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أحال مجلس األمة قبيل انتهاء جلسته التكميلية أمس اخلطاب األميري الذي افتتح به دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الـ ١٧ للمجلس إلى جلنة إعداد مشروع اجلواب على اخلطاب 

األميري البرملانية. وكان مجلس األمة وافق خالل اجللسة على املرسوم بقانون رقم (٦) لسنة ٢٠٢٢ بإعادة حتديد الدوائر االنتخابية لعضوية مجلس األمة مبا يشمل إضافة بعض املناطق إلى الدوائر االنتخابية 
القريبة منها جغرافيا. وجاءت نتيجة التصويت على املرسوم مبوافقة ٥٣ عضوا وعدم موافقة عضوين من إجمالي احلضور البالغ عددهم ٥٥ عضوا. وكان مجلس األمة انتقل في جلسته أمس إلى مناقشة تقرير 
جلنة الشؤون الداخلية والدفاع البرملانية عن املرسوم الذي تقضي املادة األولى منه بالتالي: «تضاف املناطق التالية إلى الدوائر االنتخابية املوضحة والواردة في اجلدول املرافق للقانون رقم(٤٢) لسنة 

٢٠٠٦ املشار إليه: - الدائرة االنتخابية األولى: تضاف إليها منطقة (أجنفة). - الدائرة االنتخابية الثانية: تضاف إليها مناطق (الشويخ الصناعية - املنطقة الصحية «الشويخ» - النهضة - شمال غرب الصليبخات 
- مدينة جابر األحمد). - الدائرة االنتخابية الرابعة: تضاف إليها مناطق (غرب عبداهللا املبارك - جنوب عبداهللا املبارك - العيون - النعيم - النسيم - القصر- تيماء - الواحة). - الدائرة االنتخابية اخلامسة: 

تضاف إليها مناطق (أبو فطيرة - املسايل - أبو احلصانية - مدينة صباح األحمد - مدينة اخليران السكنية). وعزت املذكرة اإليضاحية للمرسوم التعديالت الواردة فيه إلى ظهور عدد من املناطق اجلديدة 
وإعمار مناطق أخرى لم تكن مسكونة من قبل، وأصبحت هذه املناطق مأهولة بالسكان املستوفني لشروط الناخب وقد تعذر عليهم القيد في أي من الدوائر االنتخابية لعدم ورود مناطقهم من ضمنها.  كما وافق 
املجلس على املرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس األمة مبا يشمل اعتماد التصويت النتخابات أعضاء مجلس األمة وفق عنوان السكن املسجل في البطاقة 

املدنية. وجاءت نتيجة التصويت على املرسوم في جلسة املجلس التكميلية مبوافقة ٥٣ عضوا وعدم موافقة ثالثة أعضاء من إجمالي احلضور البالغ عددهم ٥٦ عضوا. وكان مجلس األمة انتقل إلى مناقشة 
تقرير جلنة الشؤون الداخلية والدفاع البرملانية عن املرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة. وبحسب املذكرة 

اإليضاحية للمرسوم فإن من احلقوق األساسية للمجتمع أن يكون املجلس النيابي معبرا بشفافية تامة عن إرادة األمة التي هي مصدر السلطات وأن ميكن الناخب من اختيار نائبه احلقيقي بإرادة حرة خالية من 
الزيف والتدليس ليكون النائب هو املعبر احلقيقي عن إرادة الناخبني املقيمني بصفة فعلية ودائمة بالدائرة االنتخابية.  وإلى التفاصيل:

تابع اجللسة: سامح عبداحلفيظ

إقرار مرسومي «البطاقة املدنية» و«إضافة املناطق»
افتتــح رئيــس مجلــس 
األمة أحمد السعدون اجللسة 
األربعــاء  أمــس  التكميليــة 
٢٠٢٢/١١/٣٠ عند الساعة التاسعة 
العام  صباحــا، وتــال األمــني 
أســماء األعضاء واحلاضرين 
واملعتذرين والغائبني من دون 

إذن أو إخطار.
اإلحاالت

٭ وافق املجلس على اإلحاالت 
الواردة مع اجلدول.

٭ تــال األمــني العــام اقتراحا 
بتقدمي تقريري جلنة الشؤون 
املتعلقني  الداخليــة والدفــاع 
مبرسومي الضرورة اخلاصني 
باالنتخابات العامة فيما يتعلق 
املدنية  بالتصويــت بالبطاقة 

وإضافة بعض املناطق.
(موافقة عامة).

٭ محمد املهان عــن (املقرر): 
عقدت اللجنة اجتماعا بحضور 
ممثلي وزارة الداخلية وأطلعت 
على املرسوم والهدف منه هو 
تغييــر إجــراءات االنتخابات 
بغرض القضاء على نقل القيود 
االنتخابية لدعم مرشحها الذي 
تريــد فرضه علــى املواطنني، 
ورأت اللجنة املوافقة بإجماع 
أعضائهــا احلاضريــن علــى 

املرسوم.
العتيبــي (رئيــس  ٭ خالــد 
اللجنة): املرسوم رقم ٦ لسنة 
٢٠٢٢ بتعديل اجلداول املرافقة 
للقانون ١٢ لسنة ٢٠٠٦ بإعادة 
الدوائــر االنتخابيــة  حتديــد 

واحملال بصفة االستعجال.
قد تبــني لها أنه يهدف الى 
إضافة مناطق جديدة مأهولة 
بالسكان الى الدوائر االنتخابية 
من املستوفني لشروط الناخب.

وانتهت اللجنة الى املوافقة 
بإجمــاع أعضائها احلاضرين 

على املرسوم.
٭ صالح عاشــور: حسب 
النــص ٧١ من الدســتور متى 
يجــوز اللجوء الى املراســيم 
األميرية (الضرورة) في حالة 
أدوار االنعقــاد وهي للتدابير 
التي ال حتتمل التأخير بحدوث 
كوارث أو أزمة اقتصادية كبيرة 
أو خالفــات حدوديــة حتتاج 
الى قرارات من احلكومة، هذه 
حاالت الضرورة التي حتتاج 
الى إصدار مراســيم في غياب 
املجلــس، غير ذلــك ال حتتاج 
الى مراســيم ألن هذه احلاالت 
من صلب اختصاصات مجلس 

األمة.
لذلك، إضافة مناطق للدوائر 
أو التصويت بالبطاقة هل هي 
من التدابيــر الضرورية التي 
حتتاج الى مراسيم ضرورة؟، 
هذه املراسيم يفترض أال تصدر، 
بل ميكن االنتظار شــهرين ثم 
املجلــس التشــريعي املنــوط 
بإصدار التشــريعات هو الذي 

يصدرها.
والتوســع فــي مراســيم 
الضرورة هو أخذ اختصاصات 
من صلب اختصاصات املجالس، 
وهذه القضايا ُيحتمل تأخيرها، 
وهذه املراسيم غير ضرورية.
٭ د.جنــان بوشــهري: هــذا 
التعديل مستحق، وأؤيد وأوافق 
على فكــرة املرســوم، ولكنها 
بينت أمــورا مهمة أنه لم تكن 
في الســابق النتائــج تعكس 
حقيقة االنتخابات في الدوائر، 
وبينت أيضا التالعب في القيود 
االنتخابية، لكن التقارير تخلو 
من تقرير تقصي احلقائق الذي 
من املفتــرض أن يكون مرفقا 
مع تقرير اللجنة وتطلع عليه.

نحن نناقش أسباب صدور 
هذه املراسيم ومن املفترض أن 
يكون اطالعنا على هذه األسباب 
واضحا وجليا، هل من احلصافة 
الدستورية إقرارها دون االطالع 

على أسباب الضرورة فيها.
أطالــب املجلــس بإعــادة 
التقاريــر الى جلنــة الداخلية 
والدفاع لتطلــب تقرير جلنة 
تقصــي احلقائــق وترفقه مع 

التقرير لكي نطلع عليه.
الكنــدري:  د.عبدالكــرمي  ٭ 
تقارير جلنة الداخلية والدفاع 
بخصوص مرسوم ضم املناطق، 
حالة الضرورة مسألة تقديرية، 
ولكن من وجهة نظري ضرورة، 
الناس كانــوا يطلبون منا أن 
ندخلهم في اجلداول، خصوصا 

االنتخابي مرتبطا بالسن، ولكن 
هناك ال يزال ناس مســجلون 
في غير مناطق سكنهم، وهذا 
البد من تعديله وتنظيفه، يتم 
استدعاء املسؤولني وأصحاب 
البيوت التي بها أشخاص غير 
ســاكنة فيها ومسجلون على 

تلك البيوت.
موجــودة  الضــرورة 
اليــوم ســيعبر  وتصويتنــا 
عن هــذا األمــر، ولكــن هناك 
إجراءات تصحيحية لالختالالت 
والتسجيل غير املبرر في الكثير 
من املناطق، هناك خلل في أعداد 
ناخبي الدوائــر، ونحتاج الى 
توزيع عادل بني الدوائر حتى 
تكون الصورة صحيحة وكاملة.
٭ د.حسن جوهر: املرسومان 
ساهما في إصالح اخللل اجلسيم 
في االنتخابات وضرورة قيامها 
وفق مبدأ النزاهة والشفافية، 
كان هناك تزوير منظم، وأشكر 
مــن تصــدى لهــذه العمليــة 
واســتوعبت احلكومــة مــدى 

االنتخابــات كان من األولى أن 
يشمل مرسوم الضرورة القوائم 
النسبية، العادلة، هذا هو تفعيل 
املادة ٧١ ويشمل مكنة تصويتية 
وفق برامج انتخابية كاملة، كان 
هذا األولى حتى يتم اإلصالح 

السياسي احلقيقي.
التقرير االول البد أن نقف 
عند رأي وزارة الداخلية التي 
تقــول إن هنــاك تالعبــا فــي 
القيود بجميع الدوائر، أي أن 
هنــاك تالعبا، فمن املتســبب، 
وماذا فعلت احلكومة في مدير 
املعلومــات املدنية بعد ثبوت 

التالعب؟!
منطقــة مثــل النهضة بها 
٣٣٠٠ صوت منعوا من حقهم 
في التصويت أكثر من ٢٠ سنة.

٭ مبــارك احلجرف: يجب أن 
نرسخ مبدأ أساسيا أن قانون 
االنتخاب قانون حساس الذي 
ينأى املشــّرع عن املساس به، 
لذلك يجب عدم العبث في قانون 
االنتخاب، نعــم توجد حاجة 

ما حدث هو تعديل أو تصحيح 
لطريقة التصويت، وهذا فرق 
كبير، كان هناك تزوير، وكانت 
البطاقة املدنية مفتوحة لبعض 
الناس التي لم تستطع النزول 
والترشــح في ظل املرســوم، 
واعتذر عن عدم الترشح ألنه 
كان سيفتضح وهناك من جترأ 

ونزل ورشح نفسه وسقط.
كان هناك امتعاض كبير من 
نواب مصلحني مما يحدث من 
تزوير ونقل أصوات، لذلك نحن 
أمام قانون صّحح تزويرا وخطأ 

كبيرا، لكن لم ُيحاسب أحدا.
وهذه مشــكلة كبيرة على 
مستوى البلد، فال يحاسب أحد، 

فقط إقالة أو استقالة.
٭ فيصل الكندري: املرسومان 
مستحقان وإن كانا اختصاصا 
أصيــال ملجلــس األمــة، فهــو 
أعطى احلق جلميع املواطنني 
باملشــاركة فــي االنتخابــات 
والتصويت، هل يعقل أن دائرة 
أصواتها أكبر من دوائر أخرى؟

هذا االجراء اخلاطئ وكيف أن 
التزوير اجلسيم أحدث الثغرة 

في املشهد السياسي.
القائمني  ضرورة محاسبة 
على هذه اجلرمية الكبيرة والتي 

وصلت الى القضاء.
هل تكفي هــذه االجراءات 
االصالحية فــي متكني االرادة 
الشعبية احلقيقية، ال، عندنا 
حتديات كثيرة في جتسيد املادة 

٦ من الدستور.
البد من إعادة توزيع الدوائر 
االنتخابية وكثير من القوانني 
املتعلقــة باالنتخابــات ندعو 
زمالءنــا فــي جلنــة الداخلية 
والدفــاع باالســتعجال فــي 

إقرارها.
٭ د.حمــد املطر: املرســومان 
تتوافر فيهما الضرورة، لكن كان 
من األجدر أن تكون املراســيم 
أشمل وأعم وأعمق، ليس فقط 
ضم مناطق أو التصويت وفق 
جداول حقيقية فقط، اذا كنت 
تســعى لتعديــل مخرجــات 

ضروريــة فقد كنا فــي حقبة 
غير ســلمية، وكان هناك نوع 
من تزوير إرادة األمة وتهميش 
لكثير من املواطنني وحرمانهم 

من التصويت.
املرســومان صححا املسار 
اخلاطــئ الذي ال ميثــل إرادة 
إذا تكلمنــا عــن  الناخبــني، 
مواضيــع حساســة، فهنــاك 
موضوع خطير، هو هل توزيع 
أعداد الناخبني في الدوائر يحقق 
العدالة؟! هذا غير موجود، هناك 
دوائر الصوت بها بـ ٣ أصوات 

في دوائر أخرى.
كان األجدر أن يكون هناك 
توزيع حقيقي وعادل في جميع 

الدوائر.
معاجلة قانــون االنتخاب 
يجب أن تكون معاجلة شاملة.

٭ د.عــادل الدمخي: نحن ضد 
أن تتدخل احلكومة في تعديل 
النظــم االنتخابية ســواء كان 
التصويت أو الدوائر، فهذا من 
اختصاص مجلس األمة، لكن 

٭ مهند الســاير: املادة ٧١ من 
الدســتور نطبقها اآلن، وذلك 
ألهمية عــدم انفراد الســلطة 
بإقرار القوانني، وذلك بعرضها 
على املجلس، كان هناك حتالف 
مشــبوه بني احلكومة وبعض 
األعضاء من خالل التالعب في 
القيود االنتخابية، وعندما صار 
تصحيح املسار لم يترشحوا.

اســتخدام حق السلطة في 
تعديل النظام االنتخابي انحصر 
فــي هــذه املــادة، ألن هذا حق 
أصيل للمجلس، ولكن املتنفذين 
استخدموا بهذه األداة يتنعمون 

ولم يحاسبهم أحد.
فنحن مجبورون بتشريع 
قوانني ال تسمح لهم بالتزوير.

جزء من احلكومات السابقة 
لليــوم يســتخدمون بيوتهم 
للتزوير فــي االنتخابات، أحد 
الوزراء الســابقني مــن  أبناء 
األسرة احلاكمة لديهم ٥٠ بيتا 
في الســرة ويتم اســتخدامها 
ملصلحة مرشح ونائب سابق.

٭ عبــداهللا املضــف: ال أحــد 
يختلف أنه كانت هناك عملية 
تزويــر ممنهجة لتزوير إرادة 
املجلــس  واختطــف  األمــة، 
واختطف القرار وانعكس ذلك 
علــى البلد وتــردي اخلدمات 
حتى انفصــل الناس عن بيت 
األمة، اليوم مع تأكيدنا بوجود 
التزوير الى أن وصل التسجيل 
للناس على أراض فضاء، فهل 
نريد فقط أن تكون انتخابات 
٢٠٢٢ نزيهة أم استمرارية نزاهة 

كل انتخابات.
إذا كان الهدف اســتمرارية 
الشــفافية ونزاهة االنتخابات 
فأصبح إقرار املفوضية العليا 

لالنتخابات واجبا وطنيا.
هل نريد أن نرى مراســيم 
ضرورة في كل انتخابات؟ هذا 
غير منطقي، ضرورة خلق حالة 
من التوافق بــني إرادة الناس 

وبينهم.
٭ هاني شمس: قد نختلف في 
ضرورة املادة ٧١، لكن نتفق على 
أنه كانت هناك مناطق كثيرة 
لم يكن لها احلق في التصويت 
اليوم استطاعت أن تشارك في 
التصويت، مبعنى أن (الطيور 

املهاجرة) رجعت.
يجــب أن يصــدر قانــون 
بالتصويت وفق البطاقة املدنية، 
وتشريع آخر ملن بلغ ١٨ سنة، 
حتى إذا مت حل املجلس تكون 
األمور واضحة واالختالف في 
عملية املناطق وأعداد وتوزيع 
الناخبني، الصوت في الدائرة 
اخلامســة يعــادل ٣ أصوات، 
مبعنى أنــه ينبغــي أن نقوم 
بإجناح ٣٠ نائبا بدل ١٠ نواب.
٭ د.عبدالعزيــز الصقعبــي: 
مراســيم الضرورة مستحقة، 
وضــد التدخــل احلكومي في 
الشــأن االنتخابــي، احلكومة 
تتدخــل فــي تغييــر قواعــد 
اللعبــة، هذا أمر غيــر مقبول 
ويخالف املنطق، أمامنا اليوم 
مرسوم يصحح املسار ويعالج 
ســلوكيات كانت خاطئة وبها 
تزوير إلرادة األمة، وهذا توجه 

محمود وُيدعم.
يجــب أن يكــون قانــون 
االنتخابــات أولــى أولوياتنا، 
وال يوجــد تزوير دون مزور، 

ينبغي محاسبتك.
٭ مــرزوق احلبينــي: هنــاك 
ضرورة للمرســومني بســبب 
وجود تزوير في قيود الناخبني، 
لكن احلكومة كشفت التزوير، 
ملــاذا لــم حتاســب املزورين، 
ونســجل حتفظنا على تدخل 
احلكومة في العملية االنتخابية، 
ونســجل حتفظنا علــى عدم 

محاسبة املزورين.
وكان يفترض على احلكومة 
أن جتنح في العدالة في التقسيم 
وتوزيع الناخبني، فدائرة ربع 
مليون ودائــرة ٧٠ ألفا، وهذه 
تخرج ١٠ نواب وهذه ١٠ نواب.

٭ د.عبيد الوســمي: تصحيح 
املسار االنتخابي أمر ضروري، 
لكن هذه الغاية النبيلة تستلزم 
أن تكون الوســائل مشروعة، 
واســتخدام ٧١ يتعــارض مع 
النص الدستوري، ويفتح املجال 
للحكومــة للتدخل املشــرعن 

للعملية االنتخابية.
املنطقي أن يتم التحقيق في 
التجاوزات ألن النظام القانوني 

مناطق كبيــرة وغيرت نتائج 
دوائــر، نعــم هــذا اختصاص 
أصيل، الناس تســكن وتطلب 
التصويت منذ ١٠ سنوات، الى 
أن صدر املرسوم واملرشحون 
ذهبوا ووضعوا خياما في هذه 

املناطق اجلديدة.
جلنــة تقصــي احلقائــق 
أصدرت نتائجها بثبوت وجود 
تالعب في قيود الناخبني، لكن 
هل متت محاســبة من تالعب 
وزّور فــي هذه القيــود ونقل 
األصوات، هناك من نقل وهناك 
مسؤول، وهناك مدير الهيئة، 
اذا أثبتت جلنة تقصي احلقائق 
مســألة التزويــر، فالبــد مــن 
محاسبة املسؤول عن التزوير 
واإلحالة الــى النيابة ألن ذلك 

تزوير في أوراق رسمية.
٭ د.خليل أبل: هذه املراســيم 
دون شــك من الضروري ضم 
مناطق جديدة مأهولة بالسكان، 
فهناك ضرورة، هناك إجراءات 
الحقة تتــم هو أصبــح القيد 

أ.د.حمد املطر أحمد الري فارس العتيبيد.خليل أبل د.حسن جوهر

خليل أبل: هناك ضرورة ملرسوم إضافة املناطق ويفضل استدعاء أصحاب البيوت الذين يضيفون أسماء على عناوينهم وإن لم يشطبوا األسماء املضافة يحاسبون

حمد املطر: تعديل النظام االنتخابي وفق القوائم االنتخابية يحقق اإلصالح السياسي وجلنة الداخلية تقول إن هناك تالعبًا في القيود االنتخابية
حسن جوهر: مرسوما البطاقة املدنية وإضافة املناطق ساهما في إصالح العملية االنتخابية ونحن بحاجة إلى إعادة تصحيح النظام االنتخابي بالكامل

مبارك احلجرف: تهميش للمواطنني بعدم إضافة مناطقهم إلى جداول االنتخابات ونحن في مرحلة تصحيح املسار وأطالب بتعديل أعداد الناخبني في الدوائر االنتخابية
عادل الدمخي: تعديل النظام االنتخابي اختصاص أصيل ملجلس األمة وأنا ضد تدخل احلكومة في ذلك لكن ما حدث في املرسومني هو تصحيح

فارس العتيبي: أمامنا حتديات اقتصادية أهمها تنويع مصادر الدخل وزيادة إيرادات اجلهات وخطط احلكومة لم يكن بها أي اهتمام باملواطن الكويتي

«املسار املستقل» يشيد بجهود رئيس السلطة التنفيذية وجّدية احلكومة
أصدر جتمع املســار املســتقل بياناً جــاء كالتالي: بعد 
االطــالع على برنامج عمل احلكومــة «وطن آمن ورفاهية 
مستدامة» للفصل التشريعي السابع عشر والذي ارتكزت 
مضامينه على النطق السامي وعلى اإلصالحات الشاملة.

يشــيد جتمع املســار املســتقل باجلهود املبذولة التي 
يقدمها رئيس السلطة التنفيذية من خالل األولويات التي 
قدمها في برنامج احلكومة وفقا للمادة ٩٨ من الدستور من 
معاجلة للقضايا الرئيســية ووضع خطة تنموية جديدة 
تنفذ خالل خمس ســنوات فيها كل التحديات التي تواجه 

الدولة وكيف ستواجه احلكومة هذه التحديات.
ويرى جتمع املسار املستقل أن احلكومة احلالية أظهرت 
اجلدية من خالل هذا البرنامج وألول مرة مقارنة باحلكومات 
السابقة التي ساهمت في زيادة مؤشرات مدركات الفساد، 
وتراجــع التصنيــف االئتماني الســيادي للدولة وتراجع 
التعليم ولم تلتفت بشكل رئيسي الى تنويع مصادر الدخل 

أو خلق مشــروعات تنموية، تساهم في خلق فرص عمل 
للخريجني اجلدد وغيرها في الســنوات الســابقة التي لم 

تستثمرها بالشكل الصحيح.
ويرى جتمع املسار املستقل أن برنامج احلكومة متيز 
عن طريق حتديد مشاريع القوانني التي تساهم في تعزيز 
املمارسة الدميوقراطية من خالل تعديل الدوائر االنتخابية 
ونظام االنتخاب وإنشاء هيئة مستقلة إلدارة االنتخابات 
العامة وأيضا مراجعة القوانني املتعلقة باحلريات العامة، 
ومــن املؤشــرات التي تؤكد على جديــة احلكومة، وضع 
محــور متكامل عن تطوير منظومة مكافحة الفســاد من 
خالل مشروع تعارض املصالح ومشروع استرداد األموال 
املنهوبــة، وتعزيز صالحية هيئة مكافحة الفســاد وهذه 
القضايا التي ســعى جتمع املســار املســتقل ألن يتبناها 

طوال السنوات السابقة.
ويتمنى جتمع املسار أن يتم تنفيذ هذا البرنامج بالشكل 

الذي مت طرحــه مبواعيد محددة وفتــرات زمنية معلومة 
يشــتمل فيهــا على كل القضايا املهمة من إســكان وتعليم 
وصحة وحماية البيئة مع االهتمام بالشكل الرئيسي بالهيكل 
االقتصادي للدولة، والذي يضمن االستدامة املالية للدولة 
مع إيجــاد بدائل للنفط وتطوير اجلــزر وإقرار الضريبة 
علــى أرباح الشــركات احمللية واألجنبية وإعادة تســعير 
أمالك الدولة وإقرار املنطقة االقتصادية الشمالية ومشروع 
ميناء مبارك الكبير والسكك احلديدية وكلها مشاريع حتمل 
حتديــات كبيرة ودعما من اجلميع ونتمنى على الســلطة 
التشريعية مساندة هذا البرنامج الطموح لينفذ باملواعيد 
احملــددة وبالكفاءة املطلوبة ثم تأتي الحقا مرحلة الرقابة 
املباشرة. وإذ يقدر جتمع املسار املستقل اجلهد الذي قدمه 
رئيس الوزراء وفريقه يتمنى لهم التوفيق في مســاعيهم 

حتى تنهض الكويت من جديد.
حفظ اهللا الكويت وشعبها من كل مكروه.

رئيس مجلس األمة أحمد السعدون ونائبه محمد املطير وأمني السر أسامة الشاهني وعبداهللا فهاد على املنصة وتبدو األمانة العامة  (محمد هاشم)

د.عادل الدمخي
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الى صدور املرسومني، اجلميع 
يعرف أنه كان هناك عبث في 
القيود االنتخابية، واالنتخابات 
لم تكن تعكس الرأي الشعبي 
احلقيقــي، وهــذا مــا تضمنه 
تقريرنــا باعتــراف احلكومة 
أنه كان هناك تالعب، وطالبنا 
بتصحيــح املجال في مجالس 
ســابقة، ولكن هنــاك من كان 

يعطل صدور القانون.
احملاســبة هل متــت أم ال، 
وهــذا أمــر مهم ووجــب على 
احلكومة محاسبة املتسبب في 
هذا العبث، هــذا العبث ليس 
محصــورا فــي ســنة محددة، 
ولكنه ممتد منذ سنوات كثيرة 
منذ بدايــة املجلس، احلكومة 
أمام مسؤولية كبيرة في حتديد 

املتسببني ومحاسبتهم.
وجــرى التصويــت نــداء 
باالســم على املرسوم ٥/٢٠٢٢
والتصويت بالبطاقة املدنية.

احلضور: ٥٦، موافقة ٣٥، 
عدم موافقة ٣، امتناع ٠.

لهــذه  ميكــن  ال  الوطنيــة، 
التشــريعات أن تــرى النور، 
وال ميكــن أن يكــون إصــالح 
حقيقــي أو إجنــاز ونتعامــل 
بــكل فوضــى ومزاجية عالية 
في ملف تعيني القياديني، هذا 
الكالم ليس خطابا انتخابيا، بل 
حاجة ضرورية وملحة فاألمران 
مرتبطان جدا، ال ميكن وجود 
إجناز حقيقــي أو تنمية دون 
قيادة فاهمــة وواعية وقادرة 
على اإلجناز، ما لم يولَّ القوي 
األمني ســدة القيادة لن تكون 
هنــاك تنمية، لذلــك نحن في 
ورطة ونحتاج الى أن نقف وقفة 

جادة ونأصل معنى القيادة.
القيادة ليست عمرا وأقدمية 
فقط، هذا مفهوم ناقص، أسامة 
بن زيد واله النبي جيشا به كبار 
الصحابة، القيادات اخلليجية 
اليوم أعمارهم في الثالثينيات 
ويديــرون مؤسســات كبيرة، 

القيادة ليست باجلينات.
القيادة ليســت حكرا على 

حتى صدر مرسوم آخر مدمر 
٢٩٦/٢٠١٥ هــذا املرســوم عدل 
املرسوم السابق مادة ٣٠ مكررا  
نفس الشروط موجودة حافظوا 
عليها، ولكــن أضافوا جزئية 
«ويجــوز بقــرار مــن رئيس 
الوزراء اســتثناء من  مجلس 

بعض الشروط».
ما نقوله ليس ترفا فكريا، 
بــل حاجة ملحــة، ال ميكن أن 
يكــون هناك إجنــاز بال قيادة 
قــادرة على اإلجنــاز، ال ميكن 
وجــود تشــريعات وكفــاءات 

وطبقة قيادية فاسدة.
نحن أحوج مــا نكون إلى 
إقرار قانون مهم جدا، ولســنا 
جئنا للفضفضة، من احملزن أن 
نــرى اخواني النواب بعضهم 
يسهر ليال ويضع تشريعات من 
أبدع ما يكون، وفي ذات اللجان 
نرى بعض القيادات ليس لديها 
درايــة ببعــض املصطلحــات 
الفنية فــي القوانني، ال بد من 

إقرار قانون القياديني.
ال يريدون هذا القانون ألنه 
ملزم بتقدمي تقارير عن اخلطة، 
وهو يحصن املناصب القيادية، 
ال يأتي مسؤول ويروح بشخطة 
قلم، والقانون يضمن اختيار 
الرجــل املناســب فــي املــكان 

املناسب.
من الواجب علينا االلتفات 
الــى هذه القوانني املهمة، ألني 
علــى قناعة راســخة بأننا إذا 
أردنــا االصالح في البلد، فمن 
الضــروري أن نبــدأ بإصالح 

رأس الهرم.
٭ حمد العبيد: أسجل كلمة 
شــكر لصاحب الســمو األمير 
ولســمو ولي العهد على هذه 
اإلصالحات وإصالح املسار، قبل 
دخول البالد الى نفق مظلم وفي 
تاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٠ جاء خطاب 
العهــد اجلديد الذي شــخص  
املشــهد السياســي ووضــع 
النقاط علــى احلروف، وتكلم 

موافقة وإحالته للحكومة.
توصية

الداخليــة والدفاع  تكليف 
بإعداد التقرير بشأن خطوات 
احلكومــة وســتتخذها لوقف 
العبث والتالعــب في البطاقة 
املدنية، وتقدم تقريرها خالل 

٣ أشهر.
(موافقة عامة).

وجــرى التصويــت نــداء 
باالســم على املرســوم رقم ٦

لســنة ٢٠٢٢ بإضافــة بعــض 
املناطق للجداول االنتخابية.

احلضور: ٥٥، موافقة ٥٣، 
عدم موافقة ٢.

موافقة على القانون وُيحال 
للحكومة.

استكمال اخلطاب األميري

٭ د.عبدالعزيــز الصقعبــي: 
املواطن يريد اليوم تشريعات 
منجزة على أرض الواقع، من 
منطلق املسؤولية السياسية 

الرجال دون النساء.
التاريــخ ســجل أن رئيس 
الــوزراء الذي أنقــذ بريطانيا 
كانت امرأة، مارجريت تاتشر.

القيادة ليســت عمــرا وال 
أقدمية وال جينات وال تخصص، 
القيادة رؤية وقدرة على خلق 

احللول.
لــم تعــرف االختيــار  اذا 
الصحيــح، فهناك مؤسســات 

عاملية تختبر القياديني.
في ٢٠١٥ أصدرت احلكومة 
مرســوما ١١١ علــى ٢٠١٥ وكان 
أمرا مســتغربا، فالفســاد كان 
على أعلى مستوياته، وكانت 

احلكومة أفسد احلكومات.
تصدر هذا املرسوم اجليد، 
كيف ذلك؟ هذا املرسوم وضع 
أسسا ومعايير واضحة لكيفية 
اختيار القياديني ولو طبق لكنا 
اليوم في حال أفضل من ذلك، 
كيف لهذه احلكومة أن تصدر 

مثل هذا املرسوم؟!
ولم يتحملوا شهورا معدودة 

وضع آلية لذلك، لكن تصحيح 
املسار االنتخابي ليس مقصورا 
علــى القيــود االنتخابية، بل 
ضروري مراجعة كل املالحظات 

من توزيع األعداد وغيرها.
اذا شــرعن املجلــس احلق 
في اســتخدام ٧١ فإنه ال يجوز 
لنا االعتراض على اســتخدام 
مراسيم الضرورة في أي مرحلة 
من مراحل التاريخ السياسي.

فــي ظــل هــذه املالحظات 
يســتوجب لطاملــا قدرنــا أن 
هناك تالعبا فــي القيود، فإن 
األمــر يوجــب علــى املجلس 
تشــكيل جلنة حتقيق ملعرفة 
املتسببني ومحاسبتهم، وتعديل 
النظم لضمان عدم تكرار ذلك 

مستقبال.
٭ أسامة الشــاهني: نثني 
على هذه اخلطوة نحو تصحيح 
املسار بإصدار املراسيم، نناقش 
مرسوما بقانون، أي ال منلك إال 
القبول أو الرفض، وإذا رفضناه 
رفضنا إرادة الناخبني، فمن املهم 
أن نوافــق ونقرهما ونحصن 

العملية االنتخابية.
مازال املطلــوب أكثر، وما 
أعلــن عنه أمس تكتــل الكتل 
النيابيــة مــن أولويــات منها 
املفوضية العليــا لالنتخابات 
والقوائــم النســبية، اخلطوة 
أتــت إلنصــاف ٢٩٥٦٥ ناخبا 
وناخبــة بعد ضــم ١٩ منطقة 
و٥٪ من املواطنني كان ال يحق 
لهــم التصويــت، وإذا حصنا 
املرسومني فإن ٥٠٪ من املجلس 
قد حتصن، ويبقــى ٣٧ طعنا 
أمام احملكمة الدستورية، فمن 
املهم تشريع قانون لوضع قيد 
زمني على احملكمة الدستورية 

حتى نحصن إرادة الناخبني.
الســويط: قوانــني  ٭ ثامــر 
االنتخاب تخضع لفكرة ونظرية 
الضرورة، ولكن أجمع الفقهاء 
الدستوريون املعتبرون على 
أن قوانــني االنتخابــات يجب 
أن تبتعد عن فكرة الضرورة، 
ولذلــك يجــب أال يتــم العبث 
بالقواعــد االنتخابية، ويجب 
أن تكــون أعداد األصوات، وال 
يتعلق األمر باألمور التي تتعلق 
بنزاهــة االنتخابــات، ففكــرة 
املرسومني توافقت مع اإلرادة 

الشعبية.
٭ عبداهللا األنبعي: حق وانتزع 
للمناطق احملرومة مبرســوم 
الضــرورة، فكيف نقول عليه 
غير ضروري؟! هذه إخفاقات 
ســابقة كانت موجــودة، ومت 
حرمان الكثيــر من املصلحني 
بسبب حتالف السلطات السابقة 
مع املتنفذين، وتفتح البطاقة 
املدنية العصر للمتنفذين لنقل 
األصوات، والبيوت التي كانت 
بها أضعاف احلد األساسي، ما 
حــدث هــو تصحيــح حقيقي 
للمســار، وال بــد مــن تعديل 
قانون االنتخاب، وإقرار قانون 
القوائم النســبية، واملفوضية 
العليا لالنتخابات، واستمرار 
تصحيح املســار سيكون من 

خالل املجلس.
٭ الصيفي الصيفي: تصحيح 
املســار واجلداول االنتخابية 
والبطاقة املدنية هو تصحيح 
مستحق ملا شاب ذلك من مثالب.
هــذه الفئــة زورت اإلرادة 
الشــعبية واختطفــت منــذ 
٢٠١٣-٢٠٢٠ املجلــس في ظل 
هذا التزوير املوجود، واختطف 
القرار والبلد وأموال الشــعب 
واختطفتهــا فئــة معينة الكل 

يعرفها.
فــي  ضروريــة  العدالــة 
توزيــع أعداد ناخبــي الدوائر 
االنتخابية، هذه الفئة املزورة 
احلاقــدة علــى الكويت عندما 
تكون خــارج القاعة أرادت أن 
تزور إرادة األمة عبر حسابات 
فــي تويتــر، وحتــاول ضرب 
النــواب الشــرفاء، ونريد من 
وزيــر الداخليــة واإلعــالم أن 
يتحمال مسؤولياتهما جتاه هذه 
احلســابات التي أرادت ضرب 

إرادة األمة.
نعرف بعض احلســابات، 
ونعرف املأجور واملرتزقة الذين 

وراءها.
وعلــى وزيــري اإلعــالم 
والداخلية مالحقة أصحاب هذه 
احلسابات املشــبوهة وزجهم 

في السجون.

عن تداخل السلطات وضعف 
اجلهاز التنفيذي للدولة.

نســمع  مــرة  أول  وفــي 
اخلطاب السياسي ينتقد اجلهاز 

التنفيذي للدولة.
كانــت الكفــاءات محاربــة 
والصراعات طاغية على املشهد 
السياســي، ودمــرت املصالح 
الشــخصية الضيقــة، دمرت 

املشهد السياسي.
اخلطاب ذهب الى املعاجلة 
وانتــزع فتيل األزمــة وخرج 
مبجموعة قــرارات إصالحية 
بتفويــض الشــعب لتمثيلهم 
في مجلس األمة، وهو خطاب 
الكويتــي  انتصــار للشــعب 
املكتســبات  علــى  وحفــاظ 

الدستورية.
بل أشرك اخلطاب املواطنني 
فــي املســؤولية ودعاهــم إلى 

تصحيح املسار.
منلك كل مقومات النجاح، 
فكنــا متقدمــني فــي التنميــة 
والصحيــة  االقتصاديــة 
والترفيهية والتعليمية والبنى 
التحتيــة واإلعالم والرياضة، 
كانــت ُتســمى درة اخلليــج، 
ولألســف بعد تفشــي ظاهرة 
الفساد وسطو أصحاب النفوذ 
على القرار وصلنا الى مرحلة 

الكل يعاني منها.
اخلطــاب  بعــد  ولكــن 
واإلجــراءات اإلصالحيــة جاء 
خطــاب ١٨/١٠/٢٠٢٢ وهــو ما 
يســمى خطاب وثيقــة العهد 
اجلديد ارتكــز على ركيزتني، 
أوالهمــا النهــوض بالوطــن، 
وثانيتهمــا حتقيــق طمــوح 
املواطنــني، ال نأتــي كأعضاء 
ووزراء إال لتحقيــق هاتــني 
الركيزتــني، ولــن تتحققــا إال 
بتعاون مثمر بني الســلطتني 
وهــو تعاون مرهون باإلجناز 
وحسن األداء ومتكني الكفاءات 

الوطنية.
نحتاج الى وزراء ميدانيني 
وليســوا مكتبيني، ويكونون 
علــى قــدر طمــوح املواطنني، 
ونحتــاج الــى قيــادات فاعلة 

تنهض بالوطن.
وال نحتاج الى قيادات تصل 

بالتنفيع والتنفع.
أمامنا حتديات كبيرة يجب 
علينا النظر لها بعني الفاحص، 
لدينا أزمة تعليم وفاقد تعليمي 
كبير بسبب كورونا وما ظهر 
من غــش، وتلت أزمة التعليم 
أزمــة التوظيــف لعــدم ربط 
مخرجات التعليم بسوق العمل، 
وهناك أزمة وفروقات كبيرة في 
الرواتب، وترتب عليها تفشي 

ظاهرة الواسطة.
القضية األولى التي تؤرق 
كل أسرة هي اإلســكان، وهذا 
حتدي أمام املجلس واحلكومة، 
وهناك اختالالت وتضخم في 

األسعار.
قبل احلديث عن أي إصالح 
يجب احلديث عن وقف الفساد 
ومحاربته، ال ميكن اإلصالح في 

ظل بيئة عمل  فاسدة.
يجــب إيقاف الهــدر املالي 
ومحاسبة املفسدين واسترجاع 
األموال املنهوبة، يجب أال ينعم 
الفاسد بعيشة كرمية، يجب أن 
يكون هناك حــزم في تطبيق 
القانون ونعزز ثقافة النزاهة 
الفســاد، محــارب  ومحاربــة 
الفساد في طريق واإلصالحات 
التنمويــة فــي طريــق مواز، 
اإلصالح والتنمية سهل جدا اذا 
كانت هناك نية صادقة يتبعها 

عزمية وعمل جاد.
معاجلة كل القضايا سهلة 
بقرارات جريئة، يجب حتديد 
مواطن اخللــل لوضع العالج 
املناســب، يجــب أن يتضمــن 
برنامج العمل مالمســة هموم 
املواطنني وحتسني مستواهم 
املعيشي وتخفيف األعباء املالية 

عنهم.
يجب نسف وإعادة صياغة 
اجلهاز التنفيذي للدولة، فهو 
ترهل وأشبه ما يكون بامليت، 
الــدورة  اختصــار  ويجــب 
املســتندية، وبطئ اإلجراءات 
وقبــل احلديث عن أي تنمية، 
يجب أن نطور التعليم وربط 
مخرجات التعليم بسوق العمل، 
يجــب أن تكون هنــاك حلول 
سريعة للقضية اإلسكانية لكي 
ال تتراكم الطلبات اإلسكانية،  مهند الساير وعبدالوهاب العيسى وحمد العبيد وعبداهللا املضف

القوائــم  قانــون  وإقــرار 
العليا  النســبية، واملفوضيــة 
لالنتخابات، واستمرار تصحيح 
املسار سيكون من خالل املجلس.
٭ محمــد بــراك املطير (نائب 
رئيس مجلس األمة): املرسوم 
هذا حل مشــاكل كثيرة كانت 
تعاني منها الكويت، لكنه وقتيا 
ولالنتخابات السابقة، فمن ال 
يشــكر الناس ال يشــكر اهللا، 
فنشكر القيادة السياسية على 
هذا التوجه الطيب اإلصالحي، 
ونشــكر رئيس الــوزراء على 
القيــادة  تطبيــق توجيهــات 

السياسية.
كانت أكبر مشكلة تعانيها 
قاعــة عبــداهللا الســالم هــي 
مخرجات االنتخابات واستغالل 
البطاقــة املدنية إلخراج ناس 

بتنفيع.
املــال  عالــج  واملرســوم 
السياســي، وفي املستقبل ما 
وضع الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية؟، وكيف نتأكد أال يتكرر 
هذا األمر، احلني تنقل العناوين 
وتستخرج بطاقات لالنتخابات 

القادمة.
فما إجراءات احلكومة لوقف 
هذا العبث، نحن نريد معرفة 
إجراءات احلكومة لوقف الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية لوقف 

هذا العبث.
الهاجــري: هــذه  ٭ د.فــالح 
الشــعب  أبهجــت  املراســيم 
الكويتي، لكن املراسيم مازالت 
ناقصة بشكل صريح، مناطق 
صار لها ٢٠ ســنة تنتظر مثل 
هذا القرار مثل مناطق النهضة 
وشــمال غــرب الصليبخــات 
وجابر األحمد، هذه أبعدت بقرار 
سياسي انتهازي حرموا بسبب 
مزاج بعض املتنفذين حتى ال 

تتغير خريطة االنتخابات.
٭ خالد العتيبي (عن املقرر): 
أريد أن أوضح أنه كانت هناك 
اعتبــارات وضــرورات دفعت 

شعيب املويزريعبدالوهاب العيسى خالد الطمارالصيفي الصيفيد.محمد املهاند.عبدالكرمي الكندري 

عبدالكرمي الكندري: مرسوم إضافة مناطق للدوائر االنتخابية حالة ضرورية
عبداهللا األنبعي: ما حدث في مراسيم الضرورة الصادرة بداية لتصحيح املسار واستكماله يكون من خالل إقرار املفوضية العليا لالنتخابات وتعديل النظام االنتخابي

مي البغلي

د.براك الشيتان ود.حمد العدواني

عبداهللا االنبعي والشيخ سالم العبداهللا عبدالوهاب الرشيد وعبدالعزيز املاجد وعبدالرحمن املطيريمازن الناهض 

فيصل الكندري: هل من العدالة أن دائرة انتخابية مثل الدائرة اخلامسة فيها ربع مليون ناخب تعامل مثل دائرة فيها ٨٠ ألفًا لذلك نحن بحاجة إلى تعديل الدوائر 

مهند الساير: من األهمية عدم انفراد احلكومة بإقرار القوانني من خالل عرضها على مجلس األمة ويجب إلغاء التحالفات املشبوهة
عبداهللا املضف: هل نريد انتخابات ٢٠٢٢ أن تكون نزيهة فقط أم نريد أن تكون جميع االنتخابات نزيهة واحلل بإقرار املفوضية العليا وتغيير قانون االنتخاب

حمد العبيد: نشكر صاحب السمو وسمو ولي العهد على اإلجراءات اإلصالحية وخطاب العهد اجلديد وضع النقاط على احلروف

خالد الطمار: التعاون بني احلكومة واملجلس من خالل مكافحة الفساد واإلصالح من خالل تعديل النظام االنتخابي ويجب حل مشاكل الصحة واإلسكان وزيادة الرواتب
محمد املهان: الكويت مّرت مبرحلة صراع سياسي واليوم نعيش مرحلة تفاؤل اقتبسناه من القيادة احلكيمة لكن نحن بحاجة حلل قضايا اإلسكان والتعليم والصحة
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مبارك احلجرف وشعيب شعبان

فيصل الكندري وحمد العبيد ود.مبارك الطشة وحمد املدلج وخليل الصالح

د.محمد احلويلة

في هذا الطريق، أرواح الناس 
ليســت رخيصــة، الطرق في 
جابــر األحمد حتديدا مهترئة، 
وتعرض السيارات لالنقالب.
التقاعــد املبكر، فــي ٢٠١٦

أحضرت احلكومة جلنة محايدة 
لدراسة القانون، والتقاعد املبكر 
ليس مكلفا، بل القانون احلالي 
ال بد أن يعدل وندعو الى التقاعد 

املبكر.
والتعليــم أصبحنــا على 
مســتوى متدن جدا، ال بد من 
معاجلة الظواهر مثل التفشي 
والشــهادات املــزورة، جامعة 
عبداهللا السالم صار لها سنني 
ولم نسمع لهم كلمة من مجلس 
اإلدارة حتــدد مالمح اجلامعة 
القادمــة، ٢٠ ألف طالب خارج 
الكويت، هي دعوة لالنتفاضة 
فــي التعليم حتى ال نرى ما ال 
حتمد عقباه، وال يوجد من ٥٦

سنة جامعة أخرى أو حتى فرع 
واحد لها.

أمرها  القضية اإلســكانية 

األمنية عن ١٥ ألف مواطن، فما 
هــذه القيــود ألن األمر خطير 

ومخيف.
أمــا آن لقضيــة البدون أن 
تنتهي من ال يستحق اجلنسية 
يستحق احلياة الكرمية، وكذلك 
العسكريون البدون املشاركون 
فــي احلروب، ال بد من حســم 

هذا امللف.
قانــون مخاصمــة القضاء 
واستقالل القضاء وبعد احلكم 
الشهير نحتاج الى وقفة جادة 
وال ننــزه القضــاء، ويجب أن 
ُميكن الوافدون واملواطنون من 

اللجوء للقضاء.
وكذلــك ال بد مــن تكويت 
القضــاء، وتعيني ٦١ شــخصا 
خلت من خريجي كلية الشريعة 
وال يتناسب مع اإلحالل، وال بد 
من بســط سلطة القضاء على 

اجلنسية.
العهــد  أمتنــى أن يكــون 
اجلديد ليس تغيير أشخاص 
بأشخاص، بل ال بد من تغيير 

والتصعيــد، ويجب أن يكون 
هناك سقف أعلى للصرف في 

االنتخابات.
يجب إقرار قانون تعارض 
وحــدة  وتفعيــل  املصالــح 

التحريات املالية.
اإلصالح السياســي مدخل 
جلميع اإلصالحــات األخرى، 
يجب حل مشكلة الرواتب  التي 
لم تزدد منذ سنوات عديدة في 
ظل التضخم وارتفاع األسعار.
اإلصالحــات االقتصاديــة 
مهمة لضمان دميومة الدولة، 
الدولــة تطلــع برميــل نفــط 
وتبيعه فقط، نريد إصالحات 
اقتصاديــة واضحــة، نصرف 
علــى التعليــم أرقامــا فلكية 
تقــارب األرقــام التي تصرفها 
دول متقدمة مثل فنلندا، مبعنى 
أننا نصرف على الرواتب وليس 

على التعليم.
اجلامعة بها اختالالت كبيرة 
وهــي أكبــر صــرح أكادميي، 
ولكنها تشهد صراعات وإقاالت، 
لكــن ال نريد محاســبة، وزير 
التربيــة أقال مديــر اجلامعة 

لتجاوزات ولم نر محاسبة.
القطاع النفطي يحتاج الى 
إعادة هيكلة وتوفير السيولة 
فيه إلنشاء املشاريع النفطية 
التي تعود بالنفع على الدولة.
تعاوننــا مــع احلكومــة 
مشروط بوجود برنامج واضح 

محدد الزمن.
٭ الســعدون: ترفع اجللســة 
للصالة واالستراحة ملدة ربع 

ساعة.
تســتأنف اجللسة برئاسة 
نائب رئيس مجلس األمة محمد 

املطير.
٭ خالد العتيبي: اجللسة ليست 
للفضفضة، أين احلكومة؟ هناك 
إجراءات تصحيحية حكومية 
لكنها بطيئة جدا وليست على 
قــدر الطمــوح، نحمــل األمل 
والتفاؤل ولتكن احلكومة على 

بسيط، فهي حتتاج الى قرار ال 
بد من حترير األراضي واالنتهاء 

من املشاريع احلالية.
الشريعة اإلسالمية مصدر 
من مصادر التشــريع، ويجب 
االلتزام بهذا املصدر قبل إصدار 
أي قانون، فالتشــريع اإللهي 

صالح لكل زمان ومكان.
غيــاب الشــفافية واضح، 
ونتمنى أن يكون أي قرار محاط 
بالوضــوح للعامة، انتخابات 
مجلس األمة ننتظر النتائج بعد 
٦ أشــهر، ونلوم الناس عندما 
تطعن في االنتخابات، استمرار 

عدم الشفافية أمر خطير.
عدم الوضوح هو الســائد 
في القرعة لطلبة الضباط، فمن 
مينع من القرعة لعارض صحي 
مينــع من التجنيــد، ومازالت 
العملية ضبابية، وندعو وزير 
الدفاع إلى عدم االستعجال في 
القرار، خاصة أن القرار يتعلق 

مبظالم الناس.
ووزير الداخلية رفع القيود 

نهج، فالتصعيد ســهل، نحن 
مع اإلجنــاز دون إضاعة حق 
املواطنني، هــذا املجلس حليم 

وحكيم.
٭ أسامة الزيد: ال يسعني إال أن 
أتقدم بجزيل الشكر الى القيادة 
السياسية الستجابتها لرغبة 
الشعب بحل املجلس وتغيير 
رئيــس الوزراء ومــن ثم عدم 
التدخل في انتخابات الرئاسة.

إذا أردنــا أن ُنصلح وضع 
البلد، ال بد من إصالح املؤسسة 
التشــريعية من خالل طريقة 
انتخــاب املجلــس وأعضائه، 
فالطريقــة والنظام االنتخابي 
معيب، إذا لم نعمل عمال جماعيا 
ال ميكن عمل شيء، لدينا إصالح 
النظــام االنتخابــي ووجــود 
مفوضيــة عليــا لالنتخابات، 
وبعد شهر ونصف الشهر الزلنا 
نبحث عن صحة االنتخابات من 
عدمها، فعدم وجود اســتقرار 
سياســي للمجلس قد يسبب 
خلــال فــي الســلوك النيابــي 

وتوفير فرص عمل للشــباب 
ودعم العاملني بالقطاع اخلاص، 
ودعــم املبادريــن وأصحــاب 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
حتى يكونــوا رافدا اقتصاديا 

في البلد.
إصــالح االختــالالت فــي 
امليزانيــة بتنويــع مصــادر 
الدخل بإنشاء شركات حكومية 
لإلسكان واألمن الغذائي وغيرها 
يكــون نظامهــا متوافقــا مــع 
الشريعة اإلســالمية ويسمح 

باالكتتاب للمواطنني فيها.
مــا حصــل فــي كورونــا 
واحلرب الروسية - األوكرانية، 
أصبح إيجــاد منظومة لألمن 
الغذائي ضرورة وليس ترفا، من 
خالل دعم املزارع الكويتي الذي 
أثبــت والءه للبلد واملواطنني 
ووزع منتجاته على املواطنني.
٭ سعود العصفور: التعاون 
بني السلطتني أمر طبيعي، لكن 
السؤال هو على ماذا نتعاون، 
وما هو التعاون املطلوب؟ كان 
في الســابق تعاونا على قمع 
املواطنني وحتويل املجلس الى  
إدارة تابعة للسلطة التنفيذية، 
ال نرفض التعاون كمبدأ، لكن 
نرفضه علــى اإلثم والفســاد 

والعدوان.
نحن فــي مرحلــة جديدة 
دشــنها اخلطاب الســامي في 
٢٢/٦/٢٠٢٠ تعــاون يحــارب 
الفاســدين، ويحقــق تطلعات 
املواطنني ويقود الى اإلجناز.

هذا هو التعاون الذي نريده، 
وأيادينا ممدودة لهذا النوع من 
التعاون، هذه املرحلة اختفت 
حتديــات وظهــرت حتديــات 
جديدة منها استعادة ثقة الناس 
في مؤسســات الدولة، وهناك 
مهمة أخرى استعادة ثقة األمة 
في مجلس األمة بأنها تدافع عن 

حرياتهم وحقوقهم.
ما زلنا محملني بعبء ملفات 
املرحلة السابقة، وهناك أسر ال 
تزال تنتظر أبناءها املهجرين، 
وبنات وأبناء الكويت، وهناك 
مــن ســلبت منــه اجلنســية 
وحق املواطنة بســبب موقفه 
السياسي، ال بد من اغالق امللفات 
السابقة، ال ميكن احلديث عن 
مرحلة جديدة دون محاســبة 
الفساد والفاسدين في السابق، 
منذ ١٥ سنة فساد توسع كبير 
في غسيل األموال والرشاوى 
وانتشــار املخدرات واالجتار 
بالبشــر، يجب فتــح كل هذه 
امللفات، أمامنــا مهمات كثيرة 

في املرحلة املقبلة.
هنــاك مليــارات نهبت من 
الدولــة، أقررنــا  ميزانيــات 
ميزانيــة بـ ٢٣ مليــار دينار، 
وقبلها مليارات مت إقرارها في 
ميزانيات ســابقة، من اعتدى 
عليها، من سلبها، على احلكومة 
وحتاســب  تســتعيدها  أن 

املتسبب فيها.
كانت هناك قضايا النصب 
العقــاري التــي متــت برعاية 
حكومية، ما توجه احلكومة في 
هذا األمر ومحاسبة املسؤولني، 
احملاسبة في الفساد السابق أمر 
ضروري، العهد اجلديد يحتم 
علينا محاسبة امللفات السابقة.

ال ميكن احلديث عن إصالح 
عام وشــامل من دون احلديث 
عن اإلصالح السياسي، وأوله 
إصالح النظام االنتخابي الذي 
يجب أن يكون إصالحا شامال 
وجذريــا يعتمــد علــى نظام 

القوائم النسبية.
ال ميكــن أن نتحــدث عــن 
إصالح سياسي من دون وجود 
مناخ من احلريات الكافية التي 
يعبــر بهــا الشــعب الكويتي 
عن نفســه ووقــف املالحقات 
السياســية وتعديــل قانــون 
املطبوعات والنشــر واإلعالم 
اإللكتروني واملرئي واملسموع.
ويجــب أن متتــد ســلطة 
القضاء إلى مسائل اجلنسية، 
هــذا األمــر يجــب أن ينتهي، 
ويجب أن يكون املواطن محميا 

بالقانون والقضاء.
ســمعنا عــن برنامج عمل 
احلكومة وأكملنا شهرين، ولم 
نتسلم برنامج العمل إلى اليوم، 
وإن كان التســريب صحيحــا 
فهــي خطــوة جيــدة لألمــام، 
ونحتــاج إلى كفــاءات لتنفيذ 
هذا البرنامج، وال يتم التعيني 

قدر املســؤولية، نحتــاج الى 
حكومة إنقاذ للوضع املترهل في 
كل املجاالت الصحية والرياضية 

والتعليمية واإلسكانية.
قــرارات الوزارات ليســت 
بالفعــل فبعضها  تصحيحية 
هش وال يعدل مسارا إصالحيا 
سياسيا وال يتحمل مسؤولية 
القرار، وبعض الوكالء والوكالء 
املســاعدين أقوى من الوزراء 
مع األسف، هذا سيعرقل عمل 

الوزير في وزارته.
عندما نرى الوضع الصحي 
ووضع املستشفيات، في املنطقة 
اجلنوبية، تقريبا ثلث الشعب 
الكويتي موجود في هذه املنطقة 
وعــدد احلوادث كثيــرة جدا، 
ونشاهد بعض الدكاترة يعالج 

املرضى في املمرات.
هنــاك تعمــد من الــوزراء 
السابقني في التعليم بتعطيل 
بعــض املــدارس بحجــة أنها 
غير صاحلة وبحجة أنها آيلة 
للســقوط، وفي الوقت نفسه 
التعليميــة شــغالة  املنطقــة 
وتعمل، ذلك لكي يتجه املواطن 
الــى تعليم أبنائه في املدارس 

اخلاصة.
على وزير التربية مالحظة 
هذا األمــر ومعاجلتــه كما ان 
الوزارة تقلــص عدد الوزراء، 
اســتغرب رئيس الــوزراء ان 
يبشــر الناس بأن هناك يوما 
لكل وزير ان يستقبل الناس، 
لكن هناك مظالم للناس وهناك 
مشاكل على احلكومة لتحديد 
يوم لكل وزير مع وكالئه بعد 
الدوام الرسمي ليستقبل الناس 

أصحاب التظلمات.
إذا تريدوننــا أن نقتــص 
حلقــوق النــاس عبــر منصة 
االســتجواب ما عندنــا مانع، 
لكن ال تقولون علينا مؤزمني، 
قوموا انتم بحل مشاكل الناس 
ومظاملهــم، كوزيــر ينبغي ان 
تقــوم بدورك مــن الضروري 
الرجــوع الــى الشــعب وحل 
مشاكلهم اذا يريد ان يعرف كل 
وزير مكامن اخللل في وزارته 
فليســتمع للناس وليســتمع 

ملوظفيه.
النــاس متفائلة بكم وبدأنا 
هــذا املجلس متفائلني، لكن اذا 
كانت بهذه الطريقة واستمرت 
في سياساتها فاالستجواب قد 
مت وستكون هناك استجوابات، 
غياب الــوزراء منعني من ذكر 
كثيــر مــن املشــاكل، وارتياح 
الوزراء ســينعكس سلبا على 
املجلس، النواب أعطوكم فرصة 
وهي بــادرة طيبة من النواب، 
لكن كل شيء له حد، أنصحكم 
نصيحة محب، لم نأت إلى هذه 
القاعــة إال لتحقيــق طموحات 
الشعب الكويتي، وبعد تصحيح 
املســار الــذي حدث مــن خالل 
املرسومني اللذين مت إقرارهما، لن 
أتكلم عن مالحظاتي لعدم وجود 
احلكومة لكن في برنامج عمل 
احلكومة ســيكون ردي قاسيا 
وينبغــي ان تكــون احلكومــة 
تسمع وموجودة، وإذا أصرت 
احلكومة على غلق أبوابها فأقسم 
باهللا كل جلســة ســيكون بها 
استجواب لوزير، النواب غير 
مرتاحني لعملكــم كوزراء، وال 
تقيســون الوضع باستجواب 

الذي مت، فهذا حتذير.
٭ د.محمد املهــان: جاء اليوم 
الرد واإلشادة باخلطاب، مرت 
التقلبات  الكويت بالعديد من 
السياســية وصراع األقطاب، 
وكان لــه انعــكاس كبير على 
تعطيل التنمية واليوم نعيش 
حالة مختلفة من قيادة حكيمة 
بادرت بتغيير الوضع السائد، 
وأعلنــت احليــاد فــي اختيار 

رئيس السلطة التشريعية.
األمــر الــذي كان لــه األثر 
الطيب وكتبت به فصال جديدا 
في تاريخ الكويت السياســي، 
الوضــع يحتــاج الــى تعاون 
السلطتني للنهوض بالكويت 

من جديد.
اإلسكان والتعليم والصحة 
لــم تأخــذ حقوقهــا بحلــول 
ملموســة وهذا يجعلنا ندور 
في فلك األزمة ومن يدفع ثمن 

ذلك الوطن واملواطن.
اإلســكان يكون حله بعيدا 
عن تراكم الطلبات، هناك تباطؤ 
التنفيذ، عدد الطلبات وصلت الى 

صالح عاشور وهاني شمس ود.خليل أبل وأحمد الري

مببدأ احملاصصة والترضيات.
حماية املوظفني الكويتيني 
في القطاع اخلاص وعدم تركهم 
عرضة جلشع التاجر، فيجب 
أن يعلم التاجر أنه مهما بلغت 
قوتــه أنه ليس لــه احلق في 

تسريح املوظفني الكويتيني.
٭ د.فــالح الهاجــري: هنــاك 
مسؤولية كبيرة على الوزراء 
فــي التعــاون بني الســلطتني 

ورسم خريطة املجلس.
آفة املخدرات منتشرة بشكل 
مخيف، واجلهود املبذولة أقل 

من اخلطر املوجود.
جهــاز حكومــي وحيد في 
املنطقة الصحية وبرعاية من 
بيت التمويل الكويتي، استقرار 
األســرة يجــب أن يكون محل 
اهتمام السلطتني،  فهو استقرار 

للبلد.
حتســني معيشــة املواطن 
متقاعدين وموظفني، الشــعب 
يئن من االلتزامات الشــهرية 
والســنوية، وعلينــا االلتفات 
للمشــاريع التــي ُحتّســن من 
معيشــة املواطــن، يجــب أن 
نبشر بحياة كرمية للمواطنني، 
املواطن ينتظر التوظيف أشهرا 
وسنوات، وما أن يتوظف يفاجأ 
مبســؤولني ليــس لديهــم أي 
استشــعار للمواطن من خالل 
إنهاء خدماتهم، إحدى املوظفات 
في ١/٦ وفي ١٦/١٠/٢٠٢٢ مت إنهاء 
خدماتها دون تدرج في العقوبة.

يجب على الوزراء محاسبة 
كل مسؤول يتعرض للمواطن 
ضريبــة  وهــذه  الكويتــي، 

التعيينات الباراشوتية.
وعلى املسؤولني من رئيس 
الــوزراء أن يرأف بالناس وأال 

يشقوا على املواطنني.
الطــرق  ضــرورة تعبيــد 
وحتســينها، وهــذه رســالة 
لوزيرة األشــغال، الطرق في 
العبدلــي وفــي كبــد وجابــر 
األحمــد، ٣ أرواح توفاها اهللا 

د.بدر املال صالح عاشورد.عبيد الوسميد.مبارك الطشةد.عبدالعزيز الصقعبي

فالح الهاجري: مواجهة املخدرات وإصالح الطرق وأسلمة القوانني
صالح عاشور: التوسع في إصدار مراسيم الضرورة يعني األخذ من صلب اختصاصات السلطة التشريعية وأرى أن املراسيم غير ضرورية

مرزوق احلبينيثامر السويط

عبيد الوسمي: تصحيح املسار يوجب علينا مراجعة شاملة لكل النظم االنتخابية وشرعنة التدخل في تصحيح املسار مبراسيم ضرورة ال جتيز لنا االعتراض في املستقبل
ثامر السويط: املرسومان توافقا مع اإلرادة الشعبية ونستغرب التباين في أعداد الناخبني في الدوائر االنتخابية

هاني شمس

جانب من النواب والوزراء أثناء دخولهم القاعة

محمد احلويلة: نحتاج إلى تصحيح املسار والعمل البرملاني واحلكومي واالبتعاد عن اخلالف واالتفاق على ما يخدم الوطن واملواطنني وانتشال البالد من حالة اجلمود

عبدالعزيز الصقعبي: نحن ضد التدخل احلكومي في العملية االنتخابية لكن أمامنا مرسومًا لتصحيح املسار ومطالبنا إقرار قانون القوائم النسبية
هاني شمس: يجب تسجيل قيد من يكمل عمره ٢١ عامًا تلقائيًا والدائرة اخلامسة مظلومة في العدد الكبير للناخبني ويجب أن تكون هناك محاسبة ملن زّور في االنتخابات
مرزوق احلبيني: نتحفظ على تدخل احلكومة في االنتخابات وإن كان املرسوم وضع حدًا للتزوير وأطالب بتقسيم الدوائر وفق عدد الناخبني



مجلس األمة
اخلميس ١ ديسمبر ٢٠٢٢

13

جانب من جلسة أمس

املراقبة واحملاسبة.
أنتــم اعترفتــم بالفســاد، 
وهناك إقاالت، ولكن من دون 
محاسبة ال تتكلم عن محاربة 
الفساد وال نتحدث عن اصالح.
مؤسســات  دور  تفعيــل 
الدولة، بفترة الســلطة مدخل 
بسيط وسهل ألي فساد، وكثرة 
تقســيم العمــل ســيكون فيه 

تضارب مثل كثرة الهيئات.
بــد أن تختفــي دولــة  ال 

الطباعة والتصوير.
اإلصالحات املالية: اجتماع 
أوپيــك يــوم األحــد والــدول 
املصــدرة للبتــرول خائفــة، 
ألنــك ال تبيــع إال نفطا يعني 
ســوف ترجع إلى ســعر قبل 
ســنتني ٢٠ دوالرا، فمــا هناك 
كاش، واحلــل فــي اســتثمار 
اراضــي الدولــة وعقــود الـــ 
B.O.T واألراضي وأمالك الدولة، 
واملشتقات النفطية، واستقطاع 
االستثمارات اخلارجية وندخلها 

في امليزانية.

اخلاص، نحتاج إلى اصالحات 
تشريعية تتعلق بالبرملان وفي 
البدايــة نحتاج الــى أن نكون 
صادقني مع انفســنا بحضور 

اللجان.
ال بــد أن تعــدل الالئحــة 
الداخلية للمجلــس، ال بد من 
استثمار شعار إصالح املسار.

ولنكمل اإلصالحات، ال نرد 
للفترة السابقة تقدمنا بتكليف 
أن يكون هنــاك حزمة قوانني 
بداية من اجللسة القادمة تهدف 

الى هذه االصالحات.
٭ خالــد الطمار: إذا كان هناك 
تعــاون حقيقي بــني املجلس 
واحلكومــة فيجب محاســبة 
الفاســد واملفســد الن من أمن 
العقوبة أساء االدب، االصالح 
السياســي ال يتــم اال بتعديل 
العمليــة االنتخابيــة وهــذا 
التعديل يتم من خالل املجلس 
بتوافق نيابيـ  نيابي ويضمن 
العدالــة فــي توزيــع الدوائر 

االنتخابية.

بحجة الكراسة الصحية لدول 
مجلــس التعاون اقبــل ٢٠٠٠

شــخص وطبــق عليهــم هذه 
الكراســة، وفي هذه القرعة ال 
شبهة اهدار مال عام، فتم فحص 
٢٠ ألف شــخص الختيار ٣٠٠

شخص.
األمن الغذائي أغلب املزارعني 
يتكلمون عن انه اذا كان هناك 
مافيا للمخــدرات فهناك مافيا 

خضار حتارب املزارعني.
كانــت هناك فــوق الـ ٧٠٠

مزرعة ولكن مت وقف إنتاجها 
الى أن وصلت املزارع الى ١٢٠

مزرعة.
أغلــب مشــاكلنا حتتــاج 
الى املــال، واملال موجود، لكن 

ينقصنا الرغبة واإلدارة.
٭ د.محمــد احلويلة: جلســة 
الــرد علــى اخلطــاب األميري 
من اجللســات املهمــة، فنحن 
نعيش في عهد جديد، نحتاج 
الى تصحيح للمسار في العمل 
البرملانــي واحلكومي، نحتاج 
أيضا الى نهــج جديد والعمل 
بروح الفريــق الواحد ونتفق 
على ما يخدم الوطن واملواطنني، 
نحن بحاجة الى رؤية جديدة 
تنتشل البالد من حالة اجلمود 

واليأس واإلحباط إلى األمل.
هنــاك قضايــا مهمــة فــي 
حتسني اخلدمات العامة، لألسف 
نعيش في بلد به وفرة، وال بد 
أن نرتقــي باخلدمات والبنية 

التحتية.
مشــكلة توظيــف الشــباب 
ومتكينهم، اخلريجون يتخرجون 
ويصطدمون بالواقع املزري بعدم 
وجود فرص مناسبة يخدم بها 

بلده.
الشــباب  وكذلــك يتخــرج 
ولم تكن هنــاك خطط توجههم 
التوجيــه الســليم، فاملنظومــة 
التعليميــة بحاجة الــى تنظيم 

مخرجاتها بالشكل السليم.
ضرورة اعتماد معايير الكفاءة 

النظــام املالــي يحتاج الى 
تعديل، والرواتب ستدفع غصبا 
عليك عندك مشــكلة في الهدر 
اغلقه، لديك قيادات واملجلس 
قدم حلوال وخيارات، البلد قدمي 

ويحتاج إلى تطوير.
إلــى إصالحــات  نحتــاج 
معيشية، يقولون مطالباتكم 
ماليــة كلهــا، أي نعــم الناس 
ســاكنة في ايجــار وال توجد 
تــزداد  مناطــق والنــاس ال 
التجــار  رواتبهــم، وإذا زدت 
ســيرفعون األســعار ال احكم 
أنتــم التجــار، أو زد الرواتب 

لكي تتنفس الناس.
نحتــاج الــى كبــح الغالء 
وتوفير فرص عمــل حقيقية 
ودعم القطاع اخلاص، إلصالح 
معيشــة الناس، ولكي تخلق 
وطنــا متطورا، الــدواء عندنا 
أغلى من دول مجــاورة لديها 

ضرائب.
قم بدعم املوظف في القطاع 
اخلــاص وليس دعــم القطاع 

لنركز علــى القوانني التي 
متس املواطن مثل تعديل سلم 
الرواتب واالســكان والتعليم 
والصحة، آخر مــرة مت النظر 
في زيادة الرواتب قبل ١٤ سنة، 
االراضي موجودة واملال موجود 
مــا مينعنا مــن حل املشــكلة 
اإلسكانية غير رغبة احلكومة 

في حلها من عدمه.
املشكلة الصحية والتعليمية 
ليس عيبــا ان تقول احلكومة 
انهــا لديها ســوء فــي اإلدارة 
والعيب ان تســتمر في ســوء 
اإلدارة، سوء وترد في اخلدمات، 
ابناؤهــم ال  وزراء احلكومــة 
يتعلمون في مدارس احلكومة، 
قرعــة الضبــاط االخيــرة مت 
وضعها التاحة الفرصة للجميع 
ومحاربة الواسطة ولألسف لم 
يحدث هذا األمر كان املفترض 
على وزير الدفاع ان من تنطبق 
عليه الشروط العامة فليمكنوه 
من الدخــول للقرعة، طلبة مت 
استبعادهم لتسوس االسنان 

١٢٠ ألفا و٦٠٠ ألف شخص بدون 
ســكن، التأخيــر كان عقبة في 
طريق احلل وتأخرت احلكومة 
في تســليم الوحدات، البد من 
توفير األراضي الفضاء ومنتزه 
أبوحليفة وغرب هدية وجنوب 

القيروان.
هل يعقل أن الكويت أصبحت 
أغلــى دول العالــم فــي العقار 

السكني والقضية مفتعلة.
امللف الصحي ورغم امليزانية 
الضخمة ومــا زالت تفتقر الى 
احلرفيــة، ملاذا ال نــزال نبعث 
املواطن للعالج للدول القريبة؟
األمر يحتاج التفاتة جادة، 
مستشفى العدان يستقبل أكثر 
من نصف مليون ملاذا لم تنشأ 
مدينــة طبية حتتــرم املناطق 

اجلنوبية.
أين دور تخطيــط الوزارة 
إلنشاء مصحات العالج الطبيعي 

ومدمني املخدرات؟
امللف التعليمي ال يختلف عن 
امللف الصحي، تراجع مستوانا 
الــى الثامن عربيــا و١٠١ عامليا 
من أصل ١٤٠ دولة وفق املؤشر 
التعليم العام ٢٠٢١ وتراجعت 
جامعة الكويت فــي تصنيفها 
العاملي الــى ٢٠٠١ اي تراجعت 
٢٠٠ درجة، فكيف ميكن النهوض 
املناطــق اجلنوبية  بها، أهالي 
يعانــون من متركز جامعة في 
قلب الكويت والذهاب والعودة 
باتت عبئا على الطلبة وذويهم.
أمتنــى تضافــر اجلهــود 
لكافــة املعنيني لتقدم التعليم، 
الوطنية  اجلنســية والهويــة 
واالنتماء والــوالء ثم التالعب 
بها وانعكس ذلك على النسيج 
االجتماعي وكانت مادة لالبتزاز 
في السنوات املاضية وتوزيع 
الصكــوك الوطنيــة للبعــض 
ومنعهــا عن بعض وهــذا أمر 
خطير فالبد من بســط سلطة 
القضاء للحفــاظ على الوحدة 

الوطنية.
٭ فــارس العتيبــي: ضرورة 
تنويع مصادر الدخل، ال ميكن 
قبول االعتماد على مصدر وحيد 
للدخــل، وكلما تأتــي ميزانية 
توضــح ان ٩٠٪ منهــا تعتمد 

على النفط فقط.
لدينا جهات كثيرة بالدولة 
لتنويع مصــادر الدخل ومنها 
املوانئ، دخلها ٥٠ مليون دينار 
ومصاريفهــا ٥٠ مليونا ايضا، 
وميناء دبي دخلــه ٤ مليارات 

دوالر.
وهنــاك جهات فــي الدولة 
دخلها ١٨٢ مليون دينار وينبغي 
أن تعزز امليزانية، لكن اخللل 

في سوء إدارة احلكومة.
احلكومة لــم تر أي حترك 
اقتصــادي جتاه الشــعب وال 
الشــباب وكل اعتمادهــا على 
النفط، ونريد أن نبني وطنا.

احلكومــة ال بــد أن تعامل 
الشــعب والكفاءات املوجودة 
فيه، اليــوم اإلدارات واجلهات 
بالتكليف وليس باألصالة فكيف 

تريدون اإلجناز واإلصالح؟.
لم نر شيئا لرفاه املواطن، 
لم نر شيئا عن بيع اإلجازات 
وال الصفوف األمامية، اجلهات 
احلكومية كلها ُوجهت على أن 
اإلجازة تكــون ٦٠ يوما فقط، 
االتفاق كان واضحا في اللجنة 
ان من صرفت اجازته وخصمت 
تصــرف لهم املبالــغ، ال بد أن 
تعودوا على اتفاق اللجنة بأن 

خصم اإلجازات مفتوح.
نريــد اجنــازا وعمــال من 
احلكومة، مال الشعب للشعب 
يــا حكومة التعليم أكيد حتد، 
وزارة التربية ميزانيتها ملياران 
ولديهــا برامج لــم تفعلها وال 
توجههــا إلى تهيئــة املدارس 
لتكون بيئة صحية للتعليم، 
نواجه مشــاكل وشكاوى من 
أوليــاء األمور ومــن املعلمني 
جتاه مدارسهم، املعلمات يأتني 

بخدمهن ينظفن املدارس.
هذا املجلس ســوف يراقب 

ويحاسب.
٭ د.عبدالكرمي الكندري: كلنا 
تواجدنــا حتت شــعار واحد 
وهــو تصحيــح املســار وهذا 
أتى في النطق الســامي ٦/٢٢

نزوال لرغبة األمة ُحل مجلس 
األمة وانتخابات جديدة وعدم 
التدخل في انتخابات الرئاسة 
واللجان ولكــن حتى ال يبقى 

في التعيينات، القانون املوجود 
ال يوفر البناء التشريعي املطلوب 
من أمن وظيفي ورضا وظيفي في 
القطاع اخلاص الذي هو غير قادر 
على استيعاب الكوادر الوطنية، 
بل تفضل الوافد وهذا أمر مؤسف 
بالرغم من انهم يحصلون على 

الدعم للعمالة الوطنية.
منذ اكثر من ١٠ ســنوات لم 
تتم إعادة النظــر في الرواتب، 
فال بد من زيادة الرواتب وكذلك 
رواتب املتقاعدين وتوفير احلياة 
الكرمية لهم، هل يعقل أن أسرة 
تواجه األعباء املعيشية بـ ٧٠٠

دينار؟
الســكان  ٦٦٪ مــن تعــداد 
وافدون، هذا خلل يجب ان يتم 
تصحيحه بشــكل يحفظ األمن 
للبلد ويخفف من انعكاس آثار 

اخللل في التركيبة السكانية.
يجب ان يركز برنامج عمل 
احلكومة علــى امللف التعليمي 
حتى نطور املنظومة التعليمية 
وليساعد على دفع عجلة التنمية.

٭ الصيفي الصيفي: حتى نحقق 
مــا يتمناه الشــعب والنواب ال 
بــد من جهــاز إداري وتنظيمي 
يقوم مبا يريده النواب والشعب، 
الــكل يعــرف ان الكويت كانت 
مختطفــة منــذ ٢٠١٣ الى ٢٠٢٢

نهاية املجلس السابق ولم يسبق 
للكويــت ان عاشــت مثــل هذه 
املرحلة، املواطنون يعرفون ان 
الكويت اختطفت، وكان اجلهاز 
اإلداري والتنظيمــي بــل حتى 
اجلهــاز األمني كان يدور حول 
شخصية واحدة، هذه الشخصية 
إذا رضيت عنك تصير مسؤوال 
في الدولــة حتى لو لم تنطبق 
عليــك الشــروط، حتــى نخدم 
مصالح هذا الشخص، ومصالح 
املناقصات وكل املشاريع، هذه 
احلقبة السيئة تزعمها شخص 
الكويتي  واحد نبذها الشــعب 
وجعلها متفرجة مع اجلمهور.

كان يريــد الســيطرة على 
البلــد وعلى النظام السياســي 
مــن أجــل مصاحلــه ومصالح 
الفئة التي معه، ومنذ ٢٠١٣ الى 
٢٠٢٢ شرعنت ووضعت قوانني 
تخدم املصالح وتشرعن السرقة، 
عندما تطرح بعض املشــاريع 
التنمويــة عن طريق اإلســكان 
كانوا يســمحون بتقدم شركة 
واحــدة، يعنــي املنافســة غير 
موجودة، وكانت هذه املشاريع 

تفصل ملقاس شركة معينة.
جسر جابر طرحوا مشروع 
اجلزر، ٦ مواقع يريدون طرحها 
في مشروع واحد حتى تستطيع 
تنفيذها شــركة واحــدة، ومن 
املمكــن ان تنفذهــا ٦ شــركات 

واملستفيد يكون الدولة.
وجهت سؤاال الى وزير الدولة 
املسؤول عن ديوان اخلدمة آنذاك 
في هذه الفترة السابقة، طلبوا 
التأجيل وإلــى اليوم لم يأتني 
جــواب، واليوم وزيــر الدولة 
براك الشــيتان عليه مسؤولية 
البحث وراء هؤالء األسماء التي 
جاءت بالباراشوتات، ووالؤهم 
ألشــخاص وليــس للبلد، وفي 
أناس بيننا والؤهم ألشــخاص 
وليس للبلد، املؤسسات وضعت 
خلدمة الشــعب ولرفــع الظلم 

ولتنظيم اإلدارة.
مجلــس الــوزراء مطلــوب 
منه تطهير املؤسســة اإلدارية 
بإزالة الشخص السيئ واإلتيان 
بالكفاءات، ووالؤه يكون لبلده.
اإلعالنات في التوظيف أحد 
مجاالت الفساد والتي كان يتبعها 
الســابقة، واملقابالت  املرحلــة 
يعطونهــا درجــات عالية ومن 
لــه حق ال يأخذ حقه، وذلك في 
احلقبة الفاســدة أطلب رئيس 
الوزراء والوزراء بأن املقابالت 
ال توضــع لها درجة والدرجات 

توضع على االختيارات.
عليــه  الــوزراء  رئيــس 
بتطهيــر  كبيــرة  مســؤولية 
اجلهاز اإلداري ووزير الداخلية 
مسؤوليته تطهير اجلهاز األمني 
«املخترق» من فترات ســابقة، 
وهناك لديك مسؤولون ووكالء 
والؤهم ألشخاص سابقني تولوا 

الوزارة.
٭ محمد املطير(نائب الرئيس): 
بانتهــاء قائمة املتحدثني يحال 
اخلطــاب األميــري الــى جلنة 
اخلطاب األميــري. واآلن ترفع 

اجللسة ليوم ١٣ ديسمبر.

محمد املطير مترئسا اجللسة ومحاطا بالنواب أسامة الشاهني وخالد الطمار والصيفي الصيفي ود.محمد احلويلة ومهند الساير وماجد املطيري وعبداهللا املضف وعبدالوهاب العيسى

اصالح املسار شعارا انتخابيا ال 
بد أن تستكمل بعده اصالحات.
النطق الســامي فــي بداية 
الفصــل كان بدايــة لإلصالح 
كانــت   ٩/٢٩ وانتخابــات 
االنطالقة، اصالحات سياسية 
ينبغي أن تقر واصالحات ادارية 
واصالحات مالية واصالحات 
معيشية واصالحات تشريعية، 
الكل  واصالحــات سياســية، 
تكلــم وقــال انــه مت تطهيــر 
الكشــوف، إذن ال بد أن تكون 
هنــاك مفوضية عليا تشــرف 
على االنتخابــات حتى ال نقع 
في نفس االخطاء التي جاءت 

بسببها مراسيم الضرورة.
وحتى تكــون االنتخابات 
حتــت مظلــة جهــة مســتقلة 

وليست وزارة الداخلية.
نحتاج الى قانون انتخابي 
مطور، مثل القوائم النســبية 
وقد تكون هنــاك افكار اخرى 
لينتشل العمل الفردي والنتقال 

الى العمل اجلماعي.
ونحتاج الــى اقرار قانون 
تنظيــم احلمــالت االنتخابية 
ملعرفة مصــادر الصرف على 
هذه احلمالت، والشفافية هي 
كيف يصل املرشح الى مجلس 

األمة.
هــذه احلــدود الدنيــا ألي 
إصالح سياسي، وال بد نراجع 
الدستور وال بد أن يكون عندي 
حدود الدنيا السياسية نحتاج 
إلى اصالحات ادارية، ما رؤية 
الدولة لكي تضع برنامج عمل ال 
بد أن يكون هناك رؤية هل نحن 
عاصمة النفط ام بلد انساني، 
ال بد من لون للبلد وأهداف ثم 
نضع البرنامج، ما شكل الدولة؟ 
ال نريد أن نكون عواصم نريد 
أن تكون الكويــت دولة توفر 

حاجيات مواطنيها.
نتمنــى أن يكون البرنامج 
حبرا على ورق، ولكن مسؤولية 
احلكومة التنفيذ ومسؤوليتنا 

خالد العتيبيد.جنان بوشهري سعود العصفور وحمد املدلجسعد اخلنفورد.براك الشيتان

محمد املطير: هناك عملية نقل عناوين استعدادًا لالنتخابات املقبلة
جنان بوشهري: أمر مستحق التعديل بشأن مرسومي البطاقة املدنية وإضافة مناطق جديدة للدوائر االنتخابية وأطالب بإضافة تقرير تقصي احلقائق عن املوضوع

د.فالح الهاجرييوسف البذالي وحامد البذاليفارس العتيبي وعبدالعزيز املاجد خليل الصالح وعبدالوهاب الرشيد

أسامة الشاهني: أشيد مبراسيم الضرورة الصادرة وهناك نحو ٢٩ ألف ناخب وناخبة كانوا محرومني من حق االقتراع بسبب عدم إضافة مناطقهم
خالد العتيبي: كنا دائمًا نطالب بحكومة إنقاذ ومع وجود إجراءات إصالحية إال أن العمل ليس على قدر الطموح وبعض الوكالء أقوى من الوزراء
الصيفي الصيفي: هذان املرسومان مستحقان كونهما أسهما في تعديل وضع املواطنني وحتقيق مشاركتهم بالعملية االنتخابية

أسامة الزيد: نشكر صاحب السمو وسمو ولي العهد على هذه اإلصالحات وإصالح النظام السياسي يكون من خالل تعديل النظام االنتخابي وإنشاء مفوضية عليا لالنتخابات
فالح الهاجري: مناطق سكنية كثيرة تنتظر من ٢٠ سنة قرار إضافتها إلى الدوائر االنتخابية ويجب إقرار التوزيع العادل في الدوائر

سعود العصفور: التعاون بني السلطتني هو الوضع الطبيعي وهو املبدأ الذي ال نرفضه لكن السؤال على ماذا نتعاون واخلطاب السامي جّسد التعاون الذي يقود إلى اإلجناز؟


