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اكد مرشح الدائرة الثانية عبداهلل جنيب املال ان اختياره لشعار »بإرادة املواطن يرتقي الوطن« حلملته االنتخابية يهدف لترسيخ مفهوم املواطنة واالبتعاد عن اثارة 

القضايا الطائفية مضيفًا ان املرحلة املقبلة مهمة للمحافظة على هذا الوطن.

وطالب املال في حواره مع »األنباء« احلكومة املقبلة بان تتصدى للفساد وللبطالة النه ليس من املعقول بلد فيه مليون ومائة وخمسون ألف نسمة يعطي بدل بطالة حتى 

اصبحت لدينا بطالة مقننة! واشار الى ان حملته االنتخابية حتمل ثالث قضايا وهي »التعليم ـ التوظيف ـ االسكان«، مشيرا الى ان تلك القضايا باتت هاجسا يؤرق الشاب 

الكويتي حتى يحقق طموحه العلمي واالجتماعي.

وذكر املال ان منصب رئيس مجلس الوزراء ليس بعيدا عن ابناء الشعب اذا لم جتد االسرة احلاكمة احد ابنائها يتولى هذا املنصب.. والى التفاصيل:

@Mefrehs  أجرى الحوار: مفرح الشمري

ويتكلموا بكل صراحة وانا ال اقصد 
بعــــض التيارات التي متثل بعض 
القاعة ولكن  الذين دخلوا  النواب 
اقصد التيارات االخرى فلم نسمع 
منهم اي شيء بخصوص هذا األمر 
ونحن نتطلع لالحتفال بذكرى مرور 
خمســــن عاما على الدستور التي 
حتل فــــي نوفمبر املقبل نتمنى أال 
حتدث مثل هذه االمور مستقبال وان 
تكون هذه االحتفالية فخرا واعتزاز 
بان ربيع الكويت يتمتع بدستور 
يضاهي دساتير دول العالم ونقطف 
ثماره حاليا ففــــي حن نرى اآلن 
ان الشعوب انقلبت على انظمتها 
نعيش نحن بأمن وســــالم بسبب 

هذا الدستور.

هناك بعض املطالبات بان 
يكون رئيس مجلس الوزراء 
من أبناء الشعب، ما تعليقك؟

٭ اعتقد انه اذا لم تقدر االســــرة 
احلاكمة يومــــا ما على تزكية احد 
ابنائها ملنصب رئيس مجلس الوزراء 
في املرحلة املقبلة فستختار من ابناء 
الشعب لهذا املنصب النه لدينا من 
ابناء الشعب ذوو الكفاءة واخلبرة 
الذين يستحقون هذا املنصب وهذا 
األمر ليس ببعيد اذا لم جتد األسرة 

احدا من ابنائها لهذا املنصب.

الفرعية والتشاورية

ما رأيك في االنتخابات 
الفرعية التي اصبحت اآلن 

تشاورية؟
٭ بالنســــبة لالنتخابات الفرعية 
فصلت فيها احملكمة الدســــتورية 
وجرمتها واصبحت مجرمة البعد 
احلدود ولكن التشاورية اذا كان فيها 
تصويت فهي ايضا تقع حتت طائلة 
االنتخابات الفرعية وعلى اجلهات 
املعنية اتخاذ االجــــراءات الالزمة 
جتاهها ولكن اذا كانت التشاورية 
بأن يقوم املرشح بزيارة الدواوين 
الخذ الرأي والشــــورى فهذا األمر 
عادي وانا اطلب من املرشح الذي 
يدخل فــــي االنتخابات الفرعية او 
التشاورية التي يكون فيها تصويت 
ولم يحالفه احلظ فيها أن يرشح 
نفسه ولكل مجتهد نصيب الن تلك 
االنتخابات الفرعية لســــت شرطا 
للنجاح في انتخابات مجلس االمة 
خصوصا ان املواطن حاليا اصبح 
اكثر وعيا واملرحلة املقبلة تتطلب 
منه االختيار األمثل لرفعة شــــأن 

هذا الوطن.

كيف وجدت أداء النائبات في 
مجلس االمة املاضي؟

٭ الفترة التي قضتها تلك النائبات 
في املجلس لم تكن كافية حتى نقيم 
اداءهن بالشــــكل الصحيح فمنهن 
من كان اداؤها جيــــدا ومنهن من 
كان أداؤهــــا مقبــــوال وامتنــــى ان 
جند في املجلــــس املقبل عددا من 
النائبات ســــواء القدامى او وجوه 
نسائية جديدة من الدائرة الرابعة 
ان املرشحة  واخلامسة خصوصا 
احملامية ذكرى الرشــــيدي حققت 
في االنتخابات السابقة رقما كبيرا 
ونتمنى ان حتظى بالنجاح في هذه 

االنتخابات.

متى تفتح مقرك االنتخابي؟
٭ ان شاء اهلل سيتم افتتاح املقر 
غدا االربعاء خلف جمعية احملاسبن 
في منطقة الشــــويخ وسيتضمن 
ندوة تعريفية ببرنامجي االنتخابي 
وستكون هناك ندوة اخرى الهالي 
الصليبخــــات في الفتــــرة املقبلة 
ســــنحدد مكانها الحقا وامتنى من 
أبنــــاء الدائرة الثانيــــة احلضور 

لالستئناس برأيهم.

وهل لديك مقر خاص 
للنساء؟

٭ نعــــم يوجد مقر للنســــاء في 
الشويخ السكني ق4 ش النيل م4 
وهناك جلنة خاصة بنساء الدائرة 

الثانية.

أن يكون نهج السلطة التشريعية 
أيضا مختلفا، وهذا األمر يتحدد بيد 

الشعب في اختياره ملن ميثله.

مرشح مستقل

هل تخوض انتخابات 
مجلس األمة للمرة األولى؟

٭ نعم للمــــرة األولى أترشــــح 
النتخابات مجلس األمة، وأنا مرشح 
مستقل ألخدم أبناء الكويت وليس 
فقط أبناء دائرتي، وال يوجد عندي 
دعم من أي قائمة انتخابية، وقد 
رشحت في السابق النتخابات غرفة 
التجارة، وعملت في جلنة التجارة 
والنقل، وخالل تلك الفترة كان لي 
الكثير مــــن اللقاءات مع أصحاب 
الشركات والقطاع اخلاص، وواجهنا 
العديد من املشاكل التي مت تبنيها 
وحلها مع التجار، وكانت بعض 
القضايا مشكلتها أنها مسيسة ولم 
تستطع اللجنة حلها مع اجلهات 
احلكومية، حيث كانت أكبر من ذلك، 
وهي مشاكل جتار املواد الغذائية 
بن احلدود الكويتية والسعودية، 
بسبب وهذا األمر ليس بيد جلنة 
النقل، ولكن سعينا وحاولنا حل كل 
املشاكل، وكانت هناك قضايا فيها 
تعسف من بعض موظفي الدولة 
في التعامل مع بعض اجلهات في 
القطاع اخلاص، األمر الذي جعلنا 
نســــتنتج أن هذا التعسف اثناء 
محاولة الســــعي النهاء مشكالت 
املــــالك ليس عمــــل دولة  هؤالء 
مؤسسات، وإمنا عمل أفراد والذين 
كانوا يأخذون خطوات من غير ان 
يكون هناك في االعتبار مواجهة 
إليقاف مثل هذه التجاوزات، وهلل 
احلمد كانت هناك بعض املساعدات 
لالخوة التجــــار والقطاع في هذا 
اجلانب، واليوم ننقل خبرتنا من 
القوانن التي متت االستشارة فيها 
من غرفة التجارة وواجهت عائقا 
رئيسيا في مجلس األمة باللجنة 
املالية بأن نكون أحد أفراد الدعم 
القضايا بتحريكها، ونسأل  لهذه 

اهلل أن يوفق اجلميع.

ما شعار حملتك االنتخابية؟
٭ شــــعار حملتي هــــو »بإرادة 
املواطن يرتقي الوطن« هو شعار 
يتضمن أربــــع كلمات حتمل بن 
طياتها الكثير من املعاني، فاليوم 
لدينا دستور، وهذا الدستور نظم 
العمل بن احلاكم واحملكوم، ونظم 
الدولة، فخيارنا  عمل مؤسسات 
مبن ميثلنا من خمسن نائبا هذا 
الثاني  الطريق، والنصف  نصف 
يظــــل بالســــلطة التنفيذية التي 
دائما تســــتعن أيضا باملواطنن 
بأن يكونوا وزراء في احلكومة، 
فاجلميع ينتظر كيف نرتقي بهذا 

الوطن في املرحلة املقبلة.

خطأ كبير

مع أو ضد اقتحام قاعة 
عبداهلل السالم؟

٭ ال أنــــا ارفض هــــذا االقتحام 
الذي أعتبــــره خطأ كبيرا ارتكب 
بحق الوطن ولو كان أخي معهم 
لعارضته واعجبني تعليق أحد 
املرشــــحن املقتحمن للقاعة في 
التلفزيون بعد االنتهاء من التحقيق 
معه عندما قالوا له إذا رجع الزمن 
هل تعاود االقتحام، فرد بالنفي، 
فكيــــف نرضى أن يحدث ذلك في 
قاعة عبداهلل السالم التي شهدت 
قســــم صاحب السمو األمير وأن 
يحدث فيها تلك الفوضى، ونتمنى 
أال يحدث هذا األمر في املستقبل، 
خصوصا ان الشعب له دور في 
حماية املؤسسات الدستورية ولو 
كنت واحدا من املوجودين لتحملت 
الضرب وال ادخــــل للقاعة وهذا 
هو دورنا في حماية مكتسباتنا 
ال أن نخترقهــــا كما حدث في هذا 
االقتحام الذي اعتبره غلطة وكنت 
امتنى من منظمات املجتمع املدني 
والتيارات والكتل أن يصدر منهم 
بيان توضيحي حــــول هذا األمر 

الفترة املقبلة الى ان تكون الرقابة 
اساســــا نابعا من اميان املواطن 

مبسؤولياته جتاه هذا الوطن.

المال السياسي

املال السياسي الذي يتحدث 
عنه بعض املرشحني في 
تصريحاتهم هل اصاب 

الدائرة الثانية؟
٭ ما في شــــك ان املال السياسي 
الذي نسمع عنه موجود في جميع 
الدوائر ولكن ال يوجد دليل وان 
كان هنــــاك بعض الدالئل على ان 
اجلهــــات  احلكوميــــة غير جادة 
القانونية  في تطبيق اإلجراءات 
عليه، نحن نحتــــاج الى مراقبة 
ذاتية من املواطن نفسه في هذه 
الفترة املقبلة، هذا املواطن عليه ان 
يعلم انه لو اخطأ مرة في قبوله 
للمال السياسي فال يخضع له مرة 
ثانية مبوافقة من بعض املرشحن 
بتقبله للمال السياسي ألن هذا املال 
رأيناه يفســــد البلد حتى وصلنا 
لنواب تضخمت أرصدتهم غياب 
في املسؤولية األخالقية واألدبية 
التي كانت مطلوبة منهم كنواب 
امة ونتمنى ان يتم التعامل مع هذا 
املال السياسي وفق االطر القانونية 
واملال السياســــي ال ينحصر في 
االمــــوال النقدية ولكنه ميتد الى 
كثير مــــن اخلدمــــات التي يقوم 
بهــــا املرشــــحون وان كان هناك 
التي مت حتويلها  بعض احلاالت 
للنيابة، نتمنــــى ان نحتوي هذا 
االمر، والبراءة من املال السياسي 
ليست سهلة حتى لو ان املتهمن 
فيها حصلوا علــــى حكم البراءة 
فستظل عالمات االستفهام حتوم 
حولهم وهذا ثمن يدفعه كل شخص 

رضى باملال السياسي.

االستجوابات

كثرة االستجوابات في 
املجلس املاضي هل عطلت 

خطط تنمية البلد؟
٭ االستجوابات ليس من املفروض 
انها تعطل خطط تنمية البلد ألن 
الدستور اعطانا حق التشريع وحق 
الرقابية  الرقابة واحدى األدوات 
هي االســــتجوابات، واإلفراط في 
استخدام هذه االستجوابات هي 
التي جعلتنا نســــتاء من تعامل 
الســــلطة التشــــريعية في نوايا 
تقدمي هذه االستجوابات والتنفيذية 
بآلية التعامل مع هذه االستجوابات 
التنفيذية  الســــلطة  فلما تأتــــي 
وحتول االستجوابات إلى احملكمة 
الدســــتورية فهذا بحد ذاته عدم 
اميان بجميع مواد الدســــتور او 
حتولها الى اللجنة التشــــريعية، 
نحــــن ال نريد ان يتم التعامل مع 
الطريقة  هذه االستجوابات بهذه 
فإذا كانت السلطة التنفيذية عندها 
االغلبية البرملانية ولديها البنود 
التي تفند تلك االستجوابات فيكفيها 
ان تصعد على املنصة وتقول انا 
ال اعتقد ان هذا االســــتجواب من 
اختصاصي او اختصاص رئيس 
مجلس الوزراء، هذا بحد ذاته امر 

يحسب لها.

هل أنت مع اجللسات 
السرية ملناقشة 

االستجوابات؟
٭ ال، أنا اعتقد ان اجللسات السرية 
لها بعض الضوابط ونالحظ ان 
كثيرا من االستجوابات مت حتويلها 
الى جلسات سرية وهي ال تستحق 
املقبلة  ان تكون سرية واملرحلة 
السلطة التنفيذية ستنطلق بتقدمي 
برنامج عملها يتصدى للفســــاد 
وتعيد للدولة هيبة القانون ودولة 
املؤسسات وفي املقابل على السلطة 
التشريعية ان تضع األولويات في 
التشــــريع وتعطي الوقت الكافي 
لتنفيذ برنامج احلكومة في تأخير 
الرقابة بأال تكون رقابة مسبقة فكما 
نطلب ان يكون نهج احلكومة في 
الفترة املقبلة مختلفا، نتطلع الى 

ونحن بحاجة لفك هذا التشــــابك 
خصوصا ان هذا التشابك تعامل 
معه احد الوزراء الســــابقن الذي 
العامــــة للرعاية  الهيئة  تــــرأس 
الســــكنية واجتمع مبســــؤوليها 
واخبروه بأن الطلبات االسكانية 
في تزايد وال يوجد عندنا القدرة 
على البناء النــــه ال توجد اراض 
وخالل 6 شهور وفر أرضا لـ 2000 
قسيمة وهذا دليل على ان اليوم 
الوزير القوي وصاحب القرار هو 
الــــذي يســــتطيع ان يقضي على 
العديد من املشاكل التي تواجهنا 
في مختلف املجاالت فلو كل دور 
انعقاد نحل ملفا واحدا من امللفات 
التي اطرحها في حملتي االنتخابية 
اعتقد أنني أكون اجنزت الرسالة 
التي اسعى اليها ففي التعليم نأخذ 
من احلكومة عهدا بانها تزيد اعداد 
البعثات اخلارجيــــة فهذا يعتبر 
اجنازا الن احلكومة تعاملت مع هذا 
امللف بتسييسه وتكديس الطلبة 
في الصفوف اجلامعية وترحيل 
الطلبة االخرين الى الكورس الذي 
يليه وان كان بعض ما اسمعه هو 
توجه نحــــو تقليل جناح الطلبة 

وهذا ايضا كارثة ثانية.

وما القضية التي تشغلك 
حاليا؟

٭ احملافظة على وحدتنا الوطنية 
هي القضية املهمة التي تشغلني 
فــــي الفترة املقبلة خصوصا  في  
ظل ما نعيشــــه من تناحرات في 
املجتمع الكويتي وال يبشر باخلير 
الننــــا نريد الكويــــت التي كانت 
فيهــــا العوائل الكويتية متداخلة 
في الشــــراكة مثل عائلة اخلرافي 
واملتروك وعائلة البشر والكاظمي، 
نريد هذا التداخل الذي ال يوجد فيه 
تفرقة بن األسر الكويتية ونريد 
تلك العوائل هي املثال في كيفية 
بناء الكويت فكل مواطن له واجبات 
حقوق ويجب ان نبتعد عن تقسيم 
املجتمع إلى فئات وطوائف ألنه ال 
يوجد قانون مينعنا من متاسكنا 
بوحدتنا الوطنيــــة ونحتاج في 

وهل تساهم في تنمية 
البلد؟

٭ جدا، تســــاهم في تنمية البلد 
النها اوال حتســــن فــــي اخلدمات 
وثانيا تقلــــل االعباء املالية على 
الدولة وثالثا تســــتوعب العمالة 

الوطنية.

اذن ملاذا ال يفعل قانونها؟
٭ قانون اخلصخصة الذي صدر 
لم يكن على املســــتوى املطلوب 
من ناحية التشــــريعات حيث به 
الكثير من املواد ال تشــــجع على 
اخلصخصــــة، وأحد األمثلة على 
هذا »الكويتية« التي واجهت الكثير 
من الصعوبات ونتمنى في الفترة 
املقبلة ان يعدل هذا القانون وقانون 
املستثمر االجنبي خصوصا اننا 
نرى الكثير مــــن رؤوس االموال 
الكويتية تهرب الى اخلارج وهذا 
مؤشر غير سليم ويدل على وجود 
خلل لذلك نحتاج من احلكومة في 
املقبلة ان تدعم املشاريع  الفترة 
الصغيرة وان تبني مدنا صناعية 
حتى تشجع الشباب الكويتي احلر 
في  الدخول ملثل هذه املشــــاريع 
وعدم االعتماد دائما على االعمال 

االدارية.

اإلسكان

وماذا عن احملور الثالث في 
حملتك االنتخابية؟

٭ احملــــور الثالث هــــو القضية 
االسكانية فبعد عمل الطالب في 
القطاع اخلاص او احلكومي يسعى 
لتأسيس اسرة فيصدم بعدم قدرة 
الدولة على توفير الســــكن وهذا 
اجلانب كان من املفترض ان حتله 
احلكومة وعدم تركه حتى اليوم 
ليصل عدد الطلبات االسكانية الكثر 
من 80 ألف طلب اسكاني رغم اننا 
عندنا فكان مــــن االراضي فضاء 
ومدة االنتظار 14 سنة وهذا دليل 
على ان هناك غيابا من احلكومة 
بفتح االراضي التي يستولى عليها 
قطاعان هما النفطي والعسكري، 

ما الهدف من الترشح؟
٭ بعد الوضع الذي وصلنا اليه في 
الكويت مطلوب منا ان يكون لنا 
دور في العمل السياسي خاصة في 
الفترة األخيرة، إذ ان هناك أشياء 
كبيرة من تردي جميع اخلدمات في 
الكويت في نواح عدة منها التعليم 
واالقتصاد والتوظيف واإلسكان 
وكل هذه األمور جعلتنا نســــعى 
خلدمــــة جيل املســــتقبل، فاآلباء 
واألجداد بنوا لنا الكويت وسلموها 
لنا في حال افضل من اآلن وان كان 
بعض العوائل قد عملت في الشأن 
البرملاني والبعض اآلخر منها قد 
عمل في املجــــال املدني فهذا بحد 
ذاته مؤشر على ان املرحلة املقبلة 
مهمة وحساسة خاصة في ظل تدني 
جميع اخلدمات، واحلكومة ال متلك 
مبادرات للتصدي للفساد وقضايا 
املواطن كالبطالة والتعليم وغيرها 
وال تعمل على تطوير نهجها في 
ادارة البلد، كل هذه األمور دفعتني 
للترشــــح خلدمة ابناء بلدي من 

جميع الطوائف دون استثناء.

هل برنامجك االنتخابي 
يحمل قضايا ملعاجلة ذلك 

اخللل؟
٭ برنامجي االنتخابي يرتكز على 
ثالثة محاور هي التعليم واالسكان 
والتوظيف ولو حتدثنا عن احملور 
االول وهو التعليم فســــنجد  انه 
مسيس  لدرجة ان طلبة الكويت 
يحصلــــون على نســــب دخول 
امامهم معوقا  اجلامعة ويجدون 
رئيسيا ال يســــاعد على حتقيق 
احالمهم فكيف يتعامل الطالب مع 
حكومة كانت غائبــــة في الفترة 
املاضية وال تستطيع توفير املقاعد 
اليها؟  التي يحتاجون  الدراسية 
احلكومة عليهــــا دور برفع اعداد 
البعثات  فــــي  الكويتين  الطلبة 
اخلارجيــــة النه ال يوجــــد لدينا 
مشــــكلة في الوفرة املالية ولكن 
املشــــكلة تكمن  فــــي عدم وجود 
قرارات  الدارة هــــذه االزمة، من 
حيث تســــهيل اجــــراءات اصدار 
تراخيص ملؤسســــات تعليمية، 
وثانيا نتطلع الى ان تكون هناك 
شراكة بن القطاع التعليمي اخلاص 
والقطاع التعليمي العام حتى يخف 
العبء عن الدولة، وثالثا زيادة عدد 
البعثات في داخل الكويت وخارجها 
واذا ضربنا مثاال بالسعودية فيصل 
عدد الطلبة الذين يدرسون باخلارج 
الى اكثر من مائة ألف طالب وهذا 
بحــــد ذاته ليس رقما ســــهال. اما 
احملور الثاني فهو التوظيف حيث 
ان الطالب يجد امامه معوقا آخر 
بعد تخرجه هــــو عدم احلصول 
على وظيفة وعليه االنتظار سنة 
او سنتن فهل يعقل في الكويت 
ان يصــــل الوضع الى صرف بدل 
بطالة لشــــعب ما يتجاوز عدده 
مليونا ومائة وخمسن ألفا وكنا 
نتصور ان احلكومة تقدم سياسة 
خلق فرص وظيفية  لديها شراكة 
بن القطاعن اخلاص والعام في 
التوظيف  املشاركة مبســــؤولية 
النــــه اليوم فــــكان مــــن القطاع 
احلكومــــي مهيمن على االقتصاد 
وهذا مؤشر يدل على ان اقتصادنا 
ليس مفتوحا وحرا وهناك غياب 
للسياسة االقتصادية واحلكومة 
تلعــــب دورا مهما فــــي احملافظة 
على منو االقتصاد الوطني ولديها 
االدوات الرقابية اخلاصة باالقتصاد 
الوطني وهذا ال يعني ان احلكومة 
تترك هذا االقتصاد يتضخم حتى 
وصلنا الى بطالــــة مقننة وبدل 
الى  بطالة للطلبة فنحن بحاجة 
تفعيل الـ B.O.T حتى يتم توظيف 
الكويتين وبحاجة ايضا لتفعيل 

قانون اخلصخصة.

هل انت مع اخلصخصة؟
٭ نعم انا مع اخلصصة النها اثبتت 
فــــي كل دول العالم املتقدمة انها 

انقاذ للحكومات.

)هاني الشمري( مرشح الدائرة الثانية عبداهلل جنيب املال  

عبداهلل املال في حواره مع الزميل مفرح الشمري

مرشح الدائرة الثانية يفتتح مقره االنتخابي غداً بالقرب من جمعية »احملاسبني« حتت شعار »بإرادة املواطن يرتقي الوطن«

عبداهلل املال لـ »األنباء«: 90% من القطاع احلكومي يهيمن على االقتصاد 
فكيف يكون اقتصادنا حراً؟! وبرنامجي يرتكز على التعليم واإلسكان والتوظيف

نتمنى أن نرى 
وجوهًا نسائية 

من الدائرتني الرابعة 
واخلامسة في 

املجلس املقبل

التعليم مسّيس 
واحلكومة مطالبة 

بزيادة أعداد الطلبة 
الكويتيني املقبولني 

في البعثات

علينا تفعيل 
 B.O.T الـ

و»اخلصخصة« ألنهما 
يساعدان على تنمية 

البلد ويستوعبان 
العمالة الوطنية

نحن بحاجة لفك 
التشابك بني 

القطاعني النفطي 
والعسكري لتوفير 
أراض سكنية بداًل 

من االنتظار 14 سنة!

احملافظة على 
وحدتنا الوطنية 

خصوصا في ظل 
التناحرات التي 

يعيشها املجتمع 
الكويتي حاليًا

املال السياسي الذي 
نسمع عنه موجود 
في جميع الدوائر 

والبراءة منه ليست 
سهلة

هناك استجوابات مت 
حتويلها إلى جلسات 

سرية وهي ال تستحق 
ذلك!

»التشاورية« إذا كان 
فيها تصويت فهي 

مثل االنتخابات 
الفرعية!

ارفض اقتحام قاعة 
عبداهلل السالم وهذا 

خطأ كبير ارتكب 
بحق الوطن


