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ريا�ض عواد

أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن عن انتهاء استجواب النائب 
رياض العدساني لوزير املالية براك 
ــرح الثقة الــذي  الشيتان بطلب ط
تقدم به الــنــواب:  مبارك احلجرف 
ورياض العدساني وراكــان النصف 
وعمر الطبطبابي وصــفــاء الهاشم 
وصــالــح عــاشــور وخليل الصالح 
وخالد الشطي وأحمد الفضل وصالح 
خورشيد، إذ سيتم التصويت على 
ــن الشهر  ــي جلسة 12 م الــطــلــب ف

اجلاري.
وقال الغامن: إن مناقشة استجواب 
نائب رئيس مجلس الـــوزراء وزير 
ـــر الــدولــة لــشــؤون  الــداخــلــيــة وزي
مجلس الــوزراء املقدم له من النائب 
شعيب املويزري ستتم في جلسة 18 
أغسطس بعد تقدمه بطلب التأجيل 

ملدة أسبوعني.
ورفع الغامن اجللسة 

 وكان رئيس مجلس األمة مرزوق 
ــد افــتــتــح جلسة املجلس  ــامن ق ــغ ال
العادية، أمس ، وعلى جدول أعمالها 
اســتــجــوابــان مــقــدمــان مــن النائبني 
رياض العدساني وشعيب املويزري 

إلى وزيري املالية والداخلية.
تأبني الراحل احمد الهارون 

أبــن رئيس مجلس األمــة مــرزوق 
الغامن الــوزيــر السابق أحمد راشد 
الــــهــــارون، مــســتــذكــرا إســهــامــاتــه 

الوظيفية ومناقبه العالية.
وقــال الغامن في مستهل اجللسة 
ـــام واحـــدا  » فــقــدت الــكــويــت قــبــل أي
مــن رجاالتها املخلصني وهــو العم 
أحمد راشــد الهارون وزيــر التجارة 
والصناعة السابق الــذي بدأ حياته 
العملية في أروقة مجلس األمة خالل 
ستينيات القرن املاضي وحتديدا في 
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
قــبــل ان يــصــبــح رئــيــســا جلمعية 
ضاحية عبد الله السالم واملنصورية 
وصــوال إلــى مدير عــام غرفة جتارة 

وصناعة الكويت ملدة طويلة«.
وأضاف: » لقد عرف الفقيد مبناقبه 
العالية وأخالقه الرفيعة التي عرفها 
كل من تعامل معه في مجال العمل 
الــعــام أو اخلـــاص، وبــاألصــالــة عن 
نفسي ونيابة عن األخــوات واإلخوة 
أعضاء مجلس األمــة أتقدم بخالص 
العزاء وصادق املواساة ألسرة الفقيد 
وللشعب الكويتي ســائــال املولى 
عــز وجــل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ويلهم أهله وذويــه الصبر 
والسلوان«. وأبن بدوره وزير الدولة 
لشؤون مجلس األمــة وزيــر الدولة 
لشؤون اخلدمات مبارك احلريص 
الفقيد قائال » احلكومة بدورها تؤبن 
املرحوم وزيــر التجارة والصناعة 
ــذي عرف  السابق أحمد الــهــارون ال
بدماثة اخللق وصدق العمل ومناقبه 

العالية وأخالقه الرفيعة
إصالح النظام االنتخابي 

قــال النائب علي الدقباسي إنه 
بــدون إصــالح النظام االنتخابي لن 
يكون هناك إصالح سياسي، متمنيا 
أن يتم القيد االنتخابي مــن خالل 
البطاقة املدنية وإضــافــة املناطق 
اجلـــديـــدة وشـــمـــول الــعــســكــريــني 
بالتصويت االنتخابي وتخفيض 
سن الناخب حتى يكون هناك تعبير 
حقيقي عن األمة في البرملان وإصالح 

سياسي.
عقد اجللسات من جهته دعا النائب 
ــادل الدمخي إلــى ضـــرورة وجــود  ع
منهجية واضــحــة فــي التعامل مع 
جلسات مجلس األمة في ظل جائحة 
كورونا وفق االشتراطات الصحية 
خاصة في ظل احلديث عن جائحة 
قد متتد ، متمنيا تعاون احلكومة في 
االتفاق مع اجللس على  جدول زمني 

للجلسات.
وعقب الغامن على رسالة النائب 
الدمخي بقوله »ذكــرت في رسالتك 
أن معايير عقد اجللسات تخضع 
للمزاج السياسي ونحن نربأ بك عن 
هــذا االتهام ملكتب املجلس فمعايير 
عقد اجللسات تخضع لالشتراطات 

والضوابط الصحية«.
التعامل مع »كورونا«

مــن جانبه انتقد النائب صالح 
عاشور تغيير القرارات احلكومية في 
التعاطي مع الوضع الصحي املترتب 
عــلــى جــائــحــة كـــورونـــا، مستغربا 
تغير هذه القرارات نتيجة الضغط 
السياسي ومنها على سبيل املثال 
قضية عودة الوافدين للبالد والقرار 
بعودتهم ثم الغاء القرار ثم االلتفاف 

عليه، مشيرا إلــى أنــه ال يوجد في 
العالم تقسيم مراحل للتعاطي مع 

الوباء إال الكويت.
ــور وزيــــر الصحة  ــاش وحــمــل ع
ــل قـــــرارات التعاطي  مــســؤولــيــة ك

احلكومي مع جائحة كورونا.
وفيما انتقد النائب أحمد الفضل 
الــتــعــاطــي احلــكــومــي مــع الــوضــع 
االقتصادي في ظل جائحة كورونا، 
دعا سمو رئيس مجلس الــوزراء إلى 
إعــادة النظر في الفريق االقتصادي 
املــتــولــي مــســؤولــيــة الــتــعــاطــي مع 

األزمة.
من جهته انتقد النائب عبدالله 
ــالد بعد  ــب ــا آلـــت الــيــه ال الــرومــي م
التضحيات التي قدمها الكويتيون 
والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من 
أجل البالد، الفتا إلى أن هذا الوضع 
مــن جتـــاوزات وســرقــات لــم يحدث 
ويتطور لــوال السكوت عنه ويجب 
الــيــوم أن يكون التحرك احلكومي 

ملواجهة الفساد نهج مستمر.
ــرب الـــرومـــي الـــقـــرارات  ــغ ــت واس
احلكومية املتناقضة بفتح املطار 
وعودة الوافدين وإلغاء القرار، داعيا 
ــة قراراتها قبل  احلكومة الــى دراس
اتخاذها ومن ثم الغاؤها »ويا رئيس 
ـــوزراء ادرســـوا قــراراتــكــم حتى ال  ال
تفقدوا ثقة الناس التي اكتسبتموها 

خالل الفترة املاضية«.نهاية اخلدمة
مــن جانبه قــال النائب سعدون 
حماد إنــه سبق وأن تقدم باقتراح 
بقانون فــي شــأن القيد االنتخابي 
يقضي بالسماح للمواطن بالتصويت 
فــي دائــرتــه وخارجها لكنه رفــض، 
معتبرا هذا القانون هو احلل األمثل 

ملشكلة القيود االنتخابية.
ــن وجــــود ظلم  وكــشــف حــمــاد ع
وقع على بعض املواطنني في قانون 
ــة وقـــد تقدم  ــدم مــكــافــأة نــهــايــة اخل
باقتراح بقانون ملعاجلة وضع هؤالء 
املــواطــنــني ومت اجنـــازه فــي اللجنة 
التشريعة، متمنيا استعجال عرضه 

على مجلس االمة.
احلريص يعقب

ــب وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون  ــق وع
مجلس األمــة وزيــر اخلدمات مبارك 

احلريص على االنتقادات النيابية، 
مؤكدا أن احلكومة لم تفتح أو تغلق 
املطار مثل ما ذكر بعض النواب ولكن 
اتخذت قرارا بوقف السماح بالدخول 
إلى البالد إال وفق اشتراطات صحية 
وهـــذه الــقــرارات اجــتــهــادات وعمل 

بشري قابل للتصحيح واملراجعة.
ــاف احلــريــص  أن املطار من  وأض
بداية أغسطس يعمل بطاقة 30  في 
املــئــة كحد أقــصــى ومت اتــخــاذ قــرار 
وفــق توصيات صحية بوقف قدوم 
ــدول وفــق االشتراطات  من بعض ال

الصحية.
اخلالد: احلكومة فريق واحد.. 

نعمل ونخطئ ونتعلم من أخطائنا
من جهته استغرب رئيس مجلس 
ــوزراء سمو الشيخ صباح اخلالد  ال
مناقشة هذا األمــر اآلن وهناك طلب 
ملناقشة الــوضــع الــصــحــي وخطة 
ـــى أن  ــا إل ــت ــه، الف ــأن ــش ــة ب ــوم ــك احل
احلكومة فريق واحــد يعمل في هذه 
األزمــة وال يعلم إال الله »إحنا وين 
رايحني فيها« وهذه االزمة نعمل بها 
ونخطئ ونتعلم من خطئنا وملف 
ـــة الصحية فتح ملفات أنتم  األزم
أعلم بها وسنبذل جهدنا إلغالق هذه 
ــا أطلب أن يعرض بعد  امللفات وأن
االستجواب طلب مناقشة التعاطي 
وخطة احلكومة مع األزمة الصحية 
ونستعرض للشعب الكويتي كل 

إجراءاتنا من خالل اجللسة .
استجواب الشيتان

وانتقل املجلس، بعد املوافقة على 
بند الرسائل الواردة، إلى االستجواب 
املوجه من النائب رياض العدساني 
لوزير املالية بــراك الشيتان، الذي 
أبــدى اســتــعــداده للمناقشة وطلب 
ــوزاري  من املجلس اإلذن للفريق ال

بدخول القاعة.
وقــال النائب ريــاض العدساني: 
إن وزيــر املالية وعــد ولــم يــف ولم 
يشرح خطته االقتصادية وإخفاقاته 
متتالية، مؤكدا أن آلية عمل الوزير 
ـــرت عــلــى التصنيف االئتماني  أث
واستنفد الــكــاش ووضــعــنــا أمامه 

البدائل التي تعزز االحتياطي العام.

وأضـــــاف:  سنتصدى للوثيقة 
االقتصادية التي جــاء بها الوزير، 
وهي له، لكنه يقول إنها لوزير املالية 
السابق رغم أنه هو من وقع عليها، 
وفي وثيقته يزيد األسعار ويذهب 

للخصخصة.
وعـــدد الــعــدســانــي الــبــدائــل لسد 
العجز مثل وقف استقطاع 10 في املئة 
من امليزانية إلى احتياطي األجيال 
القادمة واألموال احملتجزة وسواهما 
ــى الــديــن العام  ــاب إل ــذه ــدال مــن ال ب

واالنتقاص من جيوب املواطنني.
وزاد: إذا عبر الوزير يعني إعطاؤه 
صكا بــإقــرار الوثيقة االقتصادية، 
مشيرا إلــى أن الشيتان لم يحول 7 
مليارات إلى اخلزينة العامة مثلما 
ــذه تــوصــيــات جلنة  ــم أن ه ــد رغ وع

امليزانيات من 2019.
وأشــار إلى عدم وجــود  تقرير من 
وحــدة التحريات املالية بخصوص 
النائب البنغالي، فالتقرير كان من 

الداخلية وكذلك النصب العقاري.
إكليل الثقة النيابية 

بــدأ وزيــر املالية بــراك الشيتان 
مرافعته، مستذكرا »إكــلــيــل الثقة 
الــنــيــابــيــة« الـــذي حــصــل عليه في 

استجوابه السابق.
وأشــار الشيتان إلــى أن الوثيقة 
ــة إلـــى املجلس  ــال االقــتــصــاديــة احمل
فــي مــايــو املــاضــي جـــاءت بــنــاء على 
ــرار مجلس الــــوزراء، مــشــددا على  ق
أن امليزانية التي ستقر لن تتعرض 
ـــم  ـــه ـــب ـــني وروات ـــف ـــوظ ـــوق امل ـــق حل

والدعومات
ــراك الشيتان  ــال زيــر املالية ب وق
خالل رده على محاور االستجواب: 
إن الوثيقة التي أحيلت ملجلس األمة 
في 1٩ مايو 2020 متثل رأي احلكومة 
وتسأل عنها وتناقش بها احلكومة، 
الفتاً إلى أن املوازنة العامة خفضت 

فيها مبقدار 1،4 مليار دينار.
وعن الوثيقة االقتصادية أوضح 
الشيتان أن وثيقة اإلصالح املالي التي 
قدمت في عام 2016 هي وثيقة متثل 
رأي وزارة املالية وهــي عــبــارة عن 
أفكار وأطروحات تناقش في مجلس 
ــوزراء، بينما الوثيقة املرسلة إلى  ال

مجلس األمة في 19 مايو 2020 هي 
التي تعكس رأي احلكومة وتسأل 

عنها.
وأضــاف أن تلك الوثيقة هي التي 
تناقش فــي أروقـــة مجلس الـــوزراء 
ويــســأل عنها الــوزيــر وهــي تخفض 
املوازنة مبقدار مليار و400 مليون 
ديــنــار، مــؤكــداً أن ميزانية 2020/ 
2021 والتي سوف تقر لم تتضمن 
املساس بحقوق العاملني، مشير إلى 
أن ميزانية  2022/2021 سوف 

تقدم في شهر سبتمبر القادم. 
ــه لــم تتخذ أي إجـــراءات  وأكـــد أن
ــم تصدر  بشأن وثيقة اإلصـــالح ول
ــوزارة أي تخفيض في الدعوم  من ال
أو املــســاس بحقوق املــوظــفــني ولم 
يصدر تعميم من قبل وزيــر املالية 

بهذا الشأن.
وبني أن دول اخلليج طبقت رسوم 
االتفاقية اخلليجية التي علق مجلس 
ـــوزراء القبول بها بسبب أنها قد  ال

تؤثر على زيادة أسعار البناء.
ـــد أن الــوثــيــقــة االقــتــصــاديــة  وأك
ليست قابلة للتطبيق وأن أسهل 
بند فيها قــد يستغرق لــدراســتــه 6 
ــل وأنــهــا أرســلــت إلى  أشهر على األق
مجلس الــــوزراء بــأرقــام تقديرية، 
مؤكداً ضرورة مشاركة مجلس األمة 

في هذه اإلجراءات.  
املناقالت املالية 

وفيما يخص الــبــيــانــات املالية 
أوضح أن املناقالت املالية بني البنود 
مشروعة ويصدر بها قرار من وزارة 
املالية التي تــدرس طلبات اجلهات 
احلكومية وقــد ترفضها او توافق 

عليها.
وأكـــــد أن هــــذا الـــقـــرار يـــدرس 
باستمرار من قبل مجلس الــوزراء 
وهناك إجراءات تتخذها وزارة املالية 
من خالل فرق عمل لعبور هذه األزمة.

الدين العام
وعن الدين العام قال الشيتان: إنه 
قــدم في 2017 ونوقش في مجلس 
األمة حينذاك ومتت إضافة تعديالت 
مهمة وأن احلكومة استجابت لتلك 
التعديالت ومت تضمينها في مشروع 

حكومي وأحيل إلى املجلس.
وأكــــد أن الــديــن الــعــام بشقيه 
ــد األدوات  الــســنــدات والــصــكــوك أح
ــة من  ــوع ــم ــج ــن م ــم ــة ض ــرح ــت ــق امل
املقترحات من أجل توفير السيولة 

وهو نظام متبع في كثير من الدول.
ــح أن هناك تعاوناً كبيراً  وأوض
بني وزارة املالية وجلنة امليزانيات 
البرملانية، وأن 66 جهة حكومية 
ــــــوزارة فـــي تنمية  تــشــتــرك مـــع ال

اإليرادات غير النفطية.
وأكد أن الوزارة على عاتقها حتديد 
ــذة في  سقف تقديرات امليزانية آخ
االعتبار تخفيض املصروفات التي 
ال تؤثر على اخلدمات العامة التي 

تقدمها اجلهات.
وأشار وزير املالية إلى أن الوزارة 
سلكت أكثر من مسار جلعل قروض 
االستبدال وفقا للشريعة اإلسالمية 
ومتت مخاطبة إدارة االفتاء بوزارة 
األوقـــاف باملستجدات التي قدمتها 
مــؤســســة الــتــأمــيــنــات االجتماعية 
ـــدار فــتــوى جــديــدة عــوضــا عن  إلص
فتوى عــام 2010 وصــدرت الفتوى 

بذات احملتوى السابق.
األرباح احملتجزة 

ـــه متت  ـــى أن ــت الــشــيــتــان إل ــف ول
مخاطبة اجلهات احلكومية لتوريد 
األربــاح احملتجزة لديها ومت حتويل 
امليزانيات بدون أي حفظ لألرباح في 
تلك اجلهات، مؤكداً أن هناك محاوالت 

عديدة خلفض حساب العهد
قال وزير املالية براك الشيتان إن 
الوثيقة االقتصادية تساهم مبعاجلة 
املــيــزانــيــة بتخفيض املــصــروفــات 
ــاً إلـــى أن  ــت ــــادة اإليــــــرادات، الف وزي
الضريبة قانون موجود في مجلس 
ــة وتــأخــرت احلكومة بتطبيقه  األم

نتيجة لعدم اقراره من مجلس األمة.
ــه فيما يتعلق بالشراء  وأكـــد أن
ــال  ــي والــتــبــادل بــني صــنــدوق األج
القادمة من االحتياطي العام، فوفقا 
لتأكيد املختصني هو اجــراء سليم، 
كما أن البالغ املقدم  بشأن الصندوق 
املاليزي مكون من 150 صفحة وليس 

٧ صفحات.
ورأى أن الوثيقة االقتصادية 

تساهم في معاجلة امليزانية بتخفيض 
املصروفات وزيادة اإليرادات، مؤكدا 
أنها ما تزال حتت الدراسة ولن متس 

جيب املواطن واملوظفني.
وبـــني أن التصنيف االئتماني 
للكويت لم ينخفض بل إن النظرة 
اصبحت سلبية غير مستقرة مع ثبات 
التصنيف وأن التأثير االقتصادي 
العاملي واضــح على كل الــدول وهذا 
االمر ال يعيب إذا مت اتخاذ االجراءات 

املناسبة.
وقـــال الــشــيــتــان: إن طلب هيئة 
الــفــتــوى والــتــشــريــع فــيــمــا يخص 
االستبدال امر مهم، وأن التصويت 
الذي مت بشأنه هو تقليل الضرر وهذا 

مبدأ شرعي.
وفيما يخص صفقة اإليــربــاص 
أشــار الشيتان إلــى أن مجلس األمة 
شكل جلنة حتقيق برملانية وأنــه 
حــضــر 8 اجــتــمــاعــات للجنة ومت 

تزويدها بكل البيانات واملستندات.
مؤيدوا االستجواب 

ـــان النصف  وحتـــدث الــنــائــب راك
مــؤيــدا لــالســتــجــواب حيث أكــد انه 
فــي ظــل األوضـــاع احلالية وتراجع 
أسعار النفط يتطلب األمــر ان يكون 
هناك رجل دولة على قدر املسؤولية، 
للتصدي للخلل االقتصادي. وأوضح 
ــي اخـــذ من  ــال ـــر املــالــيــة احل أن وزي
الفرص ما يكفي وأن هناك مشكلة 
معه في املصداقية ، فهل يعقل أنه 
يرسل قانون االستبدال وبعد نصف 

ساعة يسحب القانون.
ــال »موقفك غير معروف انت  وق
مع او ضد انت كل ما نسالك تقول أنا 

موافق من حيث املبدأ«.
وقـــال النصف مخاطبا الــوزيــر 
»أنت وزير مالية الكويت التي متتلك 
أكبر خامس صندوق سيادي كيف ال 
تستطيع مخاطبة أبناء الكويت،كما 
أن جميع وزراء املالية السابقون لم 
يقبلوا بــقــرار اداري ميــس ميزانية 

الدولة« .
معارض االستجواب 

وحتدث النائب بدر املال معارضا 
لالستجواب وقــال ان االستجواب 
قائم على االحتمال وليس الدليل وأن 

الوثيقة االقتصادية ما زالت احتماال.
وأضــاف أنــه ال يجوز إدانــة وزير 
ــاالت وأمـــــور ال تــدخــل  ــم ــت عــلــى اح
باختصاصاته، متمنيا أن يقف هذا 
االستجواب عند هذا احلد ألن املطلوب 

هو التعاون ملصلحة العمل .
وأكد أنه ال ميكن محاسبة الوزير 
على خطيئة ارتكبت في 2014 او عدم 
ــاح احملتجزة ألن وزير  حتويل االرب
النفط رفض ذلك وبالتالي هذا االمر 

يجب أن يحسم مبجلس الوزراء.
وأشار املال إلى أن التأمني الصحي 
يــخــص وزيــــر الــصــحــة والــبــنــزيــن 
والــكــهــربــاء تخص وزيـــر الكهرباء 
وضريبة القيمة املُضافة تستلزم 
تشريع والــبــعــثــات مــن اختصاص 
وزير التعليم العالي فهل يعقل وزير 

املالية هو املساءل عن ذلك.
ــال املــال »فيما يخص رشــاوى  وق
االيـــربـــاص فــأنــا رئــيــس اللجنة 
البرملانية املعنية واحلكم املشار إليه 
دليل براءة وليس إدانة ألن الشركة 
ــة  ــن 100 دول ــع اكــثــر م تعاملت م
ولم يدين الكويت، بينما متت ادانة 
طيران ماليزيا وسيرالنكا وتايوان 
واندونيسيا وغــانــا والنمسا ولم 
تتم ادانــة الكويت وشركة اخلطوط 

اجلوية الكويتية.
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