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حمد العبيد: إقرار قانون التقاعد املبكر 
وتخفيف ساعات العمل للمرأة ضرورة

أقام مرشح الدائرة الثالثة 
حمد العبيد ندوة نســائية 
رحــب فيهــا باحلاضــرات، 
معربا عن شكره حلضورهن 
وإتاحــة الفرصة له لعرض 
أفكاره ورؤيتــه االنتخابية 
التي يســعى إلــى حتقيقها 
خالل العضوية إن وفقه اهللا 

بالنجاح.
قصة الشعار

وقال العبيد خالل الندوة 
«رفعــت في احلملة شــعار 
إرادة وقــرار)،  (اإلصــالح 
وقصة هذا الشعار اننا نسمع 
الكل يــردد أنه مع اإلصالح 
وضــد الفســاد، ولكــن في 
احلقيقة يخالف فعله وقوله 
فيجــب أن يســبق اإلصالح 
واإلرادة  الصادقــة  النيــة 
احلقيقية في اإلصالح، ويجب 
ان تكون هذه اإلرادة مع كل 
املســتويات قيادة وحكومة 
وشــعبا، ويجب ان تترجم 
هذه اإلرادة والنية الصادقة 
بعزم وقرار وعمل، كما قال 
تعالى: (فــإذا عزمت فتوكل 

على اهللا)».
وأضاف: وعندما اجتمعت 
إرادة اإلصــالح لدى القيادة 
والشــعب متت ترجمة هذه 
اإلرادة بقرار حازم من القيادة 
السياسية بحل مجلس األمة 
وبخطاب سام أسس ملرحلة 
جديدة مــن تاريخ الكويت، 
ويجــب أن نتوقــف قليــال 
ونتأمــل فــي مضامــني هذا 
اخلطــاب، مســتذكرا بعض 
النقــاط املهمة الــواردة في 

اخلطاب.
وقــال إن مــن ضمن تلك 
املضامني التمسك بالتعاليم 
الديــن احلنيــف والرضــا 
بالدستور منهجا للحكم في 
إدارة البالد، واحترام العالم 
للكويت بســبب انهــا دولة 

وضوح الرؤية املســتقبلية 
السبب الرئيســي في تأخر 

مسيرة التنمية.
وذكر أن اخلطاب السامي 
دعــا اجلميع لعــدم تضييع 
الفرصــة لتصحيح املســار 
واملشــاركة اإليجابيــة فــي 
اختيــار القــوي األمني الذي 
الكويــت  يضــع مصلحــة 

وشعبها فوق كل اعتبار.
تطلعات وحتديات

وبني أن الشعب الكويتي 
يتطلع الــى مرحلة عنوانها 
التعــاون واإلجنــاز لبنــاء 

الــدول وجربت أثنــاء أزمة 
كورونا، وتخفيف ســاعات 
العمــل للمرأة ملــا عليها من 
التزامــات فــي االهتمام في 
األبناء واألسرة، وإيجاد مقار 
للحضانات لألطفال في مقر 
العمل، وصرف رواتب مربية 

املنزل.
كما دعا العبيد إلى إيجاد 
حلول عادلة للرعاية السكنية 
للمرأة املطلقة واألرملة، هناك 
بعــض القوانــني التي تقدم 
بها أعضاء التجمع الســلفي 
الكويتية،  املــرأة  إلنصــاف 
وإجازة خاصة مبرتب كامل 

لفترات طويلــة دون إيجاد 
مسكن لألسرة، ويترتب على 
ذلك كثير من املشاكل التي تقع 
على األسرة منها كثرة حاالت 
الطالق بســبب عدم وجود 
املسكن األمن وكذلك إرهاق 
كامــل لألســرة مبصروفات 
اإليجار الشهرية، ونرى ان 
حل القضية اإلسكانية سهل 
إذا كانت هناك إرادة حقيقية 
وتتبعها قرار حازم وإتاحة 
جميع احللول للمواطن ومن 

وجهة نظري.
وبشــأن قضية التعليم، 
قــال العبيد: إن عدد الطالب 

كويت املســتقبل كمــا بنى 
اآلباء كويــت احلاضر التي 
ننعم بها، مبينا أن األســرة 
الكويتية تعاني اليوم كثيرا 
من الهموم والتحديات بحيث 
يجب ان تكون أولويات العمل 

في املجلس القادم.
إلــى  العبيــد  وتطــرق 
اســتحقاقات مهمــة للمرأة 
الكويتيــة، مبينــا أنــه من 
الضــروري االهتمــام بهــا 
وإقرارهــا وهي إقرار قانون 
التقاعد املبكر، واســتحداث 
وظائــف عــن بعــد وطبقت 
وجنحــت فــي كثيــر مــن 

ال حتسب من رصيد إجازاتها 
للوضــع، وصــرف العالوة 
االجتماعية لزوجة املعاق إذا 
كانت ال تصرف لألب إذا كانت 
موظفة في جهــة حكومية، 
وكثير من القضايا التي تهم 
املرأة الكويتية والتي تأخر 
املجلــس واحلكومة معا في 

إقرارها.
استحقاقات األسرة الكويتية

هنـــــاك  إن  وقـــــال 
لألســــــرة  اســتحقاقات 
الكويتية ينبغي االهتمام بها 
فمن غير املعقــول االنتظار 

في مختلف املراحل ٣٥٥٫٠٠٠، 
هل يصلح أن يكون ابناؤنا 
حقل جتارب لسياســة غير 
ثابتة للتعليم وكل وزير له 
رؤية مغايرة ممن ســبقه؟ 
وحصلت الكويت على املركز 
الثامن عربيا واملركز ١٠١ عامليا 
في مســتوى جودة التعليم 
ويعتبر مركــز متأخر وهذا 
ال يترجــم ما تنفقــه الدولة 

على الطالب.
وأضاف «تنفــق ١٥٫٠٠٠

دوالر ســنويا على الطالب 
ومع ذلك حصلت الكويت على 
املرتبة ٤٧ من ٥٠ في اختبار 
TIMSS وتنفق كوريا نصف 
مــا تنفقه الكويت وحصلت 

على املركز الثالث».
التوظيف،  وبشأن قضية 
أكد العبيد أن عدد الشباب في 
الكويــت الذي يبلغ  عمره ١٥

إلــى ٣٥ عامــا، نصف مليون 
شــاب وهــم ثــروة الوطــن 
احلقيقيــة والعاطلــون عــن 
العمل حتى هذه اللحظة ٨٣١٨

وعدد خريجي جامعة الكويت 
٥٣٨٨ واجلامعات اخلاصة ٢١٠٣

والدبلوم ٩٦٩ مبعدل ٨ آالف 
ســنويا، يجب إيجــاد حلول 

سريعة لتوفير فرص عمل.
القطاع الصحي،  وبشأن 
التزاحــم  العبيــد إن  قــال 
تشــهده  الــذي  الشــديد 
مستشفيات الكويت بسبب 
سوء التنظيم وعدم تفعيل 
مستشفيات الضمان الصحي، 
ومن الضــروري اســتبدال 
بطاقة عافية مبستشــفيات 
للمتقاعديــن واملتقاعــدات، 
وإضافــة االمهات الفاضالت 
ربــات البيــوت إلــى بطاقة 
عافيــة، وتكليــف برنامــج 
عافيــة ٣٥٤٫٥٦ مليونا لعام 
٢٠٢٢ وعدد املستفيدين ١٥٥

ألف مواطن أي ١٠٪ من عدد 
الكويتيني.

مرشح الدائرة الثالثة أقام ندوة نسائية مساء أمس األول

مؤسســات ومنــارة للعمل 
اخليــري واإلنســاني، وأن 
اجلميــع شــركاء فــي إدارة 
مسؤولية البالد شعبا وأسرة 
احلكم، وسبب تصدع العالقة 
بــني الســلطتني هــو تدخل 
الســلطة التشريعية بفصل 
الســلطة التنفيذية وتخلي 
التنفيذية عن القيام بدورها 
املطلوب، املشــهد السياسي 
متزقه االختالفــات وتدمره 
الصراعات وتسيره املصالح 
الشــخصية، وعــدم اختيار 
املتابعة  الكفــاءات وغيــاب 
واحملاسبة احلكومية وعدم 

مرشح الدائرة الثالثة حمد العبيد

هنـاك اسـتحقاقات لألسـرة الكويتيـة ينبغـي االهتمـام بهـا فمـن غيـر املعقـول االنتظـار 
املشـاكل مـن  كثيـر  ذلـك  علـى  ويترتـب  لألسـرة  مسـكن  إيجـاد  دون  طويلـة  لفتـرات 

التزاحم الشديد الذي تشهده مستشفيات الكويت بسبب سوء التنظيم وعدم تفعيل مستشفيات 
واملتقاعدات للمتقاعدين  مبستشفيات  عافية  بطاقة  استبدال  الضروري  ومن  الصحي  الضمان 

أبناء الدائرة اخلامسة في ندوة م. عبداهللا العميشجانب من احلضور خارج مقر العميش

عبداهللا العميش: على احلكومة اإلتيان بخطة تنمية شاملة قابلة للتطبيق

الدائــرة اخلامســة  ثّمــن مرشــح 
م.عبــداهللا هادي العميــش اإلجراءات 
اإلصالحيــة التي قامت بهــا احلكومة 
والقت رضا وإعجاب املواطنني، مؤكدا 
أن أول تلك االجراءات حل مجلس األمة 
ورحيل الرئيسني واصدار مراسيم كان 
لها األثر في زيادة جرعة التفاؤل لدى 
املواطنــني كافــة وخصوصا مرســوم 
التصويــت بالبطاقــة املدنية واضافة 
مناطق جديــدة للدوائر االنتخابية لم 

تكن مشمولة.
وقال العميش، في ندوته االنتخابية، 
إن التفــاؤل لــن يبــرح مكانــه إن لــم 
يتحــول إلى واقع نعيشــه جميعا من 
خالل تشريعات تنهي املشاكل العالقة 
التي عشناها على مدى سنوات، ولعل 
أبرزها املشكلة اإلسكانية وامللف الصحي 
والتعليمــي والقضــاء علــى البطالــة 
واقتصار التوظيف في القطاع احلكومي 
على الكويتيني فضال عن إنهاء مشكلة 
البدون التي ال تزال تراوح مكانها منذ 

٦ عقود.
وأمل أن يكون ملف العدالة واملساواة 
في أعداد الناخبني في الدوائر االنتخابية 
ضمن امللفات التي يجب على احلكومة 

معاجلتها وعدم التهاون معها، فبينما 
هناك دائرة ال يصــل عدد ناخبيها ٨٥
ألــف ناخب بلــغ عدد ناخبــي الدائرة 
اخلامسة ربع مليون ناخب، أمر ال ميكن 
السكوت عنه، ألنه ال نسبة وال تناسب، 
فهل يعقل أن ربع مليون يختارون ١٠

نواب فقط وفي املقابل ٨٠ ألفا يختارون 
العدد نفسه؟ هذا خلل واضح، نحن في 
الدائرة اخلامسة عانينا كثيرا من عدم 
املساواة والدائرة الرابعة أيضا تعاني 
فقد جتاوز عــدد ناخبيها الـ ٢٠٠ ألف 
وأيضا تختار ١٠ نواب، الفتا إلى أن ملف 
العدالة االجتماعية واملساواة ال يتوقف 
عند عــدد الناخبني فــي كل دائرة امنا 
تعداه إلى املناصب القيادية والوظائف 
اإلشرافية، فاختيار أي قيادي ال يكون 
وفق كفاءته ومؤهالته وخبرته، وإمنا 
األمر يخضع العتبارات أخرى ليســت 
لها عالقة باملنصب واملسؤولية الوطنية 
امللقاة على عاتق من يشغل هذا املنصب 
وإمنا العتبارات تختص مببدأ هذا ولدنا 
واألمر نراه بوضوح من خالل التعيني 
الباراشــوتي الذي يحبــط أي موظف 
صاحب كفاءة وخبرة وجاد في عمله.

العميــش أن أشــد وأعتــى  ورأى 

أنواع الفساد هو تزوير إرادة األمة من 
خالل شراء األصوات وحجز اجلناسي 
والشــعب الكويتي بيــده محاربة هذا 
الفساد وتغيير املعادلة مثلما فعل في 
انتخابات ٥ ديسمبر ٢٠٢٠ ويسقط كل 
من يتخــذ مجلس األمــة أداة لتحقيق 
مآربه، ال أحد ينكر أن شــراء األصوات 
وحجز اجلناســي بات واقعا يتلمسه 
ناخبو الدوائر اخلمس وشــيوع املال 
السياســي لــم يعد خافيــا، لدرجة أن 
سعر الصوت بلغ ١٢٠٠ دينار، وحجز 
اجلناســي وصل ٢٠٠٠ دينار، وقامت 
وزارة الداخليــة بالقبض على مفاتيح 
ومناديب مرشحني متلبسني، ولكن هناك 
مرشحني ال يزالون يزورون إرادة األمة 
من خالل عملية شراء األصوات وضخ 
املــال السياســي، واحلكومــة مطالبة 
باليقظة ومطاردة هؤالء املجرمني الذين 
يريدون االستيالء على إرادة األمة من 
أجل إيصال مناديب بصامة ال يحملون 
رؤى أو استراتيجيات إمنا الغرض من 
وصولهــم إلى قبة البرملــان هو زيادة 

رصيدهم املالي.
واعتبر أن التنمية هي األساس الذي 
تعتمد عليه الدولة في النهوض واالرتقاء 

وإيجاد حلول جلميع املشكالت العالقة، 
واحلكومة املقبلة عليها اإلتيان بخطة 
تنمية شاملة قابلة للتطبيق والتنفيذ، 
ألن التنميــة هي أســاس تطوير البلد 
وهــي ملف املســتقبل الذي يســتدعي 

التوافق عليه.
وأضاف: عموما هناك إجماع وطني 
على حتقيق التنمية لتعود الكويت إلى 
مركز الصدارة في املنطقة والستعادة 
مكانتها، والتنمية حتتاج أفضل البرامج 
نحو حتقيق أعلى مســتوياتها، ولعل 
الفســاد بأنواعه واملستشري بغالبية 
مؤسسات الدولة هو حجر العثرة أمام 
التنمية وسبب رئيسي إلهدار الطاقات 
وضياع الثــروات، ومــن أخطر أنواع 
الفساد تعيني القياديني وفق احملسوبية 

والترضيات واحملاصصة.
وتابع: ومن أهم البرامج التي يجب 
أن تتضمنهــا خطــة التنميــة البنيــة 
التحتيــة والقضيــة االســكانية؛ ألن 
املعاجلة احلكومية على مدى عقود كانت 
متقاعسة وبطيئة ولم تتعامل بجدية 
مع امللف االســكاني، واألسر الكويتية 
ظلت حتلم ببيت العمر، وكأنها تالحق 
السراب، حتى ان الرجل يصبح جدا ولم 

يأت دوره في الرعاية الســكنية، وكل 
ما نحتاجه حاليا تنفيذ املشاريع التي 
وزعت على الورق ألنها راح حتل الكثير 
من املشكلة وخصوصا مشروع املطالع 
الذي يستوعب أكثر من ٢٨ ألف وحدة 
سكنية ومشروع جنوب صباح األحمد 
الذي يستوعب ٢٠ ألف وحدة سكنية، 
باإلضافة إلى مشــروعي جنوب سعد 

العبداهللا وجنوب القيروان.
وقال: من ضمن امللفات التي راوحت 
مكانها كثيرا ولم تنفد من مسار اإلهمال 
احلكومي عجز البنية التحتية وما نراه 
في شــوارعنا من تشظي يدمي القلب، 
فرغم جائحة كورونا واحلظر لكن وزارة 
األشغال تركت الشوارع والطرق تغص 
باحلفــر واحلصى ولم تتم محاســبة 

مقاولي رصف الشوارع والطرق.
وذكــر العميــش أن مدينــة صباح 
األحمد السكنية التي يقطنها أكثر من 
٣٠ ألف مواطن ظلت تعاني من النقص 
في اخلدمات كافة، ناهيك عن «السافي» 
الذي يغطي البيوت في فصل الصيف، 
لدرجــة أن الشــوارع تكتــظ بالغبار، 
فالبنية التحتية وعلى مدى ســنوات 
ظلــت بال هوية والكويــت في كل عام 

تغرق في شــبر ماء والصرف الصحي 
ال يتم إصالحــه وهكذا في كل عناصر 

البنية التحتية.
وأكد أن عمليات غسيل األموال التي 
ظهرت أخيرا شــوهت ســمعة الكويت 
اقتصاديا وأثرت علــى مكانتها املالية 
والبد من إجراء تعديالت على التشريعات 
والقوانني إلعطاء املؤسسات الرقابية مثل 
ديوان اخلدمة وهيئة مكافحة الفســاد 
فرصة كبيرة للقضاء على الفساد ألن 
الكثير من قضايا املال العام كان وراءها 

تخاذل بعض املؤسسات املالية.
ولفت إلى أن وحدة التحريات املالية 
في وزارة املالية كشفت عن ٧٤٩٥ إخطارا 
عن عمليات مالية مشــبوهة (غســيل 
األموال) منذ ٢٠١٤ إلى ١٨/١/٢٠٢١، موضحا 
أن جلرمية غســل األموال آثارا سلبية 
كثيرة منها أنها تسبب الضرر املباشر 
بالدخــل الوطني وتدفع نحــو انهيار 
العملة الوطنية وتعرقل مشاريع التنمية 
االقتصاديــة، ألن األمــوال الهاربة إلى 
املصارف األجنبية باخلارج تستقطع من 
الدخل القومي للدولة وحترم البلد من 
العوائد اإليجابية التي ميكن احلصول 
عليها، لو مت تشغيل األموال في الداخل.
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