
رأى النائب علي الدقباسي أن 
اخلبر الذي ال يصدر من جهة رسمية 
هو والعدم سواء، محذرا من ما ينشر 
في احلسابات الوهمية من تعرض 

مركز حدودي كويتي للتخريب. 
وق����ال ال��دق��ب��اس��ي إن اجل��ي��ش 
الكويتي نفى في بيان رسمي تعرض 
مركز ح��دودي للتخريب، وما ينشر 
من أخبار في احلسابات الوهمية 
يستهدف ن��ش��ر األخ��ب��ار ال��ك��اذب��ة 
ومسؤوليتنا جميعا التصدي لها، 
مؤكدا أنها سالح يستخدمه العدو 
لزعزعة أمننا وبعض الكلمات أشد 
من ال��رص��اص، مضيفا »اخلالصة: 
اخلبر غير الصادر من جهة رسمية 

هو والعدم سواء

دع��ا النائب خليل الصالح 
وزي��ر املالية ب��راك الشيتان 
إل���ى االس��ت��ق��ال��ة ع��ل��ى خلفية 
املخاطبات املوجهة ملختلف 
اجلهات في الدولة والتي تطلب 
اقتراح إجراءات لتنفيذ الوثيقة 
االقتصادية دون الرجوع الى 

مجلس األمة.
وق��ال الصالح في تصريح 
صحفي مبجلس األم��ة: “نحن 
أمام الساعة احلقيقية لكشف 
الغطاء عن مسرحية تضليل 
ال��رأي العام والتي ب��دأت من 
وزير املالية وستنتهي بقاعة 

عبدالله السالم”.
وبني أنه كان أحد الداعمني 
ل��ل��وزي��ر ف��ي اجل��ول��ة األول���ى 
ل��الس��ت��ج��واب ول��ك��ن ب��ع��د أن 
وص��ل��ت��ه امل��س��ت��ن��دات أصبح 
على يقني ب��أن هناك تدليسا 
وت��ض��ل��ي��ال ل���ل���رأي ال���ع���ام، 
م��س��ت��ط��ردا ب��ال��ق��ول “ لذلك 
سجلت اسمي ضمن األعضاء 
العشرة املوقعني على طلب 

طرح الثقة بوزير املالية”.
ورأى ال����ص����ال����ح  أن 
اإلج���راءات احلكومية ترتكز 
على االن��ق��ض��اض على جيب 
امل��واط��ن ب��دال م��ن التفكير في 
ب��دائ��ل أخ���رى ل��زي��ادة الدخل 
في الدولة  ، الفتا الى أن هذه 
السياسة واض��ح��ة م��ن خالل 
املخاطبات املوجهة من وزارة 
املالية لكل اجلهات احلكومية 
والتي تتضمن جتميد املكافآت 
وزيادة الرسوم على اخلدمات 

وزيادة األسعار.
واعتبر أن ما يتم هو سحق 

للمواطن البسيط وذوي الدخل 
احمل����دود ال��ذي��ن سيتأثرون 
كثيرا بهذه اإلج��راءات ، معلنا 
رفضه تبرير وزي��ر املالية ما 
تضمنته هذه املخاطبات بأنها 

مجرد أفكار.
وأوض�������ح ال���ص���ال���ح أن 
الوثيقة االقتصادية نوقشت 
وتقرر استعجال إصدارها من 
الوزراء، معتبرا أن املخاطبات 
الرسمية حت��ت��اج إل��ى وقفة 
حقيقية ومصارحة مع النواب 

والشعب الكويتي.
ول���ف���ت إل�����ى أن ص��ي��غ��ة 
امل���خ���اط���ب���ات ال����ت����ي مت��ت 
تتضمن طلب اقتراح األدوات 
التشريعية لتطبيق اإلجراءات 
ال������واردة ف��ي��ه��ا أو األدوات 
التنفيذية م��ن دون الرجوع 
إل��ى مجلس األم���ة، م��ع طلب 
االستعجال بالرد خالل فترة 

أسبوع أو أسبوعني.
واس��ت��غ��رب االس��ت��ع��ج��ال 
في التوجه إلى جيب املواطن 
ال��ب��س��ي��ط وع���دم ال��ب��ح��ث عن 
ب��دائ��ل أخ����رى وم���ن ضمنها 
فرض الضرائب على حتويالت 

الوافدين .
وطالب الصالح احلكومة 
ممثلة بوزير املالية بأن تتحلى 
بالشجاعة وتعترف في جلسة 
الغد بتلك املخاطبات وتتحمل 

املسؤولية عنها.
واختتم الصالح تصريحه 
ب��ال��ق��ول: “أتكلم بضميري 
احل��ي ومطمئن مب��ا بريت به 
من قسمي وأقول إن هذا الوزير 
خطر على الشعب م��ن خالل 
توجهاته، وسياسيا أقول لك يا 
وزير املالية ارحل من هذا املكان 
أو انهض واعلن مسؤوليتك 

عن هذه املخاطبات

هنأ نظيره في »تشاد« بالعيد الوطني لبالده

الغامن يستقبل وفدًا من جمعية 
احملاسبني واملراجعني الكويتية
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الغامن متوسطاً وفد جمعية احملاسبني 

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
ف��ي مكتبه أم��س ال��ث��الث��اء وف���داً م��ن جمعية 
احمل��اس��ب��ني وامل��راج��ع��ني الكويتية برئاسة 
الرئيس الفخري للجمعية يوسف العثمان 

ورئيس مجلس اإلدارة فيصل الطبيخ.
وض��م وف��د اجلمعية ك��ال م��ن نائب رئيس 
مجلس اإلدارة راش��د الهطالني، وأم��ني السر 
صباح اجل��الوي، وأم��ني الصندوق عبد الله 
الكندري، وعضوي مجلس اإلدارة عبد الله 
العيسى وف��ه��د ال��ع��ازم��ي، ورئ��ي��س اللجنة 

االستشارية لهيئة احملاسبة واملراجعة لدول 
مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي ال��دك��ت��ور فالح 
العازمي، ورئيس جلنة مراقبي احلسابات علي 
عويد العنزي ومقرر جلنة مراقبي احلسابات 
الدكتور ناصر العنزي، ورئيس مجلس اإلدارة 

السابق صقر احليص. 
من جهة أخرى بعث مجلس األم��ة  مرزوق 
ال��غ��امن ببرقية تهنئة إل��ى رئيس اجلمعية 
الوطنية في جمهورية تشاد ه��ارون كبادي 

وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده.

مبحوري تعيني الوافدين وعدم االلتزام بقرارات مجلس الوزراء واخلدمة املدنية والفشل والتخبط أثناء جائحة »كورونا«

احلميدي السبيعي يستجوب وزير التربية
ريا�ض عواد 

ت��ق��دم ال��ن��ائ��ب احل��م��ي��دي السبيعي 
باستجواب إل��ى وزي��ر التربية وزي��ر 
التعليم ال��ع��ال��ي  د. س��ع��ود احل��رب��ي، 
متضمنا محورين: األول منهما حول 
تعيني الوافدين وعدم االلتزام بقرارات 
مجلس ال��وزراء واخلدمة املدنية بشأن 
أولوية التعيني، والثاني ح��ول الفشل 
والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة 

فايروس كورونا.
وفيما يلي نص صحيفة االستجواب: 

احملور األول: تعيني الوافدين وعدم 
االلتزام بقرارات مجلس الوزراء واخلدمة 

املدنية بشأن أولوية التعيني: 
صدر املرسوم رقم 17 لسنة 2017 في 
شأن نظام اخلدمة املدنية والتعميم رقم 
)3( لسنة 2017 بشأن أولوية التعيني، 
حيث يشترط فيمن يعني ف��ي إح��دى 
الوظائف أن يكون كويتي اجلنسية، 
فإن لم يوجد فتكون األفضلية ألبناء غير 
الكويتيني من أم كويتية ثم ألبناء البالد 

العربية.
وقد تراخت وزارة التربية عن توظيف 
الكويتيني أو توظيف أبناء الكويتيات مما 
أدى إلى مزاحمتهم في الوظائف من قبل 
الوافدين، وهذا ما استمرت عليه الوزارة 

منذ سنوات حتى وقتنا احلاضر.
وقد نبهنا الوزير املستجوب مرة تلو 
األخرى بذلك إلى أنه مياطل بفتح املجال 
لتوظيف الكويتيني وأبناء الكويتيات، 
ورغ��م أن مجلس األم��ة ق��د شكل جلنة 
للتحقيق في بحث معوقات عدم توظيف 
أبناء الكويتيات في بداية دور االنعقاد 
احلالي الرابع، ومت استدعاء السيد وزير 
التربية وق��ي��ادات ال���وزارة واالستماع 
لهم عن املعوقات التي تواجههم ومن 
باب التعاون قامت اللجنة بتذليل تلك 
الصعاب واملعوقات، إال أن تراخى الوزير 
املستجوب وأركان وزارته بتنفيذ قرارات 
مجلس الوزراء، وتعاميم مجلس اخلدمة 
امل��دن��ي��ة، وم��ا ات��ف��ق عليه داخ���ل جلنة 
التحقيق أحلق ضرراً كبيراً بالكويتيني 

وأبناء الكويتيات. 
وإن ما تقوم به وزارة التربية في 
مكافأة الوافدين وتعيينهم على حساب 

أبناء الوطن وإغ��الق الفرص الوظيفية 
أمامهم وامل��ك��اب��رة ف��ي ذل��ك دون إدراك 
خل��ط��ورة ذل��ك على ح��س��اب املستقبل 
الوظيفي للمواطنني الكويتيني وأبناءهم 
ميثل انتهاكاً كبيراً للدستور والقانون 
الذين كفلوا حقوقاً لكل مواطن ومواطنة 
م��ن��ه��ا احل����ق ف���ي ال��وظ��ي��ف��ة وال��ع��دل 

واملساواة.
وإن النهج املتأصل ب��وزارة التربية 
ي��ف��ت��ح امل���ج���ال ب��اس��ت��ق��دام املعلمني 
واملعلمات من اخلارج وتغليب الوظائف 
ل��ل��واف��دي��ن ع��ل��ى ح��س��اب امل��واط��ن��ني 
وأبنائهم ومن بعدهم للخليجيني وما 
يسمى باملقيمني بصورة غير قانونية 
)البدون( أمر ال ميكن السكوت عنه مما 
يستلزم مسائلة وزير التربية بصفته 
عن هذا اإلخالل اجلسيم وعدم االلتزام 
بتعليمات مجلس ال����وزراء وكذلك 
تعاميم اخلدمة املدنية، وقبلها مخالفة 

الدستور وقواعد العدالة واملساواة.
أما احملور الثاني: الفشل والتخبط 
ف��ي ات��خ��اذ ال���ق���رارات أث��ن��اء جائحة 

فايروس كورونا:
ملا كان وزير التربية ووزير التعليم 
العالي قد تولى منصبه الوزاري مبوجب 
م��رس��وم أم��ي��ري رق��م : 290 / 2019 
بتاريخ 17 ديسمبر 2019 فقد ثبت 
على م��دى فترة توليه ال���وزارة فشله 
في إدارة ه��ذه ال���وزارة ، فشالً ال يخفى 
على أح��د وه��ي ال����وزارة ال��ت��ي ترتبط 
مبستقبل اب��ن��ائ��ن��ا ال��ط��ل��ب��ة وت��رت��ب��ط 
باجلهاز التدريسي والتعليمي القائم 
ع��ل��ى حتقيق ال��غ��اي��ات امل��ن��ش��ودة من 
االرت��ق��اء بالتعليم في الكويت، وليس 
أكثر دالل��ة على هذا الفشل التخبط في 
اتخاذ القرارات والتردد وضياع اخلطط 
العملية امل��دروس��ة، ول��م جن��د منه اال 
تصريحات تلو األخ���رى ع��ن ال��دراس��ة 
واإلعداد والتخطيط ولكن في الواقع لم 
يكن هناك شيء، فقد كشفت ظروف أزمة 
جائحة فايروس كورونا وما ادى الى 
تعطيل مرافق الدولة ان وزارة التربية 
من خالل ادارة الوزير املستجوب كانت 
ف��ي آخ��ر ال����وزارات حت��رك��اً وع��م��الً وفي 

سبات عميق، ومس ذلك مستقبل الطلبة 
كما مس اوض��اع املعلمني، وال ينبئ هذا 
االم��ر إال عن فشل أخطر ق��ادم مع العام 
الدراسي املقبل ال يقل خطورة عن الفشل 
احلالي، ولم يعد هناك من السعة إلمهال 
الوزير أكثر مما أمهل وال سعة في الترقب 

أكثر مما ترقب اجلميع .
إن الفشل الذي شهدناه من بدء األيام 
االول���ى م��ن تطبيق وزارة التربية ملا 
أس��م��ت��ه ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ن ب��ع��د للمرحلة 
الدراسية، أمر مخجل حني تبدأ الوزارة 
في مشروعها التعليمي في ظل نقص 
وعجز كل التقنيات التي يفترض توفيرها 
للهيئة التدريسية ودومنا خطة توعوية 
للطلبة وأولياء األمور الذين عصفت بهم 
التصريحات املتضادة واملتناقضة، والتي 
كشفت زيف وأوهام كل تلك التصريحات 
التي استمرت منذ بداية جائحة فايروس 
ك��ورون��ا واالج���راءات التي اتخذت منذ 
م��ارس امل��اض��ي، فمنذ أكثر م��ن خمسة 
أشهر أعلنت ال��دول خططها التعليمية 
ونفذتها واكتشفت أخطاءها وتعاملت 
معها وباتت صاحبة مشاريع رائده في 
ه��ذا اخل��ص��وص، إال أننا بدأنا متأخراً 
لنكتشف أن احللم املوعود ليس إال وهم 
وفشل ال يجب علينا أن نسكت عنه، فشل 
يلحق الضرر بالهيئة التدريسية وخلق 
بداخلهم روح االحباط واالستياء، فذلك 
الفشل سيؤدي حتما مبستقبل غامض 
بالنسبة للطلبة والطالبات، فال مناهج 
تواكب التعليم اإللكتروني عن بعد وال 
اس��ت��ع��دادات تقنية تعزز ذل��ك، فاألمر 
أخطر من كونه مجرد بوابة إلكترونية 

يشاهد الطلبة من ورائها معلم يتحدث.
ومن أمثلة الفشل والتخبط كذلك ما 
صدر من ق��رارات تتعلق بالتعليم العام 
واخلاص، أو ما تعلق بالرسوم الدراسية 
في املدارس اخلاصة وعدم تدخل الوزارة 
حلماية أولياء األم��ور من تسلط بعض 
املدارس اخلاصة وعدم تسكني الوظائف 
اإلشرافية الشاغرة والتأخير في إصدار 
الالئحة الداخلية للقانون رقم 76 لسنة 
2019 في شأن اجلامعات احلكومية، 
وكذلك في عدم تسليم البدون لشهاداتهم 

اجلامعية.

خليل الصالح يطالب وزير املالية 
بتحمل مسؤولية مخاطبات تنفيذ 
الوثيقة االقتصادية أو االستقالة

خليل الصالح 

وزير املالية يجدد تأكيده عدم املساس 
بجيب املواطن أو حقوق املوظفني 

جدد وزير املالية براك الشيتان تأكيده 
عدم املساس بحقوق املوظفني أو املواطنني 
من خالل الوثيقة االقتصادية، مبينا أن ما 
مت تداوله من خطابات مجرد أفكار ورؤى 
ج��اءت بناء على تكليف مجلس ال��وزراء 
ل���وزارة املالية بالتنسيق م��ع اجلهات 

احلكومية.
وقال الشيتان عقب حضوره اجتماع 
اللجنة املالية أم��س:  إن اللجنة ناقشت 
تعديل قانون رقم 106 لسنة 1976بشأن 
احتياطي األجيال القادمة، مبيناً أن هذا 
التعديل سيساهم في تقليص العجز الذي 

يظهر في ميزانية الدولة كل سنة مالية.
وأض������اف أن����ه مت ت��غ��ي��ي��ر م��ف��ه��وم 
االستقطاع “ فبدال من أن يكون االستقطاع 

من إي��رادات الدولة املقدرة سوف يكون 
االستقطاع إذا حدث فائض في امليزانية 
في نهاية كل سنة مالية وسوف يستقطع 

لصالح صندوق األجيال.
وبني أنه إذا لم يكن هناك فائض فلن 
يكون هناك استقطاع، مضيفاً أن هذا أحد 
احللول التي قدمتها وزارة املالية للجنة 
املالية ملعاجلة امليزانية وتخفيض العجز 

في امليزانية.
من جانب آخر قال الشيتان إن وسائل 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ت���داول���ت أم��س 
مخاطبات ص��درت من وزارة املالية إلى 
جميع اجلهات احلكومية، موضحا أن هذه 
املخاطبات جاءت بناء على قرار مجلس 
الوزراء بتكليف وزارة املالية بالتنسيق 

مع اجلهات احلكومية.
وب��ني أن ه��ذا التنسيق هو للنظر في 
مقترحات تلك اجلهات، كل وزارة فيما 
يخصها، مؤكداً أن هذه املخاطبات عبارة 
عن أفكار ومقترحات مقدمة إلى اجلهات 
احلكومية ولم تتخذ أي ق��رارات بشأنها 
داخل مجلس الوزراء ولم ترفع مشاريع 

بقوانني إلى مجلس األمة بشأنها.
وأك��د ال��وزي��ر الشيتان أن��ه ال مساس 
بجيب امل��واط��ن وال بحقوق املوظفني، 
موضحا أن احل��ك��وم��ة ق��دم��ت مشروعا 
بقانون في ش��أن امليزانية العامة لعام 
-2020 2021 إلى مجلس األمة ويناقش 
في جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي 

البرملانية.

وبني أنه من أهم النقاط املذكورة في 
ه��ذا القانون هو ع��دم التعرض حلقوق 
املوظفني والعاملني، مؤكداً أن هذه الوثيقة 
هي مقترحات وأفكار ولن متس جيوب 
املواطنني أو املوظفني “ ومستمرون في 
نهج احلكومة مبكافحة الفساد ودميومة 

املؤسسات ورفاه املواطنني

احلميدي السبيعي 

علي الدقباسي 

الدقباسي: ما ينشر في احلسابات 
الوهمية سالح يستخدم لزعزعة أمننا

صفاء الهاشم: احلكومة  غير جادة في إقرار برنامج 
ملعاجلة االختالالت الهيكلية في االقتصاد الكويتي

أرج������أت جل��ن��ة ال����ش����ؤون امل��ال��ي��ة 
واالق���ت���ص���ادي���ة ف���ي اج��ت��م��اع��ه��ا ام��س 
التصويت على مشروع القانون اخلاص 
بتعديل م��رس��وم رق��م 10٦/1٩7٦ في 
شأن احتياطي األجيال القادمة، إلى األحد 

املقبل.
وقالت رئيسة جلنة امل��رأة واألس��رة 
صفاء الهاشم ان اجتماع اللجنة بحضور 
وزي��ري العدل والشؤون فهد العفاسي 
وم��رمي العقيل ك��ان الستكمال ما مت في 
جلسة املجلس السابقة وال��ت��ي أق��رت 
املداولة االول��ى لقانون مكافحة العنف 

االسري .
وأوض���ح���ت أن احل��ك��وم��ة ت��ق��دم��ت 
بتعديالت على القانون في شأن من ميلك 
حق الضبطية القضائية وصالحياته 
ممن سيتم اختياره، وه��ي مشابهة ملن 
ميلك هذه الصفة في هيئة البيئة والقوى 
العاملة ووزارة التجارة ومنح صالحيات 
أوسع للمجلس األعلى لألسرة ، وتوصلنا 
إلى صيغة توافقية مع احلكومة حتمي 

املعتدى عليه من كل أفراد األسرة .
وع��ن اجتماع اللجنة املالية ذك��رت 
الهاشم انه ناقش تعديال على املرسوم 

1976/106 في شأن احتياطي األجيال 
ال��ق��ادم��ة م��ن م��ادت��ني األول���ى تتعلق في 
توقف التحويل من حساب االحتياطي إلى 
صندوق األجيال القادمة في حالة وجود 
عجز مالي، وهو ما منر به جراء جائحة 
كورونا ، أما التعديل الثاني فينص على 

عدم جواز السحب من احتياطي األجيال ، 
موضحة أنه سيتم تعديل الصياغة االحد 
املقبل وتعديل امل��ادة 8 من القانون 31 

لسنة 1978
وقالت: أنا شخصياً ال أرى أي جدية 
حكومية ف��ي إق����رار ب��رن��ام��ج ملعاجلة 

االخ���ت���الالت الهيكلية ف��ي االق��ت��ص��اد 
الكويتي  وال معاجلة العجز احلاصل 
في االحتياطي بسبب التهالك والفساد 
اإلداري واملالي على مدى سنوات طويلة 
س��واء في عهد رئيس احلكومة احلالي 
أو السابق ، لذلك رأينا الغضب الشعبي 
على التهالك في اقتصاد الدولة لتأتي ما 
تسمى الوثيقة االقتصادية وتقتص من 

ظهر املواطن .
وأضافت أن الضغط الشعبي احلالي 
سببه “ ش��ب��ة اجل��ب��د ال��ل��ي فيهم” الن 
احلكومة تتوجه إلى املواطن في معاجلة 

اخللل اإلداري واملالي .
وتساءلت “ من صجكم يا حكومة”؟ 
تركتم كل هذا التهالك حتى تلجأوا إلى 
ظهر املواطن وتقصون من راتبه وتقلصوا 
حقوقه املكتسبة وامتيازاته ، ثم يأتي من 

يجدد الثقة بوزير املالية .
وقالت “ يا رئيس احلكومة لن يعيبك 
أبدا وينتقص منك ذراع أو عني إذا قلت أن 
شخصني ميثالن عائقا لك في جسد مجلس 
ال���وزراء وهما وزي��را املالية والتربية ، 
ولن يعارضك احد إن استبدلتهما لعدم 

كفاءتهما”.

وزير املالية متحدثاً في مجلس األمة 

جانب من اجتماع اللجنة 


