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ق��ال النائب احمد الفضل مخاطبا النائب د. عبدالكرمي 
الكندري وغيره ممن ينتقد عمل اللجنة التشريعية عليك ان 
تنظر الى كمية ونوعية القوانني التي أحلناها نحن وان تنظر 
الى كمية ونوعية القوانني اللي اقروها ربعك عندما كانوا في 

اللجنة وبعدها يتم احلكم على عملها
وأض���اف الفضل ق��ان��ون العفو ك��ان م��وج��ودا عندما كان 
الطرف االخر يشكل أغلبية اللجنة التشريعية برئاسة محمد 
ال��دالل “وناموا” على القانون ثمانية اشهر واآلن يطالبون 

باستعجاله
وقال الفضل نعمل في اللجنة التشريعية وفق الالئحة وال 
نستطيع ان نهمل قوانني اخرى للعفو او ان نقدم طلبا على اخر 

ألن مواضيع العفو متشابهة وليست هناك محاباة ألحد
وأضاف الفضل هناك قوانني للعفو عن عبداحلميد دشتي 
وخلية العبدلي ومقتحمي املجلس وكل هؤالء مجرمون بنظر 
القانون فكيف ننظر في العفو عن مجرمني محددين دون 

غيرهم؟
وقال الفضل هناك من يرفض دمج قانون العفو عن الذين هم 
في تركيا مع خلية العبدلي بحجة وجود أسلحة وقنابل ولكن 
ملاذا يرفضون عبداحلميد دشتي هل عنده قنابل ؟.. احلقيقة ان 
كل هؤالء مجرمني في نظر القانون وسنقول رأينا في اللجنة 

التشريعية وفق الالئحة ومن دون أهواء كما يفعل غيرنا

احمد الفضل 

دعوا إلى وقف الهدر واملساعدات اخلارجية    

نواب  يرفضون حتميل املواطن إخفاقات احلكومة ومسؤولية العجز الوهمي 

ريا�ض عواد 

 ق��ال النائب خليل الصالح سنقف حائط صد 
أمام اي محاوالت لتحميل املواطن مسؤولية العجز 
الوهمي  للميزانية ، غير مقبول يا حكومة يدفع 
املواطن مسؤولية اإلخفاق في ادارة أموال الدولة و 
الهدر ، وعدم تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر 

بديلة للنفط.
وق��ال النائب سعدون حماد سعدون : قلناها 
مرارا وسنظل ثابتني على موقفنا من عدم السماح 
للحكومة مب��س جيب ودخ���ل امل��واط��ن حت��ت اي 

صيغة كانت.
كما قال النائب خالد العتيبي  موجها مخاطبا 
رئيس احلكومة...لدينا استثمارات تفوق ما لدى 
آخرين ومنتلك مقومات النجاح ومع ذلك يعلنون 
عن فوائض مالية وحكومتنا تعلن عن عجز..
علما ان عجزنا احلقيقي في سوء اإلدارة وتهميش 

الكفاءات وتولي من اليستحق زمام األمور
وق��ال النائب نايف امل���رداس : يجب ان تقوم 
احلكومة بترجمة سياستها في التعاون على ارض 
الواقع وليس في األقوال فقط وأول اختبار أمامها 

في التعاون هو إقرار قانون العفو الشامل 
ودعا النائب صالح عاشور احلكومه إلى وقف 
الهدر والتبذير بالصرف واملساعدات اخلارجية 
لسد العجز ب��دالً من االستدانة والتفكير بجيب 

املواطن.
وأش��ار عاشور إل��ى ض��رورة حتويل إي��رادات 
االستثمارات ومؤسسه البترول وصندوق التنمية 
االقتصادية لهذا ال��ع��ام وف��رض الضرائب على 
املناقصات املليونية والبنوك والشركات الرابحة 

إلى امليزانية العامة للدولة
ب��دوره دعا النائب د. حمود اخلضير احلكومة 
إلى صرف النظر متاما عن أي محاولة ملعاجلة ما 
تسميه عجزا في امليزانية من جيوب املواطنني، 
م��ؤك��دا أن مساعيها االصالحية التي تستهدف 

امل��واط��ن ل��ن جت��د لها ف��ي مجلس األم��ة طريقا أو 
موطئ قدم.

وقال اخلضير في تصريح صحفي “لو فكرت 
احلكومة بطرحها فإنها لن جتد سوى املزيد من 
املعارضة واالستياء املصاحب للتشكيلة احلكومية 

اجلديدة منذ أيامها األولى”.
وأض��اف أن احلكومة دأب��ت من خالل وزرائها 
أحيانا ومسؤوليها التنفيذيني أحيانا أخرى على 
الترويج لوجود عجز في امليزانية يتطلب زيادة 
الرسوم على اخلدمات أو تقنني الدعوم واحلقوق 

املكتسبة للمواطنني.
ورأى أن احلكومة تبالغ في إثارة اخلوف والقلق 
ل��دى امل��واط��ن خصوصا ل��دى عرضها تفاصيل 

امليزانية العامة للدولة.
وأك����د اخل��ض��ي��ر أن م��خ��اوف احل��ك��وم��ة غير 
منطقية السيما أن لديها من االجراءات واخلطوات 
التصحيحية التي تبدد ه��ذه امل��خ��اوف م��ن دون 

االقتراب من دخل املواطن.
ولفت إلى أن نوابا وخبراء اقتصاديني أكدوا 
أن وقف الهدر احلكومي وإي���رادات االستثمارات 
وحتصيل ديون احلكومة كفيل برفض امليزانية من 
دون احلاجة إلى حتميل املواطن أخطاء احلكومات 
السابقة وفشلها ف��ي جت��اوز ت��راج��ع االي���رادات 

النفطية

  الفضل : »التشريعية« 
أجنزت وأحالت عددًا كبيرًا 

من القوانني املهمة 
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