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عبداألمير الناصر: الشباب 
على قائمة أولوياتي

|   كتب عبداهلل راشد   |

أك��������د م�����رش�����ح ال��������دائ��������رة ال���ث���ان���ي���ة 
عبداألمير الناصر على ضرورة وضع 
تصور واضح للعالقة بني السلطتني 
لتالفي  والتنفيذية وذلك  التشريعية 
التصعيد وللقضاء كذلك على ظاهرة 
العمر القصير الي حكومة، موضحا 
ان من ابرز االسباب لتلك الظاهرة هو 
ممارسة نوع من الترضيات لألحزاب 
في  االخ��ذ  دون  السياسية  والتيارات 
ة ال���وزي���ر او ام��ك��ان��ات��ه  االع��ت��ب��ار ك��ف��اء

الشخصية والعملية.
»ب���رن���ام���ج���ي  ان  ال����ن����اص����ر  وق���������ال 
االن���ت���خ���اب���ي ي���خ���اط���ب ج���م���ي���ع ف��ئ��ات 
امل��ج��ت��م��ع ال���ك���وي���ت���ي«، م���س���ت���درك���ا ان 
»ال����ش����ب����اب ع���ل���ى ق���ائ���م���ة االول�����وي�����ات 
م���ن ن��اح��ي��ة ال���ه���م���وم وامل���ش���اك���ل ال��ت��ي 
بحسب  الكويتي  فالشاب  تواجههم، 
ال��ن��اص��ر ي��ع��ان��ي م��ن االح��ب��اط بسبب 
عدم االلتفات إلى مشاكله التعليمية 
وال��ص��ح��ي��ة وب��ح��ث��ه ال��دائ��م ع��ن ف��رص 

العمل«.
وط���ال���ب ال��ن��اص��ر ب��ت��ض��اف��ر ج��ه��ود 
السلطتني من اجل االرتقاء بمستوى 
ال������وط������ن وامل��������واط��������ن، م����ش����ي����دا ب��ف��ك��ر 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االح��م��د ال��ذي طالب وم��ذ ك��ان رئيسا 
للوزراء باالهتمام باالنسان النه لبنة 

املجتمع ونواته االولى.
وزاد ال��ن��اص��ر ان���ه س��ي��ت��واص��ل مع 
ابناء دائرته عبر العديد من الوسائل 
ك���ال���ن���دوات واالن���ت���رن���ت وال�����دواوي�����ن، 
ال��ك��ث��ي��ر م���ن التحفظ  ل��دي��ه  م��ب��ي��ن��ا ان 
على تقسيم الخمس دوائر الذي بدال 
م��ن ان يسهل االم���ور وي��وص��ل االكفأ 
إلى البرملان ربما يساهم في تكريس 
ب��ع��ض ال���ظ���واه���ر ال��س��ل��ب��ي��ة وال���ت���ي ال 

يقضي عليها اال الدائرة الواحدة.
وق���ال ال��ن��اص��ر ان��ه م��ع ازال���ة جميع 
ال���ت���ع���دي���ات ع���ل���ى ام�������الك ال�����دول�����ة م��ن 
دواوين وقسائم صناعية وشاليهات 
م��ع االخ��ذ بعني االع��ت��ب��ار وج��ود آلية 
مل��وض��وع ال���دواوي���ن وم��ع��ال��ج��ت��ه بكل 

هدوء وتريث.
املجلس  يكون  ان  الناصر  وتمنى 
امل��ق��ب��ل م��ج��ل��س اص����الح م��ت��ع��اون��ا مع 
الحكومة وان يضع مصلحة الكويت 
على سلم اولوياته، مبينا انه سيشهد 
الكثير من التغيير واملفاجآت وراهن 
بان نسبة التغيير في املجلس املقبل 

قد تصل إلى 40 في املئة.
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