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سعود أبوصليب: تعديل «الالئحة الداخلية» 
بشأن التصويت في انتخابات مكتب املجلس

النائــب ســعود  تقــدم 
أبوصليــب باقتراح بقانون 
بتعديــل الالئحــة الداخلية 
ملجلس األمة، بأن يتم انتخاب 
مناصــب مكتب املجلس من 
قبــل األعضــاء املنتخبــني 
دون الــوزراء املعينني، وأن 
يكون االنتخاب علنيا. ونص 

االقتراح على ما يلي:
املــادة األولى: يســتبدل 
بنصي املادتني (٢٨، ٣٠) من 
القانون رقم ١٢ لســنة ١٩٦٣ 
املشار إليه النصان اآلتيان:

- مــادة ٢٨: يختــار مجلس 
األمــة فــي أول جلســة له، 
وملثل مدته، رئيســا ونائب 
رئيس من بني أعضائه، وإذا 
خال مكان أحد منهما، اختار 
املجلــس من يحل محله إلى 
نهاية مدته ويكون االنتخاب 
في جميع األحوال باألغلبية 
املطلقة للحاضرين فيما عدا 
الوزراء، فإن لم تتحقق هذه 
األغلبية في املرة األولى أعيد 
االنتخاب بني االثنني احلائزين 
أكثر األصوات فإن تساوى مع 

ثانيهما غيره عدد األصوات 
اشترك معهما في انتخاب املرة 
الثانية، ويكون االنتخاب في 
هذه احلالة باألغلبية النسبية 
فإن تســاوى أكثر من واحد 
في احلصــول على األغلبية 
النسبية مت االختيار بينهم 

بالقرعة.
ويرأس اجللســة األولى 
حلني انتخاب الرئيس أكبر 

األعضاء سنا.
- مــادة ٣٥: يتــم االنتخاب 
ملناصــب مكتــب املجلــس 
بالتتابــع وبطريق االقتراع 
العلنــي وباألغلبية املطلقة 
للحاضرين فيما عدا الوزراء، 
الــوزراء فــي  وال يشــترك 
انتخــاب مناصــب مكتــب 

مجلس األمة.
فــإذا لــم تتحقــق هــذه 
أعيــد االنتخــاب  األغلبيــة 
للمرة الثانية ويكون الفوز 
فيها باألغلبية النسبية فإن 
تساوى اثنان أو أكثر في هذه 
األغلبيــة مت اختيار أحدهما 

بالقرعة.
- املــادة الثانية: يعمل بهذا 
القانون من تاريخ نشره في 

اجلريدة الرسمية.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتراح بقانون على ما يلي:
ملــا كان مجلس األمة هو 
املعبر عن اإلرادة الشــعبية 
 ٥٠ بانتخــاب  واملتمثلــة 
عضوا، وملــا كانت املادة ٥٠ 
مــن الدســتور تنــص على 
مبدأ الفصل بني الســلطات، 
وعليه يجــب أن يتم النأي 
عن قيام السلطة التنفيذية 
بالتأثير على تشكيل مكتب 
املجلــس وأن يتــم انتخاب 
مناصب مكتب املجلس فقط 
من قبــل األعضاء املنتخبني 
دون الوزراء املعينني حتقيقا 
الكامل املجلس  لالســتقالل 
األمــة، وهــو ما نــص عليه 
القانــون من حصر مســألة 
انتخــاب مناصــب مكتــب 
املجلــس من قبــل األعضاء 

املنتخبني دون غيرهم.
كما أن من حق الشــعب 
أن يعلم أين اجتهت أصوات 
ممثليه في انتخابات مكتب 
املجلس سواء املنصب رئيس 
مجلس األمة أو نائب الرئيس 
وباقي املناصب املكونة ملكتب 

املجلس.
لــذا، نص القانــون على 
وجــوب علنيــة االنتخــاب 
غيــر  للممارســات  منعــا 
الدميوقراطية ونأيا مبجلس 
األمة عن السلوكيات املغلوطة 
ولضمان حق األمة في مراقبة 
أعضائهــا وممثليها في تلك 

املسائل احلساسة واملهمة.
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عبداهللا املضف: مستمر في متابعة «التحريات»
قال النائب عبداهللا املضف 
ان رد وزيــر املاليــة خليفــة 
حمــادة على أســئلته بشــأن 
وحدة التحريات املالية وأسباب 
استقالة رئيسها السابق حتت 
مبــرر الســرية لــم يتضمن 
إجابات واضحة في هذا الشأن. 
وقال املضف، في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة، 
إنه تســلم اليــوم (امس) رد 
وزير املالية على سؤاله املتعلق 
باســتقالة رئيــس التحريات 
املالية الســابق وأيضا طلبه 
جميع اإلحاالت التي متت من 

الوحدة إلى النيابة العامة.
وأوضــح أن الوزير أجاب 
بأن االســتقالة متــت في عهد 
وزير املالية السابق ولم يجر 

عن طلب تزويدي بالبالغات 
املقدمة للنيابة العامة وان هذه 
البالغات سرية بحسب قانون 

وحدة التحريات املالية.
وأضاف أنه سيتوجه لوزير 
املالية بسؤال برملاني جديد عما 
إذا كان ســيتم تشكيل جلنة 
حتقيق في أسباب االستقالة 
واملدة الزمنية للتحقيق وموعد 

إجناز التقرير.
وشدد املضف على أن «أسئلة 
النواب يجب أن حتترم، فمجلس 
األمة وأعضاء املجلس ميلكون 
وفــق الدســتور حق الســؤال 
وهنــاك لوائح تنظــم األجوبة 
السرية بأن تودع لدى األمانة 
العامــة للمجلــس». وأضــاف 
«نصيحتي لوزير املالية بأنك 

اآلن في حكومة تصريف العاجل 
من األمور وإذا عــدت للوزارة 
واستمرت إجابتك بهذا الشكل 
فســتجيبني من علــى منصة 
االستجواب». وأوضح أن وزير 
املالية هو املســؤول األول عن 
خزانة الدولة وعن الوضع املالي 
وســمعة البلد املالية، واألجدر 
بــه أن يجيب نــواب األمة عما 
يتم تقدميه له من أسئلة بشكل 
واضــح ومــن خــالل االلتــزام 

بالنصوص الدستورية.

تسلّم رد وزير املالية على أسئلته عن الوحدة

عبداهللا املضف

حتقيق بأســباب االســتقالة 
«على حد علم الوزير»، مؤكدا 
اســتمراره فــي متابعة ملف 

وحدة التحريات املالية.
وبني أن الوزير أجاب أيضا 

مرزوق الغامن يهنئ 
سريالنكا بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغــامن ببرقيــة تهنئة إلــى رئيس 
البرملــان فــي جمهورية ســريالنكا 

الدميوقرطية االشــتراكية ماهيندا 
يابا أبيواردينا، وذلك مبناسبة العيد 

مرزوق الغامنالوطني لبلده.

عبدالعزيز الصقعبي: تعديالت على «نزاهة» 
تتضمن ٣ ركائز أساسية ملكافحة الفساد

أعلن النائب د. عبدالعزيز 
الصقعبي عن تقدمه باقتراح 
بقانون لتعديل القانون رقم 
٢ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنشاء 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
(نزاهــة)، مؤكــدا أن هــذا 
االقتراح يضمن تعزيز ثالث 
ركائز أساسية، االستقاللية 
احلقيقيــة  واحملاســبة 

واملشاركة املجتمعية.
 ١ أنه «بتاريخ  وأوضح 
ديسمبر ٢٠١٦ مت اقرار قانون 
انشاء الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد (نزاهة)، ويفترض 
بعد مرور خمس سنوات من 
انشائها تقييم مدى جناحها 
وجودة وكفاءة هذا اجلهاز».
وقــال: «أجريــت عــدة 
مقارنــات لكــي نعرف من 
خاللهــا إلى أين نتجه بهذا 
امللف، وخالل الـ ٥ سنوات 
األخيرة مت تقدمي أكثر من 
٣٣٨ بالغا الى الهيئة، ٥ منها 
فقط كانت مبتابعة ورصد 
من الهيئة نفسها، و٦ منها 
فقط بالغات انتهت بإدانات 
في احملاكم أي بنسبة ١٫٧٪»، 
معتبرا أنها نسبة ضئيلة 
جدا باملقارنة مع التجارب 

العاملية.
وبني الصقعبي أن نتيجة 
املقارنات ما بني قانون نزاهة 
دول  وقوانــني  الكويتــي 

إلى مشاريع أو قانون يطبق 
على أرض الواقع.

ولفت إلــى أن االقتراح 
الذي تقدم به يضمن تعزيز 
هذه الركائز الثالث وأولها 
االســتقاللية، وذلــك مــن 
خالل نقل تبعية الهيئة من 
وزيري العدل واملالية إلى 
رئيس الوزراء وتعديل املادة 
٦ من القانون بشأن تشكيل 
مجلس إدارة الهيئة، بحيث 
يتم تشكيل مجلس اإلدارة 
بترشيح من مجلس الوزراء 

وموافقة مجلس األمة.
وأفاد بأن الركيزة الثانية 
هي أن تكون للهيئة أدوات 
وسلطة محاسبة حقيقية، 
ولذلك تضمن االقتراح الذي 
تقدم به اضافة مادة برقم ١١ 
مكررا للقانون تنص على 
أن تنشأ في احملكمة الكلية 
محكمة تسمى محكمة نزاهة 
تختص بالفصــل بجرائم 
الفساد املنصوص عليها في 
املادة ٢٢ من هــذا القانون 
وتتبع هيئة مكافحة الفساد.

وتابع أن الركيزة الثالثة 
هــي املشــاركة الشــعبية 
الفاعلة، ولذلك اقترح اضافة 
مادة جديدة تنص على أن 
تتم مكافــأة املبلغ مبكافأة 
ماليــة إذا أدى اإلبــالغ إلى 
احليلولــة دون وقــوع أي 

من جرائم الفســاد أو أدى 
الــى اكتشــاف اجلرائم أو 
مرتكبيها أو البعض منهم 
أو استرداد األموال الناجتة 
منها بعــد التأكــد من مآل 

البالغ.
أن  الصقعبــي  وأكــد 
الفســاد  قضيــة محاربــة 
قضية مجتمعية عامة وهي 
قضية وطن ودولة وحتتاج 
النتفاضة مجتمعية، مشددا 
على انه «ال ميكــن التقدم 
فــي اإلســكان أو تطويــر 
التعليم أو إصالح املنظومة 
االقتصاديــة التــي تعاني 
من خلل ما لــم تكن هناك 
مواجهة ومعاجلة حقيقية 

مللف الفساد».

استقاللية الهيئة ونقل تبعيتها إلى رئيس الوزراء

د.عبدالعزيز الصقعبي

جنحت في مكافحة الفساد 
وتقدمت مراكز في مؤشــر 
الفســاد،  مدركات مكافحة 
أظهــرت ان جهــاز مكافحة 
الفساد السنغافوري والذي 
يعتبــر رابع اقــوى جهاز 
مكافحة في العالم نســبة 
االدانات به ما بني عامي ٢٠١٤ 

و٢٠١٨ جتاوزت الـ٩٨٪. 
وأكــد أنــه خــرج بعــد 
دراســته لهــذا امللــف بـ٣ 
ركائــز وعناصــر مفقودة 
بالتجربــة الكويتية وجاء 
الوقت لتحويل هذه األفكار 
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أسامة الشاهني لتطبيق التحول الرقمي
أســامة  النائــب  طالــب 
الشــاهني بزيــادة اســتخدام 
امليكنــة واخلدمــات احلديثة 
والتحول الرقمي في القطاعني 
املالي والتجاري خصوصا في 
عمليات السداد والدفع ملا لها 
من أثر في الوقاية الصحية في 
األزمة احلالية، حيث توصي 
املصــارف بعــدم اســتخدام 

األوراق النقدية.
وقال الشاهني في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
إنــه وجه ســؤاال برملانيا إلى 
وزيــر املالية خليفــة حمادة 
عن اخلدمــات احلديثة للدفع 
املالي املشغلة في الكويت وعن 
خطة البنك املركزي لتشغيل 
اخلدمــات كافــة فــي جميــع 

املصارف.
وأضاف الشاهني أنه سبق 
أن تقدم بســؤال برملاني عام 
٢٠١٩ عــن اخلدمــات احلديثة 
للدفــع املالي رد عليه محافظ 
البنــك املركــزي بــأن البنية 

املالي والتجاري حتى تســهم 
في حتــول الكويت إلى مركز 
مالي وجتاري عاملي وفقا لرؤية 
سمو األمير الراحل، رحمه اهللا.

وقال الشاهني إن املجتمعات 
احلالية هي مجتمعات شــابة 
وحديثة واجلميع فيها يستخدم 
األجهــزة النقالة والســاعات 
الذكية التي حتمــل مثل هذه 
التقنيــات وهي موجودة منذ 
عام ٢٠١٤، وتطبقها بعض دول 
اخلليج العربي منذ ســنوات 
عــدة معربا عن أســفه لعدم 
تشــغيل مثل هــذه اخلدمات 
في الكويت في بعض البنوك.

ونص السؤال على ما يلي: 
ملا كانــت اخلدمــات احلديثة 
Apple pay/) للدفع املالي مثل
Samsung pay/Garmin pay/

Fitbit pay/NFC) وغيرها، لها 
أبلــغ األثر في حتســني بيئة 
األعمال وتسهيل شؤون األفراد 

والشركات على حد سواء.
وملا سبق لنا تقدمي سؤال 

برملانــي بهذا الشــأن بتاريخ 
٢٠١٩/٩/٢٩، وقــد أفاد محافظ 
بنك الكويت املركزي بأن البنك 
املركــزي قد أصــدر تعليمات 
للبنوك احمللية لتنظيم أعمال 
الدفع اإللكتروني لألموال في 
٢٠١٨/٩/٣٠، وأن البنك املركزي 
قام بوضع خطة عمل متكاملة 
ملشروع «نظام الكويت الوطني 
بالتعــاون مع  للمدفوعــات» 
البنوك احمللية، ومن املتوقع 
إطــالق األنظمــة اآللية خالل 

عامي ٢٠٢٠-٢٠٢١.
وملا بدأت (بعض) البنوك 
احملليــة بتشــغيل (بعــض) 
اخلدمات املنوه بشأنها أعاله. 

وطالب إفادته باآلتي:
- ما خدمات الدفع احلديثة 
التي مت تشغيلها- مبينا اسم 
اخلدمة واســم املصرف مقدم 

اخلدمة لعمالئه؟
- مــا خطة بنــك الكويت 
املركزي لتشغيل كافة اخلدمات 

لدى جميع املصارف؟

أسامة الشاهني

التحتية لتشغيل هذه اخلدمات 
موجودة لكن املطلوب هو بدء 

التنفيذ والتطبيق.
وبني أن سؤاله لوزير املالية 
عن ماهية اخلدمات املشــغلة 
والبنوك نوع من أنواع الضغط 
العــام للدفــع نحــو امليكنــة 
والتحــول الرقمــي للقطاعني 
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو


