على أن 
العدالــة تأخــذ مجراهــا على 
اجلميــع، وليــس هنــاك أحد 
فوق املساءلة، والكل اذا ورد 
اسمه يتم اســتدعاؤه، ولكن 
هذا السؤال يخالف ما جاء في 
طلب التفسير الدستوري رقم 
٣ لسنة ٢٠٠٤، ولكن تأكد أن 
الرسالة وصلت والكل يتابع 
أعمال النيابة وهي أحرص منا 
في أن تطول يد العدالة كل من 

ُيذكر في التحقيقات.
ونتابع كل اإلجراءات التي 
حتدث، وتأكد أنه ال أحد فوق 

املساءلة.
٭ عبداهللا املضف: أقدر حرص 
اجلميع، لكن إلى اليوم هناك 
شخص فوق القانون ال توجد 
جهــة أحرص مــن جهة، الكل 
يريد تطبيــق القانون، ولكن 
هناك حسب معلوماتي ناس 

فوق القانون.
٭ ســؤال عبداهللا الطريجي 
لوزير الدولة لشؤون مجلس 

لقربــه من كثير مــن املناطق 
الشــاحنات  النفطية وحركة 
النفطية، وندرس كل البدائل 
واحللول حتى لو إمكانية جزء 
منه وننســق مع االخوان في 

األشغال والداخلية.
٭ سؤال حمد املطر إلى وزير 
إذا كان يوجــد  النفــط عمــا 
إعالن توظيف للحاصلني على 
تخصص علوم وجيولوجيا.

٭ حمد املطر: في البرنامج ورد 
تخصص اجليولوجيا فهو من 
التخصصات النادرة ويعطونه 
بدال، وألننا دولة نفطية نعلم 
أن القطــاع النفطي مختطف 
مــن قبــل املقاولــني والتجار 
والهوامير، ومن يقوم بأعمال 
الشــاب اخلريج الكويتي هو 
املقــاول، وعندما يكون هناك 
تخصص نادر في كلية العلوم 
منذ ٢٠١٧ ال ينزل إعالن حسب 
رد وزيــر النفــط وعينوا ١٦ 
خريجــا للجيولوجيا، فكيف 
تقول في برنامج العمل «رأس 

مال بشري إبداعي»؟!
خريجونــا ال يتوظفــون 
وظائــف تليق بهــم، الكويت 
بعد ٦٠ سنة من الدستور، إلى 
اآلن نوظف أجانب في قطاعات 
سهلة جدا، املقاول هو من يأخذ 
أماكن طلبتنــا وطالبنا إن لم 
تكن هناك مشاريع رأسمالية 
فلــن نســتطيع اســتيعاب 
اخلريجني، نحن ٧٢٪ مجتمع 
شبابي من أصل مليون ونصف 

املليون.
٭ سؤال فرز الديحاني لوزير 
األشغال عما إذا أجريت دراسات 
فنيــة لتحديــد املواصفــات 
املناســبة خللطات الشــوارع 

والطرق.
٭ فرز الديحاني: نرى شوارعنا 
متهالكة، وهناك شوارع جديدة 
وصارت بهــا حفريات، هناك 
مشــكلة في خلطة الطرق لم 
تقــم بحلهــا الــوزارة، الدول 
األخرى الشــارع كأنك متشي 
على «زجاج»، ما املشكلة، على 
وزير األشــغال أن يشــرح ما 
الفرق بني خلطات شــوارعنا 

وشوارع الدول األخرى.
الســابع  الدائري  الطريق 
يفتــرض أن يتصــل مبنطقة 
صباح األحمد الطريق ال يعيق 

احلقول النفطية.
٭ علي املوسى وزير األشغال: 
هناك خلطات جديدة موجودة 
ومتبعة للمواصفات، ولم تكن 
في السابق قبل تطاير احلصى، 
الكشــوفات  بــكل  ســأزودك 
والشوارع التي بها حفر لم تكن 
من اخللطات اجلديدة، ولدينا 
ما يقارب ٣٠ مليون كم مكعب، 
وهنــاك إجــراءات ســنتبعها 
لوضع ميزانية لإلصالحات، 
وسأجاوبك عن موضوع صباح 
األحمــد ســأزودك بالبيانات 

عندما أطلع على املوضوع.
البند الثالث اإلحاالت

علــى  املجلــس  ووافــق 
اإلحاالت الواردة باجلدول.
مواصلة النظر في برنامج عمل 

احلكومة

٭ بدر احلميدي: تعجبت عند 
اطالعي علــى برنامج العمل، 

القضــاء  برؤســاء مجالــس 
السابقني إلنشاء كلية خاصة أو 
مدرسة لتمويل قطاع القضاء. 

لكن احلكومة ال تريد.
عندما كنت وزيرا لإلسكان 
كان لدي مهندسات كويتيات 
يلبســن «عبي» طلبت منهن 
تصميم مدينة سعد العبداهللا، 
وكانــت أفضــل املــدن، ألننا 

أعطيناهن فرصة.
نحن عندنا «أبو العريص» 
يــأكل كل شــيء، حطينــا له 

«شداخة» ولم ينفع معه.
تضعون خطة ٢٠٣٥ وأنتم 
غير قادرين على إنشاء طريق 

أسفلت للوفرة.
الســريعة املعلقة  الطرق 
علــى  قادريــن  كنــا  نحــن 
إنشــائها بتكلفــة ١٢٠ مليونا 
وأتــوا مبقــاول مــن اخلارج 
غصــب ارتفعــت التكلفة إلى 
٥٠٠ مليون دينار من األوامر 
التغييرية، ولم يسلم املشروع 

اآلن والطريق تكسر.
غير مقبول تدمير الهوية 
الوطنية، يجب حماية الدولة، 
رئيس الوزراء في استجوابه 
طرح االخــوان محاور مهمة، 
تــرى فــي البلد دمار شــامل، 
األعضــاء احلكومــة حولتهم 
الى أعضــاء خدمات، بدل من 

املشّرع أو املراقب.
ملاذا الدولة تستعني بوزراء 
ســابقني، ملــاذا ال تســتعني 
بالشباب، ال بد من تغيير نهج 
احلكومة، الدولة دولة وافدين، 
ذهبت الى مستشفى العيون 
البحر لفحص القرنية دخلت 
ألخذ موعد واهللا ما قدرت من 
كثر الوافدين من عدة جنسيات 
اضطريت أتصل بدكتور وافد 
وأخذلي واســطة عند طبيب 
هندي وكشــف علّي في نفس 

اليوم.
الكويــت، ديرتنا  انتبهوا 
بهذا األسلوب الذي يدار فيها 
ال يوجد أمل اذا كنا منشي على 
هذه الطريقة، بالنسبة للهيئات 
الذين رواتبهم  واملؤسســات 
تزيد على ١٠ آالف وســيارات 
جنــد ان إجنازاتهــم «صفر» 
التركيبة السكانية مقصودة، 
ألنها بشخطة قلم تنحل، في 
السبعينيات الكويت نهضت 
عندما كان هناك رجال دولة، 
الكويت التــي كانت جوهرة، 
أصبحــت بها ســرقة ألموال 
الشعب، ولآلســف لم نصير 

أي واحد منهم.
املقاول الذي أعطوه مقاولة 
املعلقــة  اجلســور والطــرق 
هذا اســتغل املقاولــة وطلب 
باملقاولة أعتقد ١٥٠٠ او ٢٠٠٠ 
عامل وهذا يسمونها متاجرة 
بالعمال جابوا مناقصة قيمتها 
٥٤ مليون ويريد ٢٠٠٠ عامل 
لهذه املناقصة، فقلت للوكيل 
لن أوافق، وسأضع ٥٠ عامال، 
وفي النهاية قبل، اكتشفنا ان 
املدير هو من طلب هذه العمالة، 

ليتكسب منها.
يا إما تعيدون حساباتكم 
حتــى كأســرة حاكمــة، نحن 
نحبكــم ومثلما قلت لســمو 
ولي العهد ان الكويت الدولة 
الوحيدة بالعالــم ال جتد بها 
معارضا للحكم، أمتنى أن نعي 

الوزراء عن تقرير جلنة شؤون 
الوزراء عن تشجيع االستثمار 

املباشر.
٭ عبداهللا الطريجي: ســألت 
عن اللجان التي تتبع مجلس 
الــوزراء، وطلبــت تزويــدي 
بالتقرير عن استقراء الوضع 
االقتصادي، لذلك تفاجأت بأن 
اإلجابــة أتت بعيدة كل البعد 
ودخلنا في موضوع احملكمة 
الدســتورية وتفسيرها، وأن 
السؤال غير دســتوري، وأن 
هــذه اللجــان ال تدخــل فــي 
اختصاصــات وزيــر الدولة، 
الوزيــر احلني موجــود، هذه 
اللجان تتبع َمْن؟ هل تتبعك 

أم تتبع وزيرا آخر؟
وزيــر النفط وزير الدولة 
موجود، وأريد إجابة واضحة 
عن سؤالي، كلنا هنا نتكلم عن 
االقتصاد واخللل االقتصادي، 
ونضــع تشــريعات ملعاجلة 
الوضع االقتصادي، فهل طلب 
النائب غير دستوري ان طلب 

تقرير جلنة وزارية؟
هــذا أمــر غريــب، إذا قال 
اللجــان ال  الوزيــر إن هــذه 
تتبعني فليوجهنــي للوزير 

املختص.
هــذه اإلجابــة مرفوضــة 
وغيــر مقبولــة، وأثــق فــي 
الوزير الفارس وإجابته اآلن 
حتى أســمع منه ليقنعني أو 

سأعيد تقدمي السؤال.
٭ سؤال النائب محمد احلويلة 
لوزير األشغال عما إذا مت ربط 
طريق الوفرة بالدائري السابع 

أم ال.
٭ محمــد احلويلــة: اإلجابة 
أتتنــي مــن وزيــر األشــغال 
الســابق ولــم تكــن مقنعــة، 
طريــق الوفــرة ٣٠٦ يفترض 
أن ينفذ بشكل عاجل وسريع 
حتى يخفف على أهالي مدينة 
صباح األحمد وما حولها، هذه 
املعانــاة وهذه الشــكاوى من 
أهالي مدينة صباح األحمد هي 
فعال حتتاج إلى تدخل سريع 
من قبل احلكومة، وهناك فريق 
مشكل من األشغال والداخلية 
والنفط، ورد النفط غير مقنع، 
وهناك رد من الداخلية مشكورة 
أكــدت أن الطريــق آمن إذا مت 
تنفيــذه مبواصفات ومعايير 
معينة، وكذلك األشغال ردت 
باإلمكان تنفيذ الطريق حسب 
املواصفات واملعايير، ووزارة 
النفط وشركة النفط يجب أن 

تستجيب ملطالب األهالي.
ر أكثر  هذا الطريق ســيوفِّ
من ساعة إال ربع، أي ما يقارب 
اختصــار ٤٠ كيلومتــرا على 
األهالي، وسيخفف من استخدام 
طريق الوفرة ٣٠٦، ومطلوب 
النفط واألشــغال  من وزيــر 
التحــرك من أجــل تنفيذ هذا 
الطريق الــذي يربط املنطقة 
اجلنوبية بالعاصمة واملنطقة 

الوسطى.
٭ علي املوسى وزير األشغال: 
سأتابع هذا املوضوع ودونت 
مالحظات وسأتابعه بنفسي.

٭ وزير النفط د.محمد الفارس: 
هناك جلنة ثالثية فيما يتعلق 
بشارع املقوع ومتت دراسة كل 
اخليــارات فهو طريق حيوي 
داخــل شــركة نفــط الكويت 

البرنامج مطبــوع كما جرت 
العادة في السنوات املاضية، 
مدينــة احلرير كذبــة كبيرة 
صارت منــذ ٢٠٠٧ وأصال لم 
تكن موجــودة، أصــال كانت 
فكرة لشركة عقارية وطلبنا، 
وعندما كلمنا صاحب السمو 
األميــر الراحل وطلــب رأينا 
وقلت له املوضوع ينتهي في 
هــذه الغرفة، ألنه ال ميكن أن 

تسويه شركة خاصة.
في ٢٠٠٧ وضعوا ميزانية 
من ضمنها ٣٧ مليارا إلنشــاء 
مدينة احلرير ومشاريع أخرى، 
وعندما سألوا وزير التخطيط 
يقولون «باح»، وللحني وضعوا 
مدينة احلرير ووزير مسؤول 
على مدينة احلرير، ملاذا وإلى 
متــى هذه اجلمبــزة في إدارة 

البلد؟!
البرنامــج  عندمــا تقــرأ 
تتعجــب ألنه كالم إنشــائي، 
ما دمر البلد إال هذه البطانة، 
عندما ناقشوا في اللجنة املالية 
منطقــة الصبية جــاء جيش 
عرمرم للجنة، وعندما سألتهم 
عن مشاريع في بوبيان، فهل 
تعرفون بوبيان؟! عندما كنت 
وزيرا لألشــغال لم تســتطع 
تنفيذ مشاريع إال على أطرافها، 
قلــت إن الطني يصــل إلى ٤٠ 
مترا، بوبيان في السبعينيات 
كان هناك طائرة كان سائقوها 
الزعابي واختفت وطاحت رأسه 
بالطني، واحلكومة تأتي احلني 
ومتثل وتقول إن هناك مشروعا 

باحلرير.
إلــى متى ال نفهم في إدارة 
الدولة؟، مت استجواب رئيس 
 B.O.T الــوزراء عن نظــام الـ
وكنت وقتها وزيرا لألشــغال 
وكنت على وشك التوقيع مع 
شــركات عاملية إلنشاء ١٩٠٠ 
شاليه و٥ فنادق و٣ مارينات، 
وبسبب هذا االســتجواب مت 
االتصال بي إليقاف التوقيع، 
اآلن يريدون حتويل فيلكا إلى 
مركز ثقافي وأنا قدمت خرائط 
تلك املشاريع منذ ذلك الوقت.

مخرجــات التعليــم زفت 
فــي زفــت، الكويــت كان بها 
رجال دولة في الســبعينيات 
والثمانينيات، زرت مالي في 
الثمانينيــات كان مطارهــم 
شــبرتني، واآلن نحــن نراها 

بالدربيل.
مطــار الكويــت واحلريق 
الــذي حصل به طبعــا بفعل 
فاعل، أنا بجهدي الشــخصي 
أعددت عشرة مشاريع ال تكلف 
الدولة أي أموال وقدمتها لسمو 
ولي العهد وقال لي لم تصلني، 
وقــال مدير مكتبــه مت إعطاء 
املشــاريع للدكتورة تدرسها. 

وهذه املشكلة.
املشــاريع بالدرج، اذا كان 
هناك مــن هو حريــص على 
الدولــة وتطويرهــا ال يتــم 
االهتمام مبا يقــدم ثم ذهبت 
لســمو رئيس الــوزراء، ولم 
يحصل شــيء وبعد أن أثرت 
املوضــوع مت حتويلهــا إلــى 
جلنــة املشــاريع والــوزراء 
وهذه املشكلة. دمرمت البلد في 
التركيبة السكانية، ملاذا تتم 
االســتعانة بسلك القضاء من 
اخلارج، ملاذا ال تتم االستعانة 

د.محمد الفارس متحدثا

د.علي املضفد.رنا الفارس خالد العتيبي والشيخ طالل اخلالدعيسى الكندري وشعيب املويزري

محمد الفارس: نعمل بكل جد لتكويت القطاع النفطي وفق جدول زمني
وزير األشغال: هناك خلطات جديدة للشوارع خصوصًا بعد حادثة تطاير احلصى وهناك ٣٠ مليون متر مكعب سوف يتم استخدامها 

مبارك العرو وجمال اجلالوي وفهد الشريعان وعبدالوهاب الرشيد وم.علي املوسى وسعود أبوصليب

بدر احلميدي: برنامج عمل احلكومة «حي اهللا» ومدينة احلرير كذبة كبيرة كان باألساس فكرة لشركة وهذه املدينة ال تنفذ ألننا في دولة مؤسسات 
حمد املطر: الكويت تنفق على التعليم مثل فنلندا وباملخرجات نقارن بأوغندا فالطفل فاقد ٥٨٪ من مهاراته التعليمية ومن عمره ١٨ سنة هو بقدرة من عمره ١٣ 

الصيفي الصيفي متحدثا وبجانبه فايز اجلمهور ويبدو د.هشام الصالح وم.أحمد احلمد
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حكومــة جديدة وهــو التزام 
أدبي وأخالقي ومدى جديتها 
في وجود رؤية تتناســب مع 

تطلبات احلكومة.
كلنــا رأينا العرض املرئي 
وهنــاك  العمــل  لبرنامــج 
مالحظــات مهمــة جــدا فــي 
صميــم هــذا البرنامــج وفي 
طريقة تلبيته ملتطلبات الواقع 
واملستقبل، هذا البرنامج يحمل 
عناوين براقة وكالما إنشائيا 
جميال وطموحات ولكن يعيبه 
القصور التشريعي وهذا يجب 
أن ننتبه له جميعا واحلكومة 
لم تشر إلى جديتها في وضع 
قوانني لتنفيذ هــذا البرنامج 
الــذي سيســتمر الــى نهاية 

الفصل.
هل هــذه اخلطــة واقعية 
وقابلــة للتنفيــذ ومنظمــة 
لتشريعات تساهم في تطبيق 
الرؤية ٢٠٣٥ على أرض الواقع، 
احلكومة لم تلتزم مبثل هذه 
اخلطــط والتعهدات وبالتالي 
مصيرنا هو الركود واستمرار 
الوضع القائم بكل ســلبياته 
ونحن مع صراع مع الوقع نظرا 
للمتغيرات السريعة في احمليط 

الداخلي واخلارجي.
تشــرفت كنائب مع زمالء 
أفاضل ومع متطوعني باجتهاد 
وعملنــا كإســهام تطوعــي 
وإثبــات لهــذه احلكومة بأن 
الشــعب قــادر علــى ترجمة 
آمالــه وطموحاته على أرض 
الواقــع، وعملنا على برنامج 

الكويت وهذه األفكار تشــمل 
مختلف نواحــي احلياة، منه 
اإلسكان أكثر من نصف مليون 
مواطــن ينتظــرون الرعايــة 
الســكنية. وقدمنــا اقتراحــا 
القروض  بتحصني اســتدامة 
العقاريــة حتى تكــون هناك 
ســيولة نقدية دائمة دون ان 
يكلف ذلك احلكومة اي فلس 
بل تعود بالنفع هناك ايرادات 

ستحصل عليها الدولة.
والقانــون اآلخــر إنشــاء 
مدن إسكانية وفق املواصفات 
ليــس  للبيئــة،  الصديقــة 
فقــط الوحدات الســكنية بل 
بتنــوع كبيــر حتــى املرافق 
واخلدمات واملناطق التجارية 
واالستثمارية وأضف الى ذلك 
البنية التحتية والفوقية من 
مستشفيات ومدارس ومساجد 
وحدائق عامة ومناطق ترفيهية 
دون ان يكلف ذلك الدولة اي 
فلس ويتضمــن مصدر ايراد 
للدولــة مســتدام، ويدر على 
الدولة مصادر إيراد ابتداء من 
٦٠ سنة قادمة، هذا إسهام منا 
وبكل تواضع وفخر نتشرف 
بأن نكون جزءا من مشــروع 
بنــاء الكويت، وإنشــاء مدن 
صناعية ومدن ومستودعات 
طبية ومخازن عمومية، وهذه 
املشــاريع كفيلة بأن حتقيق 
مصــادر جديــدة للدولة دون 
تكليــف اخلزانــة العامــة اي 

أعباء.
مقبلون على أزمة حقيقية 
ناجمة عن النمو السكاني في 
الكويــت واملنطقــة، أجريــت 
دراســة حديثة، عدد ســكان 
الكويت قبل نهاية القرن احلالي 
ســيصل الى ٦ ماليني نسمة، 
نفكر فــي معانــاة الكويتيني 
الذين يعيشون اآلن من اسكان 
وتعليــم وصحة نحــن دعاة 
تعاون ومشاركة لذلك نراقب 

ونحاسب.
قضية التعليم كجانب من 
تخصصي املهني ومن املعطيات 
باقتــراح بتعزيــز  تقدمــت 
التخصصــات املســتقبلية، 
تنويع التخصصات في بعثات 
وزارة التعليم العالي، وهي ١٣ 
تخصصــا تقدمت بـ ٣ قوانني 
بإنشاء جامعات متخصصة، 
األولى متخصصة في العلوم 
املستقبلية وجامعة طبية، أزمة 
كورونا نبهتنا أنه من املمكن 
ان يكون الصراع العاملي القادم 
صراعا طبيا ودوائيا، وإنشاء 
جامعات ألجل هذه التخصصات 
وقدمنا اقتراحا بإنشاء مناطق 
صحية وللصناعات الدوائية، 
ما قدمنا اقتراحات شكلية او 
تبرئة للذمــة بل لترى النور 
بل حتى يكون هناك تفاعل من 
املجلس واحلكومة لترجمتها 

على أرض الواقع.
برنامــج عمل احلكومة لم 
يتضمن رؤية جادة وحازمة 
على إصــالح منظومة الدولة 
ككل قدمنا هذه املبادرة، فالبلد 
يحتاج الى إصالح جذري في 
مؤسساته الدستورية وإال ال 
ميكن ألي برنامج عمل ان يرى 

النور.
السلطة التنفيذية وأجهزتها 
حتولت الى غول كبير، حجم 

اآلن نحن في منتصف هذا 
املخطط الذي ضر البلد وأبعدت 
كل ما هو صالــح وقربت كل 
ما هو فاسد، أصبح كل مواٍل 
للدولــة ولألســرة ُيحــارب 
وُيضرب، الغزو العراقي غزو 
من عدو، نحن نعاني من غزو 
داخلي، اآلن ُيسلب القرار من 
الشعب ومن أصحاب القرار، 
تعاهدنا مع األســرة احلاكمة 
وال ميكــن ان نتخلــى عنهــا، 
ســلمتموهم القرار ٣٠ ســنة 
شوفوا وين وصلوا، أصبحتم 

ال متلكون القرار.
مــا يحدث غزو داخلي من 
مجموعــة التاريخ يذكر عنها 
انها كانت ضد الدولة واألسرة، 
أي تاجر شــريف نضعه على 
رأسنا، لكن يأتي تاجر يؤجر 
مشــروع يدخــل للدولــة ٢٣ 
مليــارا، والزال يتســيد على 
القــرار، هــذا برنامج جســر 
للعبور للسيطرة على القرار 

والثروة في الدولة.
مشكلتنا ان احلكومة تخدم 
هذه الفئة القذرة القليلة العجز 
ليس من قلة أسعار النفط او 
قلة املشــاريع بل عجز بعض 
األشخاص في السلطات الثالث 
عن القيام بدورهم، ٣٤ تريليون 
دوالر دخلــت، فهــل يعقل ان 
تهان امرأة كويتية لتأخذ راتبا 
ومساعدة شؤون ومتقاعدين 
مينعونهم من ٣٠٠٠ دينار، ال 
منلك القرار وأصبحنا مكتفني 
بســبب عدم انتباه بعض من 

ميلكون القرار في البلد.
ال يوجــد احد محصن في 
هــذه الدولة إال ســمو األمير، 
البلد أهم من كل حتصني ألي 

شخص.
ابتلينــا ممــن يحملــون 
اجلنســية أبا عن جــد ولكن 
ال والء للبلد، القضية ليست 
مجرد منصــب وزاري، نحن 
نعيــش وال ندري ماذا يحدث 
غــدا، والبعض يتألم بســبب 
سلوكيات البعض، فاسد وضع 
فاسدا على إحدى املؤسسات 
احلكومية عني ١٠٠ مواطن من 
٣ مناطق، عــني ٤٠ من ربعك 
او جيرانــك والـــ ٦٠ الباقون 
من الذين ينتظرون وظائف.

ســعر الدينار اآلن الفعلي 
٧٣٠ فلســا، هــذا قبــل أزمــة 
روسيا وأوكرانيا، اآلن انظروا 
لألسعار، ويفكرون ان تكون 
الكويتيني عن  العقود للعمل 
طريق هذه الفئة الفاسدة فال 
طبنا وال غدا الشــر، يجب ان 
يعلــم اجلميــع ان فئة ضالة 
الى  البلد والشــعب  يقودون 

الهاوية.
معقولــة قيــادات نفطية 
فاسدة ما حتاسب، والتأمينات 
تعلــن أرباحا وتطلــع كذبة، 
حقيقة مــا يدور مؤلم ومدمر 
وأمتنــى ان الذين يســمعون 
من الوزراء ينقلــون للقيادة 
السياسية ان هناك قلة فاسدة 

متلك ٧٥٪ من القرار.
املطــار اجلديــد احتــرق 
وحتسف واحد فاسد ألنه اذا 
احتــرق فسيفشــل مخططه، 
ألنه سيعطونه أرض اخلدمات 
اخلطوط اجلويــة الكويتية، 

أرض كيلو في كيلو.

اإلعــالم  وزارة  إلغــاء 
وحتويلها الى هيئة وإنشــاء 
شــركة وطنية قابضــة تدير 
العمليــات اإلعالمية، وأمتنى 
ان يكون اإلعالم قويا وصادقا 
وأمنيا ويتماشــى مع اإلعالم 
املجــاور فــي دول مجلــس 

التعاون.
محور األمن، األمن مهم جدا 
ان يكون من أهم محاور برنامج 
األمن وتطوير وزارة الداخلية 
هناك حتريات ويجب ان نركز 
على أمــور كثيرة منها إيقاف 
العبث بالهوية الوطنية وإيقاف 
العبث في ملف التجنيس إال 

عن املستحقني.
وزيــر الداخليــة مطالــب 
مبتابعة ما يكتب في وسائل 
التواصل االجتماعي حتى ان 
البعض طال القيادة السياسية 
وأكثرها تدار من خارج الكويت.
وكذلك التركيبة السكانية 
مهــم جدا هــذا امللــف لتالفي 

العبث بالتركيبة السكانية.
٭ محمــد احلويلة: البرنامج 
تضمن ٤ محاور، البرنامج افتقد 
حتديد فتــرة زمنية لتطبيقه 
وآليــات محددة لتنفيذه، ولم 
يتضمن املتطلبات التشريعية 
من املفتــرض أن تكون هناك 
حزمة من التشــريعات حتى 

نتمكن من تنفيذ البرنامج.
ملف اإلصالح االقتصادي 

كبير على الفاضي، ترشــيق 
الســلطة التنفيذية أمر مهم، 
دســتوريا لدينا مجلس أعلى 
للدفاع الذي نص عليه الدستور 
باقي وأغلبية املجالس العليا 
األخرى هي عبارة عن أدوات 
الــوالءات  للتنفيــع وشــراء 
السياســية وتكلــف الدولــة 
عشــرات املاليني سنويا دون 
اي إجناز او مساهمة لالرتقاء 
في البلد فيجب ان يتم إلغاؤها 
وأن نعيد هيكلة الدولة وفق 

اإلدارة احلديثة.
نظــام احلوكمــة يجب ان 
يطبــق فــورا، هــل نقبــل ان 
نســير في حالة من الفوضى 
الــذمم  والترضيــات وشــراء 
والنفوس على حساب الكويت، 
ولذلك تبنينــا نظام احلوكمة 
ووضعناه علــى جدول أعمال 

املجلس.
الكل سمع الڤيديو بني سمو 
ولي العهد وبعــض القيادات 
النفطية حينما قال لهم «ندري 
احلكومة إجراءاتها بطيئة اذا 

أردمت شيئا تعالوا لنا».
أخيرا مــا كان ينقص في 
برنامج العمل هو إجراء القياس 
البرامــج  واملتابعــة، قيــاس 
وتطبيقها وخضوعها للرقابة.

٭ شعيب املويزري: البرنامج 
مجرد أوراق إنشائي، لو نقارن 
مضمونه بالواقع فسنجد ان 
احلكومــة بهــا خلل فــي أداء 
اذا كانــت  بعــض وزرائهــا، 
احلكومــة غيــر قــادرة على 
إدارة مرافقهــا فكيــف تنظــم 
برامجها، ال تقدري على وقف 
الفســاد، الدولة ومرافقها من 
سيئ إلى أسوأ، كل الشراكات 
احلكومية مع التجار املصالح 
تذهب للطرف اآلخر، احلكومة 
عاجزة عن القيام بدورها عن 
تنمية املجتمع وغير قادرة على 

إدارة مستشفى.
هــذا البرنامج هــو التزام 
لنقل اختصاصــات احلكومة 
للقطاع اخلاص، وبيع لثروات 
الدولة لفئــة معينة، البرامج 
السابقة ما حتقق منها شيء، 
مستشفى يتعاقدون مع شركة 
خاصة إلدارتها بـ ١٥٠ مليونا، 
وزارة الصحة غير قادرة على 
إدارة املستشفى؟! ال تقدر، لكن 
تأتي للتنفيع لبعض التجار 
الذين يســيطرون على البلد 
والقرار ٢٣ مليار دينار خالل 
١٠ ســنوات للبنيــة التحتية 
والطــرق وفي حلظــة ويوم 

واحد مطر ينهار كل شيء.
اجلامعــة الى اآلن لم تنفذ 
والــى اآلن لــم يتــم افتتاحها 
ومت تخصيــص ٩٠٠ مليــون 

لصيانتها وهي لم تفتتح.
هذه املرحلــة مرحلة بيع 
البلد للفئة التي تسيطر على 

البلد.
برنامــج العمــل إنشــائي 
وكذب في كذب، كم برنامج عمل 
ُقدم خالل ٢٠ سنة ماضية، كم 
مشروعا ُقدم، مجموعة تسيطر 
على القرار وتريد سلب القرار 
من أي طرف آخر وهنا مكمن 
اخلطورة، الهدف السيطرة على 
البلد وسلب القرار من األسرة 
احلاكمة، هذا املخطط القذر من 

٦ فاسدين.

شباب األسرة في الوزارة 
تقــدرون تقولــون لرئيــس 
احلكومــة هــذا خطــأ، وزير 
الدفــاع ووزير الداخلية وهو 
ابن صاحب السمو، واألخ وزير 
الدفــاع عمه صاحب الســمو 
احلقيقــة يجــب ان تقال هذه 
الدولة اذا اســتمرت على هذا 
الوضع فســتنهار بسبب ثلة 
أعطيت ثقة ومت السكوت عن 

سلوكياتها وتصرفاتها.
٭ عبداهللا الطريجي: كل محور 
مت وضع وكيل او مسؤول مع 
فريق عمل من اجلهات املعنية 
ملتابعة وتنفيذ هذا البرنامج، 
وهناك جلنة حوكمة برنامج 
عمــل احلكومــة وهذا شــيء 

جميل.
وجدنا مجموعة الشــراكة 
بني القطاعني العام واخلاص 
وذكر البرنامج ان هذه املبادرة 
لديهــا تأخير في عــدم طرح 
آليات محددة لتنفيذ املبادرة 
في ظل ضعف اجلهاز الوطني، 
احلكومــة لديهــا ضعــف في 

مراقبة برنامجها.
تضمــن البرنامــج تنميــة 
ســوق العمــل وهــو موضوع 
مهم وينبغي إقرار إعادة هيكلة 
األجور، هــذا البرنامج تضمن 
كثيرا من املالحظات التي يتفاءل 
بها ولكن الشيء النظري يختلف 

عن األمور العملية.

يجب أن تكون هناك خطوات 
تنفيذية، وبشأن املشروعات 
الســياحية التــي ينبغــي أن 
تتحقق األهداف املطلوبة من 
الشركة، واألمر ينسحب على 
اخلطوط اجلوية الكويتية التي 
حتقق خسائر، ومن املفترض 
أن حتقــق أرباحا، الشــركات 
اململوكة للدولة يجب أن تدار 
بعقلية وتتم إعادة النظر في 
إدارتها وكذلك شــركة بالنقل 
العام وهي شــركات رئيسية 
يفتــرض أن تكــون شــركات 
ناجحة. لدينا مشــكلة كبيرة 

في الطرق.
٭ عبــداهللا املضــف: برنامج 
عمل احلكومة لــم ينفذها ١٩ 

وزيرا فقط.
٭ عبــداهللا املضــف: برنامج 
عمل احلكومة يجب أن تكون 
له ركائز واقعية ومدد محددة 
ومبالغ مرصــودة، أما خالف 
ذلــك فليــس برنامجــا وإمنا 
قصة وسالفة، وبرنامج عمل 
احلكومة ال يطبقه وزير وإمنا 
قيــادات الدولــة ويحتاج إلى 
ثورة على قيادات غير مؤهلة.
أوجــه كالمــي للبرملــان 
واحلكومــة إذا أردنــا برنامج 
عمل حقيقيا يجب أن يقوم على 
خصائص حقيقية وننفذ معنى 
كلمة برنامج ثم نعرضه على 
املجلس واحلكومة تعمل عليه 
منسجمة ومترابطة البرنامج 

متداخل بني أكثر من جهة.
٭ أســامة الشــاهني (رئيس 
اجللســة): ترفع اجللسة إلى 
جلسة خاصة ٦ أبريل املقبل.
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عمل مقترح وسلمناه الى األمير 
والى سمو ولي العهد، ولست 
العمل.  الترويج لهــذا  بصدد 
وضعنا مجموعة من املرتكزات 
األساسية املستحقة من التعليم 
والصحة والتوظيف واإلسكان 
ووضعنــا احللــول العمليــة 
القابلة للتطبيق والتي ميكن 

تنفيذها.
املدة الزمنية لكل اإلجراءات 
لتحقيق األهداف كانت تتراوح 
بني ٣ أشهر وسنة وجمعنا كل 
القوانني من النواب من مختلف 
املشــارب وأخذنــا مشــاريع 
السابقة واملبادرين  احلكومة 
واقترحنا ٤٠ اقتراحا بقانون 
حتل قضايا جســيمة في كل 
أبعاد ومجاالت الواقع الكويتي 
سواء من أزمة او ارتباك ومنها 
٢٠ مقترحــا بقانون يتضمن 
مصادر إيــراد للدولة انطالقا 
من مبدأ تنويع مصادر الدخل 
وعدم الركود الى مصدر النفط 
الوحيد للطاقة، واحتماالت ان 
هــذا املصدر ليــس فقط قابل 
للنضــوب بل إيجــاد مصادر 
طاقة بديلة تخفف من أهمية 
واستحقاق هذا املصدر كركيزة 

في االقتصاد العاملي.
يجب علينا إيجاد مصادر 
جديــدة مســتدامة للدخل في 

فرز الديحانيد.عبداهللا الطريجي د.حسن جوهرد.محمد احلويلة

وزير اإلعالم: ال نقبل املساس بالثوابت ومفتشو الوزارة يراقبون احلفالت
وزير العدل: ليس هناك أحد فوق املساءلة وكل من يرد اسمه في التحقيقات سيتم استدعاؤه ويد العدالة ستطول كل من يرد اسمه في التحقيقات

عبداهللا املضفأسامة الشاهنيبدر احلميديمحمد الراجحي

محمد احلويلة: إجابة وزير األشغال السابق عن طريق الوفرة وربطه بالدائري السابع غير مقنعة وأهالي مدينة صباح األحمد السكنية يعانون 

حمدان العازمي: أيام «كورونا» كانت احلفالت ممنوعة وجتاوب معنا وزيرا الصحة والداخلية واليوم نرى حفالت مخالفة للشرع والعادات والتقاليد 


