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طالب النائب أحمد الفضل بعقد جلسة خاصة قبل فض دور 
االنعقاد إلقرار القوانني املدرجة على جدول أعمال املجلس وتدارك 

إلغاء جلسة األمس، جراء فقدان النصاب الالزم النعقادها. 
وقال الفضل في تصريح صحفي “يؤسفني ما حصل في جلسة 
أمس كان على جدول أعمالها أمور في غاية األهمية ومنها عدد من 
االتفاقيات التي أجنزتها جلنة الشؤون اخلارجية، وقوانني اجتهد 

فيها النواب كثيرا وينتظرها أناس مستحقون”.
وبــني أن هــذه القوانني تتعلق بالتحقيقات واخلــطــوط اجلوية 
الكويتية ومعاجلة التركيبة السكانية وذوي اإلعــاقــة واملرئي 
واملسموع باإلضافة إلى تعديل الالئحة الداخلية ملجلس األمة فيما 

يتعلق باملادة 16.
ــوزراء الذين تواجدوا في املجلس ولم  وحمل الفضل النواب وال

يحضروا كامل املسؤولية عن رفع اجللسة وضياع هذا املجهود.
ورأى أنه إذا ما لم يتم تدارك األمر بعقد جلسة خاصة قبل فض دور 
االنعقاد فإن كل هذه املجهودات ستذهب سدى، معربا عن أسفه لعدم 
احترام البعض من األعضاء ملا حتمله اجللسة من أهمية للمواطنني، ال 
سيما تلك التي مت الوصول إلى نقاط توافق بشأنها مع احلكومة بعد 

أن كانت ترفضها.
ولفت إلى أن من بني تلك القوانني ما يتعلق باحلريات وحقوق 
بعض الفئات باملجتمع، مبينا أنه كان من املنتظر إجناز هذه القوانني 
واالنتقال لقوانني أخرى مثل قانون ضمان القروض وقانون املنافسة 

وقانون االستيراد وقانون الرياضة.
وقال الفضل: أنا فقط أضع الشارع أمام احلقيقة حتى يتخذ قراره 

سواء جتاه احلكومة التي لم حتضر بشكل كامل أو النواب.

ريا�ض عواد 

رفــع رئيس مجلس األمــة مــرزوق 
الغامن اجللسة التكميلية أمس األربعاء 

لعدم اكتمال النصاب.
وكــان من املقرر أن يعقد املجلس 
جلسته التكميلية الستكمال النظر في 
بنود جــدول األعــمــال، واملتضمن 59 
تقريراً للجان البرملانية منها املداولة 
الثانية على مشروع قانون بإصدار 
ــروع بقانون  ــش قــانــون اإلفـــالس وامل
بتعديل بعض أحــكــام القانون رقم 

)94( لسنة 1983 بإنشاء الهيئة 
ــة والــثــروة  ــزراع الــعــامــة لــشــؤون ال

السمكية.
وأدرج على اجلدول عدد من التقارير 
بشأن تعديل قانون اإلدارة العامة 
للتحقيقات وتعديل قانون حتويل 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
ــى شــركــة مساهمة واالقــتــراحــات  إل
بــقــوانــني بــشــأن مــوضــوع التركيبة 
السكانية، وتــعــديــل قــانــون حقوق 
ــة واإلعـــالم  ــاق ــاص ذوي اإلع ــخ األش

املرئي واملسموع واملطبوعات والنشر.
ــد عــقــد جلسته  وكــــان املــجــلــس ق
الــعــاديــة أمـــس  األول ونــاقــش فيها 
االستجوابني املقدمني مــن النائبني 
ــدري  ــن ــك ــد الـــكـــرمي ال ــب الـــدكـــتـــور ع
واحلميدي السبيعي إلى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد، 
بعد أن مت دمجهما بــنــاء على طلب 
رئيس الــوزراء وانتهى بتقدمي عشرة 
نــواب طلب عــدم التعاون مع رئيس 

احلكومة.

الهاشم: حتملوا عواقب عدم التفاتكم إلى 
حتذيراتنا بضرورة رسم سياسة متويلية جديدة

قالت رئيسة اللجنة املالية البرملانية النائب 
صفاء الهاشم: إنه في شهر مارس املاضي وضعت 
وكالة موديز للتصنيف الكويت حتت املراجعة 
بنية التخفيض! وقتها حذرتك يا سمو رئيس 
مجلس الوزراء وقلت لك: أنت حتتاج وزير مالية 
متمكن يكون عينك الثانية بظهر رأسك، يرسم لك 
سياسة إنقاذ وإصالح واستراتيجية للوصول الى 
مصادر متويل كافية في وقت زادت فيه احتياجاتك 
التمويلية، مضيفة: وكنت ومازلت ياسمو رئيس 
الوزراء تعلم وأنا أنّبه وأحذر وأبلغك إن املخاطر 
قاعدة تزيد بنضوب االحتياطي العام، وأعطيتك 
احللول ملصادر متويل جديدة! وجتاهلت طلبي 

بضرورة رسم سياسة متويلية جديدة.
وتابعت: إنك بعثت لنا يا سمو رئيس الوزراء، 
وزيـــرك للمالية الضعيف إداريــــاً واقتصادياً 
واستراتيجياً بنفس صيغة قانون الدين العام 
القدمي “ماقبل كــورونــا!! وكــأن كورونا لم تؤثر 
علينا أصـــال، وأبلغناه فــي املجلس بالرسالة 
بــضــرورة وجــوب تقدمي خطة للصرف وقنوات 
رأسمالية، وطلب سحب التقرير ولم يقدم شيئا، 
وها هي النتيجة نتجرعها اليوم يا سمو الرئيس!، 
نزل تصنيف الكويت درجتني من “جدارة عالية” 

إلى جدارة متوسطة/عالية، تعرف متاماً يا سمو 
الرئيس مــاذا يعني هــذا، يعني إذا صدر مرسوم 
الضرورة باالقتراض، فإن سعر الفائدة العالي 

جداً راح “يسلخ” جلد الكويت.

صفاء الهاشم 

الشاهني: عدم اكتمال النصاب حال دون 
إقرار تشريعات مهمة في جلسة أمس 

ــة الــشــاهــني عن  ــام  أعـــرب الــنــائــب أس
استغرابه مــن عــدم اكتمال النصاب في 
جلسة أمــس التكميلية ما تسبب في رفع 

اجللسة وحال دون إقرار تشريعات مهمة.
ــي تــصــريــح مبجلس  ـــال الــشــاهــني ف وق
األمة أمس: كنا نأمل ونتوقع أن تكون هذه 
اجللسة تشريعية بامتياز خاصة أن هناك  
قوانني عدة مهمة تتعلق بالتركيبة السكانية 
ومكافآت نهاية اخلدمة في اخلطوط اجلوية 
الكويتية و الشركة الكويتية خلدمات 

الطيران )كاسكو(. 
وأضــاف: إن من القوانني املهمة املدرجة 
ــي واملــســمــوع( الـــذي يدعم  ــرئ قــانــون )امل
احلــريــات العامة ويلغي حريات احلبس 
ــانــون  ــى ق ــل ــالت ع ــدي ــع ــت إضـــافـــة إلــــى ال
اإلعاقة الــذي طــال انتظاره مشيرا إلــى أن 
هــذه القوانني كلها كــان عليها توافق بني 

السلطتني. 
وأكــد الشاهني أن هــذه القضايا كانت 
حاضرة في جلسة أمس، أمالً في إنهاء آالم 

ومعاناة املواطنني لكن غاب عنها النصاب.
ووجه الشاهني رسالة إلى الــرأي العام 

بضرورة الضغط على السلطتني التشريعية 
والتنفيذية إلقرار مزيد من التشريعات التي 

طال انتظارها وتقدم املنفعة للناس.

أسامة الشاهني  


