
أنصح احلكومة بسحب القانون.. لن أحيله إلى اللجنة املالية

الغامن: مشروع الدين العام معيب ولن مير
ريا�ض عواد

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
أن مشروع الدين العام معيب، مؤكدا انه 
لن مير.قائال: مشروع الدين العام معيب 
وسأحتفظ عليه ولن أحيله للجنة املالية 
البرملانية حتى تقوم احلكومة بسحبه، 
وعموما هو لن مير . وأضاف: قانون الدين 
العام فيه نقطتان أساسيتان والقانون 
اجلديد وصلنا من احلكومة يوم اخلميس 
في نهاية الدوام الرسمي وبعيدا عما نشر 
في وسائل التواصل االجتماعي هو قانون 
ق��دمي، متابعا: إن القانون قدمي وموجود 
على جدول األعمال وانتهت اللجنة املالية 
منه ف��ي 18/1/2018 يعني منذ أكثر 
من سنتني وأدرج على جدول األعمال في 
22/1/2018 وكان موضوعه زيادة مبلغ 

القرض العام إلى 25 مليارا.
وأوض��ح الغامن أن القانون اجلديد أقر 
في مجلس ال��وزراء في بداية الى منتصف 
فبراير يعني قبل األزمة وتداعياتها وليس 
له عالقة باألمور التي حتدث حاليا ولكن 
كما يعرف اجلميع هناك جتار أزم��ات كما 
أش��رت لهم سابقا، سياسيون يحاولون 

أن ي��ص��وروا األم����ور ف��ي غ��ي��ر حقيقتها 
ويستغلون جهل بعض الناس أو ضحالة 
معرفتهم باالقتصاد. وقال: رأيي الشخصي 
بالقانون الذي قدمته احلكومة أنه معيب 
ألنه أعد قبل األزمة وظروفها وتداعياتها 
وال��ظ��روف مختلفة اآلن فما احلكمة من 
إرساله بهذا التوقيت السيئ ومن وجهة 
نظري ان��ه توقيت سيئ ألن هناك حلوال 
وآل��ي��ات أخ���رى، واحلكومة شكلت جلنة 

ل��دراس��ة جميع ال��ت��داع��ي��ات االقتصادية 
ال��الزم��ة برئاسة محافظ البنك املركزي 
ومبا ان هذا القانون قدم من احلكومة قبل 
األزمة أليس من األجدر أن يعرض القانون 
على اللجنة املشكلة برئاسة احملافظ لتبدي 
وجهة نظرها مع أي متطلبات تشريعية 

أخرى.
وأض��اف الغامن: أنصح احلكومة بأن 
تسحب القانون وأعطيها فترة ولن أحيله 
للجنة املالية ألن��ه معيب وألن الظروف 
تغيرت تغيرا كامال وتوقيته سيئ، وكأن 
ال��ب��ع��ض ي��ح��اول أن ي��س��اع��د م��ن ي��روج 
معلومات خاطئة تضر بالبلد واالقتصاد 
ال��وط��ن��ي وه��ن��اك ب��س��وء نية م��ن يحاول 
أن يشيع بأنهم س��ي��أخ��ذون 20 مليارا 
ويوزعونها على فئات معينة وهذا كذاب 
أش��ر وأف���اك، لكن تصرف احلكومة بهذا 
الشكل يعطي ف��رص��ة للبعض حملاولة 
استغالل عدم معرفة قطاع كبير بتفاصيل 
اق��ت��ص��ادي��ة. وب��ني أن ف��رص��ة مت��ري��ر هذا 
القانون ف��ي مجلس األم��ة بالشكل ال��ذي 
قدمته احلكومة تكاد تكون معدومة في 
تقديري الشخصي كرئيس ملجلس األمة، 

وأنصح احلكومة بسحب القانون وترك 
اللجنة املختصة الفنية تقدمي اقتراحاتها 
وحلولها بشفافية تامة وكاملة - واألولوية 
للطبقة املتوسطة وص��غ��ار املستثمرين 
- وتعرض اللجنة حلولها أم��ام الشعب 
الكويتي قاطبة لتفويت الفرصة على جتار 
األزم��ات بتشويه حقائق كثيرة ومحاولة 
بث معلومات غير صحيحة للناي تنفيذا 
ألجندات سياسية. وأوضح: أما املوضوع 
الثاني هو ما كشفت عنه األزمة من بشاعة 
ووحشية جتار اإلقامات نعم هي فرصة 
يجب أن تستغل لتعديل التركيبة السكانية 
ولن تأتي فرصة أخرى لتعديلها ولكننا في 
الكويت نخاف الله وال نرغب بظلم الناس، 
التكدس في بعض املناطق وترك العمالة 
السائبة في الشوارع هذا تواطؤ وجتارة 
إق��ام��ات وي��ج��ب على احلكومة أن حتمل 
جت��ار البشر وزر ك��ل م��ا يحدث م��ن ظلم 
وعليها أن حتملهم كلفة إيجاد معسكرات 
أو مخيمات أو أي حلول أخرى بديلة وبعد 
ذلك يحالون إلى النيابة، مؤكدا أنه يجب 
تعديل التركيبة وفي الوقت نفسه يجب أن 

تعلن أسماء جتار اإلقامات.
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أعلن النائب علي الدقباسي 
رف��ض��ه امل��ش��روع ب��ق��ان��ون بشأن 
الدين العام والسماح باقتراض 
20 مليار دينار، داعًيا احلكومة إلى 
تعديل سياساتها املالية خاصة في 
ظل أزمة )كورونا( وإلغاء األعباء 

املالية التي ترهق ميزانية الدولة.
وج��دد الدقباسي في تصريح 
صحفي مبجلس األم��ة مطالبته 
احل��ك��وم��ة ب��ت��خ��ف��ي��ض أق��س��اط 
املتقاعدين وتأجيلها واألخذ بعني 
االعتبار كل الفئات املستحقة بدًءا 
من الذين عليهم التزامات مادية 
وتأجيل أقساط صندوق املعسرين 
وك��ل الفئات التي تستحق الدعم 

واملعونة في مثل هذه األيام.
وق���ال إن م��ن ب��ني تلك الفئات 
أولئك الذين أكملوا أوراق التعيني 
ولم يتسَنّ لهم استكمال التعيني 
وبالتالي توقفوا وهم أرباب أسر 
وعائالت، وأيًضا الفئات املستحقة 

من فئة غير محددي اجلنسية.

ومتنى الدقباسي أن يكون هناك 
ترتيب م��ع اجلمعيات اخليرية 
واجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة املختصة 
بإيصال اإلغاثة لهم والعمل على 

حتقيق كل ما يحتاجون إليه.
في سياق آخر دعا النائب على 
الدقباسي احلكومة إلى عدم التردد 
في اتخاذ اإلج���راءات االحترازية 
حل���م���اي���ة امل��ج��ت��م��ع م����ن وب����اء 

)ك��ورون��ا(، مؤكًدا أن اإلج��راءات 
احلكومية في بداية األزم��ة كانت 
من��وذج��ي��ة وم���ا زال����ت وعليها 
االس��ت��م��رار على نفس الوتيرة 
وإرش����اد ال��ن��اس على م��ا يتعني 
عليهم القيام به ملساندة اجلهاز 
الرسمي للدولة وحماية الوطن. 
وجدد الدقباسي احترامه وتقديره 
ودع��م��ه ل���إج���راءات احلكومية 
ملواجهة الفيروس مشيًدا بجهود 
العاملني في الدفاع عن الوطن في 
اخل��ط األمامي من اجلهاز الطبي 

واجلهاز العسكري.
ون��اش��د احل��ك��وم��ة أاّل ت��ت��ردد 
باتخاذ أي إج��راء يحمي املجتمع 
خاصة مع تصاعد أرقام اإلصابات 
بالفيروس واتخاذ التدابير الالزمة 
خ��اص��ة وأن ال��ك��وي��ت��ي��ني أب���دوا 
بكل فئاتهم استعدادهم مساندة 
احلكومة في هذه األزمة، متمنًيا أن 
متر هذه األزمة والوطن أكثر قوة 

واستفادة من تلك الدروس.

علي الدقباسي 

الدقباسي يدعو احلكومة 
إلى تعديل سياساتها املالية 

مرزوق الغامن

20 مليار دينار التي ستستدينها  الكندري:الـ  
احلكومة تعادل إيرادات النفط في عامني

اكد النائب عبدالله الكندري ان قيام احلكومة 
بسحب قانون الدين العام مببلغ 20 مليار دينار 
يجب ان يتبعها خ��ط��وات أخ���رى ل��إج��اب��ة على 
التساؤالت املطروحة حيث ك��ان القانون يخلو 
م��ن حتديد أوج��ه ال��ص��رف وب��ال خطة اقتصادية 
واضحة لكيفية االدارة واسلوب سداد الدين بسبب 
العجز املالي مبيًنا ان عدم االخذ بهذه االعتبارات 
ستكون جرمية شنعاء بحق الكويت وتفريط في 
حق االم��وال العامة. واضاف انه ال يجب ان يغيب 
عن االذه��ان ان الدولة طرحت سندات في 2017 
وتسلمت مقابلها ولم يتم سدادها حتى اآلن االمر 
الذي يثير تساؤالت حول ثقتنا في كيفية ادارة تلك 

االموال خصوًصا مع اخلسائر املتتالية في صناديق 
االستثمار والتأمينات وسرقات املوانئ وغيرها.

واستغرب الكندري من محاولة خلط االوراق 
حيث ان هذا القانون قدم في يناير قبل ازمة كورونا 
وق��ام��ت احلكومة بسحبه اآلن وليس ل��ه عالقة 
من قريب أو بعيد باألزمة وتداعياتها في املفهوم 

االقتصادي.
وق��ال لنعلم ان 20 مليار دينار التي تطلبها 
احلكومة تعادل ايرادات بيع النفط ملدة عامني لذلك 
فان املوضوع يجب ان يأخذ حجمه الطبيعي من 
حيث االع��داد وتقدمي دراس��ة بنك الكويت املركزي 

لبيان رأيه الفني. 

  أك���د ع��ض��و جل��ن��ة ش���ؤون التعليم 
والثقافة واإلرش��اد النائب محمد الدالل 
اتفاق اللجنة ووزارة التربية على عدم 
اعتماد أي آلية أو تقييم أو درجات للطلبة 
في »التعليم عن بعد« إال بعد  األول من 
أبريل اجل��اري وهو موعد ص��دور القرار 
بهذا الشأن من مجلس ال���وزراء، مشدًدا 
على عدم احتساب أي تقييم خاص بهذه 

اآللية قبل هذا التاريخ.
وق���ال ال���دالل عقب اج��ت��م��اع اللجنة 
التعليمية وبعض مسؤولي وزارة التربية 
اليوم »تطرقنا إلى موضوع التعليم عن 
بعد بشقيه في التعليم اخلاص والعام، 
وطلبنا من وزارة التربية خطة عمل بشأن 
امل��دارس احلكومية ووعدنا املسؤولون 

بتقدمي هذه اخلطة خالل أسبوع خصوًصا 
في حال استمرار األزمة إلى فترات طويلة« 

.
وأضاف الدالل أن قرار مجلس الوزراء 
ال��ص��ادر ف��ي األول م��ن أب��ري��ل اجل���اري، 
بشأن تطبيق التعليم عن بعد في املدارس 
ا، الفًتا  اخلاصة، اختياري وليس إلزامًيّ
إلى أن مسؤولي وزارة التربية عمموا على 
املدارس اخلاصة بضرورة تقدمي كل منها 

خطتها بشأن تطبيق التعليم عن بعد. 
وأوضح الدالل أن قرار مجلس الوزراء 
وتعميم وزارة التربية يؤكد عدم اعتماد 
أي درجات أو تقييم للطالب بشأن التعليم 
عن بعد قبل صدور قرار مجلس الوزارء، 
مؤكًدا أن التعليم عن بعد ال يعتبر قانونًيّا 
وصحيًحا إال م��ن ت��اري��خ ق���رار مجلس 
ال����وزراء ف��ي األول م��ن أب��ري��ل اجل���اري، 

واحتساب أي درجات للطالب قبل صدور 
هذا القرار يعرضها للطعن. 

وأض���اف ال���دالل أن ه��ن��اك ك��ث��ي��ًرا من 
أولياء األمور يشتكون بأن بعض املدارس 
اخلاصة ذهبت باجتاه احتساب الدرجات 
من الفترة التي قبل قرار مجلس الوزراء، 
مشدًدا على أن اللجنة التعليمية مستمرة 

في متابعة هذا األمر. 
ول��ف��ت إل��ى ض���رورة ع��دم اع��ت��م��اد أي 
إقرار من أولياء األمور قبل تاريخ 4 أبريل 
اجل���اري، م��ؤك��ًدا أن هناك ض��واب��ط لدى 
وزارة التربية سوف تقدمها ضمن خطتها 
خالل األي��ام املقبلة، إضافة إلى التعليم 

العالي في اجلامعة واملعاهد التطبيقية 

الدالل: ال اعتماد ألي درجات بشأن »التعليم عن بعد« قبل قرار مجلس الوزراء 

محمد الدالل 


