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الغامن يستقبل وزير اخلارجية الثاني لبروناي

اســتقبل رئيس مجلــس األمة مرزوق 
الغامن في مكتبه أمس وزير اخلارجية الثاني 
في بروناي دار السالم داتو/ ايروان بهني 
يوسف والوفد املرافق له مبناسبة زيارته 
الرســمية للبالد. وتناول اللقاء العالقات 
الثنائية بني البلدين وآفاق التعاون بينهما 
إضافــة إلى آخر مســتجدات األوضاع في 
العالم اإلسالمي. وحضر اللقاء النائب مبارك 
احلريص وســفيرنا لــدى بروناي صالح 
املطيري وسفير بروناي لدى الكويت حاجي 

احمد جمعة.
مــن جهة أخرى، بعــث الرئيس الغامن 

ببرقيتــني إلــى رئيــس مجلس الشــيوخ 
األميركي مايك بنس ورئيسة مجلس النواب 
نانســي بيلوســي أعرب فيهما عن العزاء 
وصادق املواســاة بضحايــا حادث إطالق 
النار في والية نيوجيرســي والذي أسفر 

عن سقوط عدد من الضحايا واجلرحى.
كما بعث الغامن ببرقية إلى رئيس البرملان 
النيوزيلندي تريفور ماالرد عبر فيها عن 
خالص العزاء وصادق املواســاة بضحايا 
ثــوران البركان في جزيــرة وايت إيالند، 
والذي أ سفر عن سقوط عدد من الضحايا 

واجلرحى.
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«امليزانيات» : ٢٣ مليون دينار خسائر مالية 
نتيجة تنفيذ أحكام قضائية على الدولة

عقدت جلنــة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي البرملانية 
أمــس ملناقشــة  اجتماعهــا 
احلســاب اخلتامــي إلدارة 
الفتوى والتشريع عن السنة 
املالية املنتهية في ٢٠١٩/٢٠١٨.
اللجنــة  وقــال رئيــس 
النائــب عدنــان عبدالصمد 
إن اللجنة ناقشــت سياسة 
ومعايير القبول في وظيفة 
محامي (ب) في إدارة الفتوى 
والتشريع، حيث تبني لها أن 
عنصر املقابلة الشــخصية 

يستحوذ على ٨٠٪ من إجمالي نسبة القبول، 
وأن النجاح في االختبار التحريري ال يدخل 
ضمن معايير التقييم إمنا يعد شرطا للدخول 

إلى املقابلة الشخصية. 
ولفت إلى أن التقدير الدراسي وفقا للشهادة 
اجلامعية يشــكل نسبة ٢٠٪، مشيرا إلى أن 
اللجنة أكدت علــى ضرورة إعادة النظر في 
تلك املعايير التي يعتمد قياسها على اجلانب 
الشخصي بتقليل نسبة املقابلة الشخصية 

إلى نسب معقولة.
وأضاف عبــد الصمد أنه تبني للجنة أنه 
ووفقا لبيانات احلساب اخلتامي للسنة املالية 
٢٠١٩/٢٠١٨ فإن الدولة قد تكبدت خسائر مالية 
بلغــت نحو ٢٣ مليون دينــار بزيادة بلغت 
نسبتها ٤٣٪ عن السنة املالية التي سبقتها 

نتيجة تنفيذ أحكام قضائية على الدولة.
وقال إن ديوان احملاسبة أشار في تقريره 
عن السنة املالية محل الفحص إلى ضرورة 
ميكنة العمل فــي قطاع القضايا في اإلدارة، 
حيث أدى عدم تطبيق ذلك خلســارة قضايا 
كلفت املال العام نحو ١٣ مليون دينار، وأكدت 
اللجنة على ضرورة اإلسراع في ذلك حفظا 

للمال العام.
وأضاف عبد الصمد أن اللجنة أكدت أيضا 
على ضرورة حتديد املتسبب في خسارة تلك 

القضايا ومحاسبته خاصة 
مع تنامي تلك املبالغ خالل 
السنوات املاضية، حيث بلغ 
تنفيذ األحكام القضائية في 
السنة املالية ٤ ماليني دينار 
فقط إلى أن وصل املبلغ في 
تقديــرات ميزانيــة الســنة 
املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ إلى نحو 
٨٥ مليــون دينار، علما بأن 
اللجنة قد سبق لها تكليف 
ديوان احملاسبة بحث ذلك، 
وهي بصدد تكليفه بتحديث 

تلك الدراسة.
وبخصــوص اجتمــاع اللجنــة اخلــاص 
مبناقشة احلساب اخلتامي لوحدة التحريات 
املالية عن السنة املالية املنتهية في ٢٠١٩/٢٠١٨، 
قال عبد الصمد إنه بالرغم من محدودية عدد 
موظفي الوحــدة والبالغ عددهم ٤٨ موظفا، 
باإلضافة حملدودية مصروفاتها والبالغة نحو ٣ 
ماليني دينار، إال أن مالحظات ديوان احملاسبة 
املسجلة عليها قد تركزت على املآخذ املالية، 
األمر الذي يتضح معه ضعف اإلدارة املالية 
في الوحدة. وأوضح أنه تبني للجنة أن ٤٣٪ 
من إجمالي بنود ميزانية الوحدة قد أجريت 
عليها مناقالت مالية، األمر الذي يشــير إلى 
عدم إجراء دراسات فنية ومالية مالئمة وكافية 
قبــل تقديــر مصروفاتها، خاصــة مع األخذ 
باالعتبارات السابقة اخلاصة بحجم الوحدة.
وأضاف عبد الصمد أن اللجنة تؤكد على 
ضرورة اإلســراع بتفعيل مكتــب التفتيش 
والتدقيــق ملــا له من دور فــي ضبط األمور 
املالية واإلدارية، وكذلك على ضرورة اإلسراع 
بشغل الوظائف اإلشرافية حتى ال يؤثر ذلك 
سلبا على سير األعمال في الوحدة، باإلضافة 
إلى ضرورة استحداث قسم للمراجعة املالية 
تابع إلدارة الشؤون املالية وذلك لضمان تنفيذ 
املعامالت املاليــة وفق اإلجراءات والتعاميم 

املنظمة لها.

الكندري واملال يطالبان الغامن باستئناف جلسات املجلس
تقــدم النائبــان عبداهللا 
الكندري ود.بدر املال بطلب 
لرئيس مجلس االمة مرزوق 
الغامن الســتئناف جلســات 
املجلــس، وفقــا لألســس 
التي الدســتورية  والقواعد 

ال تشترط حضور احلكومة، 
مؤكديــن أنــه ال يجــوز ان 
تتحمل السلطة التشريعية 
آثار تأخير التشكيل الوزاري.

ونــص الطلب علــى أنه 
عاجلــت املــواد مــن ٨٥ إلى 
٩٠ في الدســتور الشــروط 
الشكلية واإلجرائية لصحة 
انعقاد جلسات مجلس األمة، 
كما نصت املادة ٩٧ على أن 
يحضر اجتماعه أكثر نصف 
األعضــاء الذي يتكون منهم 
املجلس، مــا يعني أن القيد 
الوحيد على انعقاد جلسات 
املجلــس هو القيــد العددي 

وليس النوعي.

نصــف أعضــاء املجلــس، 
بصــرف النظر عن صفاتهم 
وطبيعتهم، وحتى ال نصل 
إلى حالة يشل فيها مجلس 
األمة، وتعطل جلســاته عن 
االنعقاد، نتيجة عدم حضور 
احلكومة أو تأخير تشكيلها.
أن  النائبــان  وأكــد 
الصالحية في تعطيل انعقاد 

مبــرر للكثير مــن القوانني 
واملقترحــات التي ينتظرها 

املواطنني بفارغ الصبر.
وأشار إلى أن دور االنعقاد 
احلالي ينتظــره الكثير من 
امللفات والقضايا الشــائكة، 
ما يتطلــب اجتماع املجلس 
يوميا وليس تعطيل انعقاده، 
الرقابــي  الــدور  وتفعيــل 
والتشــريعي بأقصــى مــا 
ميكننا، لوقف عجلة الفساد 
التي تنخر في جسد األجهزة 

واملؤسسات احلكومية.
وأضــاف الكنــدري أنــه 
انطالقا من مبدأ ضرورة سير 
الســلطات العامة، وهو احد 
املبادئ املســتقرة في نطاق 
القانون العام، النابع من فكره 
استمرار الدولة، وعدم جواز 
تعطل اعمالها حتت أي مبرر 
من املبررات، يجب استئناف 

جلسات مجلس األمة.

مجلس األمــة تنعقد حصرا 
لصاحب السمو طبقا ملا هو 
منصــوص عليه فــي املادة 
١٠٦ مــن الدســتور على أن 
تكون بحد أقصى ملدة شهر، 
وبأداة املرســوم، مع مراعاة 
عدم احتساب تلك املدة ضمن 
فترة دور االنعقاد، ومن ثم ال 
يجوز لسمو رئيس مجلس 
الوزراء تعطيل عمل املجلس 
عن املدة املنصــوص عليها 
بحجة عدم تشكيل احلكومة.
وطالــب النائبان رئيس 
املجلس بتوجيه دعوة للنواب 
النعقاد املجلس، حتى ال تعلق 
وال تعطل أو تؤجل جلسات 

مجلس األمة.
مــن جانبه، قــال النائب 
عبداهللا الكندري ان تعطيل 
جلســات مجلس األمة فيها 
حيــف كبير علــى نصوص 
الدســتور وتعطيــل غيــر 

ال يجوز أن تتحمل السلطة التشريعية آثار تأخير التشكيل الوزاري

د.بدر املالعبداهللا الكندري

وأضاف: قــد أتى حتديد 
أكثــر مــن نصــف أعضائه 
حتديــدا عامــا مطلقــا مــن 
التقييــد أو التوصيف، مبا 
يترتب عليه حتما ولزوما، 
وبــكل دقــة ووضــوح، أن 
املطلوب حضــوره في هذه 
احلالة أي عدد من األعضاء، 
يشــكل حضورهم أكثر من 

ندوة «نبيها عفو»: العفو أول اختبار حقيقي حلكومة اخلالد 
جتاه محاربة الفساد وتعزيز التوجه اإلصالحي

شدد عدد من نواب مجلس 
االمة على ضرورة املصاحلة 
الوطنيــة، مشــيرين إلى أن 
هذا يتحقق بعــد العفو عن 
احملكومني في قضية دخول 

املجلس.
النــواب خالل  وخاطــب 
نــدوة العفو مطلب شــرعي 
واســتحقاق وطنــي والتي 
عقــدت في ديوانيــة النائب 
عبــداهللا فهاد أمــس األول، 
خاطبوا سمو رئيس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالــد بأن 
العفــو أول اختبــار حقيقي 

جتاه محاربة الفساد.
وفي البداية، حتدث النائب 
د.عبدالكرمي الكندري «نقول 
لرئيس مجلس األمة مرزوق 
الغــامن إن العفــو ممارســة 
دســتورية ونحــن نحتــرم 
الدستور والقوانني»، مشيرا 
الى أن نص املادة ٧٥ ليست 
(ديكورا) واذا لم نستخدمها 
في العفو فمتى نستخدمها؟!
وتســاءل الكندري «ملاذا 
حتاولون ان تعطوا انطباعا 
بأن من يطالب بالعفو يعارض 
السلطة؟»، الفتا الى أن قضية 
دخول املجلس لم تنته بل إن 
تداعياتهــا مازالت موجودة 
حتى اآلن و«نقــول لرئيس 
الــوزراء اذا عاقبــت رؤوس 
الفاسدين وحميت املصلحني 
فهنا الشعب الكويتي سيقف 

وهــي توحد الصف الداخلي 
في ظل األوضــاع اإلقليمية 

املتوترة.
 وتابع فهاد بقوله: «حاول 
االعــالم الفاســد ان يصــور 
املســألة بأنها حتد وخسارة 
للسلطة، وهذا غير صحيح، 
فنحن ننتصر لهذه الكوكبة 
من املصلحني، واقسم باهللا 
انهــم يحبــون ســمو األمير 
ويدعون له، وأقول لرئيس 
الوزراء ان العفو أول اختبار 
حقيقي جتاه محاربة الفساد 

وأين موقعك منه».
 وقــال فهــاد «ان الصوت 
الواحد مزق املجتمع وشتت 

املجلس، مشيرا الى ان أمامنا 
طريقا صعبا وشائكا، ونحن 
بحاجة الــى أغلبية برملانية 

لتمرير قانون العفو».
وأضاف العتيبي: «توقعت 
رفض مناقشة العفو الشامل 
ألننا أقلية فــي أخطر جلنة 
باملجلــس، والــكل يعــرف 
التشريعية،  اللجنة  تركيبة 
فالطريق ليس معبدا بالورود، 
ســنواصل، وهــذه البدايــة 
فقــط ونحن بانتظــار باقي 
نواب املجلس للوقوف أمام 
مسؤولياتهم ودعم مقترحات 
عبد الوهاب البابطني املتعلقة 

بقانون العفو».

املشــتت، وال خيــر فينا اذا 
قعدنا على كراسينا وما دافعنا 
عن اخواننا، مشــيرا الى أن 
وثيقة «نبيها عفو» التي وقع 
عليهــا اآلالف هي أكبر دليل 
علــى أن هــؤالء الذين كانوا 
نوابا اليوم أصبحوا رموزا، 
ونحتــاج املصلحة الوطنية 

لتعزيز جبهتنا الداخلية».
النائــب  قــال   بــدوره، 
خالــد العتيبــي ان «اللجنة 
التشــريعية رفضــت (أمس 
األول) قانون العفو الشامل 
جلعله أولويــة، وذلك ألننا 
أقليــة أنا وزميلي الدالل في 
اخطــر جلنــة وهــي مطبخ 

عقدت في ديوان النائب عبداهللا فهاد بحضور الكندري والعتيبي

معك».
أن  الكنــدري   وأضــاف 
القضية ليست مسلم البراك 
أو فيصــل املســلم أومبارك 
الوعالن وإمنا القضية عامة 
وليست شخصية، الفتا إلى 
أن كل ذنب هؤالء انهم حاربوا 
الفســاد، و«نريد التأكيد ان 
من يبلغ عن الفساد ال يكون 

ضحية وينتصر اجلالد».
 من جهتــه، قــال النائب 
عبداهللا فهاد ان قيمة اإلصالح 
بــني املتناقضــات ال يعرفها 
إال الكبار مثل ســمو األمير، 
العفــو قضيــة  أن  معتبــرا 
إصالحية في الدرجة االولى 

خالد العتيبي عبداهللا فهاد ملشاهدة الڤيديود. عبدالكرمي الكندري   (ريليش كومار)

عدنان عبدالصمد


