
ريا�ض عواد 

أك��د  ع��دد من ن��واب  مجلس االم��ة امس 
تفاعلهم م��ع كلمة ص��اح��ب السمو امير 
ال��ب��اد ال��ش��ي��خ ص��ب��اح االح��م��د اجل��اب��ر 
الصباح واك���دوا على ض���رورة الوقوف 
ص��ف��ا واح����دا خ��ل��ف س��م��و األم��ي��ر ووق��ف 
التناحر واملشاحنات عبر وسائل الواصل 
االجتماعي للبحث عن انتصارات وتسجيل 

مواقف على حساب الوطن.
وقال النواب في تعليقهم على كلمة سمو 
األمير مساء أمس األول » سمعا وطاعة يا 

سمو األمير«.
 ودع��وا إلى اتخاذ كلمة سموه نبراسا 
للكويتيني ألنه جسد بكلماته أسس الوحدة 

الوطنية ورسم طريقا لتجاوز األزمات.
 ولفت ال��ن��واب إل��ى أن سموه نّبه مبا 
ميتلكه م��ن خبرة سياسية إل��ى خطورة 
ال��وض��ع اإلقليمي ودع���ا الكويتيني إلى 
التمسك بوحدة املجتمع وتعزيز الوحدة 

الوطنية.

من جهته أكد النائب عسكر العنزي أن 
كلمة سمو األمير جاءت قاطعة وحاسمة 
شخصت الواقع، ووضعت حدا لألقاويل 
والشائعات التي أثيرت في وسائل اإلعام 

ووسائل التواصل االجتماعي.
 وأضاف أن الكويت دولة مؤسسات وأن 
اللجوء إلى القضاء هو احلل األمثل تفاديا 

ألي شبهات قد تثار هنا أو هناك .
 وق��ال عسكر في تصريح صحافي إن 
احلكيم ورب��ان سفينة الوطن وكعادته 
يعبر بالكويتيني إلى بر األمان واالستقرار 
اذ استطاع بحكمته أن ينشر الطمأنينة في 

قلوب الكويتيني.
 وأوض���ح أن س��م��وه أع��ل��ن أن القضاء 
الكويتي املشهود له بالنزاهة هو الفيصل 
في أي خاف أو شبهة ألن تبادل االتهامات 
ال ي��ص��ب ف��ي ص��ال��ح االس��ت��ق��رار واألم���ن 

الوطني.
ودعا عسكر الكويتيني جميعا إلى اتخاذ 
كلمة سموه نبراسا لطريقهم ألن��ه جسد 

بكلماته أس��س ال��وح��دة الوطنية ورس��م 
طريقا لتجاوز األزمات.

 وق���ال« سمعا وط��اع��ة لسمو األمير 
ونسأل الله أن يحفظك ويطيل في عمرك 
وأن يحفظ الكويت وأهلها واحة أمن وأمان 
في ظل قيادته احلكيمة وسمو ولي عهده 

األمني«.
 وقال النائب خالد العتيبي إنه« حرصاً 
منا على م��د ي��د ال��ت��ع��اون م��ع احلكومة 
اجل��دي��دة بعد  كلمة س��م��واألم��ي��ر ننتظر 
ونتطلع منها الى النهج اجلديد الذي طالبنا 
به م��راراً وتكراراً الكويت فوق اجلميع«.  
وقال النائب حمد الهرشاني إن كلمة سمو 
األم��ي��ر شخصت ال��واق��ع، ووض��ع��ت حدا 
مل��ا أثير ف��ي م��واق��ع التواصل االجتماعي 
خال األيام املاضية .  وأشار إلى أن سموه 
حرص على التأكيد على أن الكويت دولة 
مؤسسات وأن اللجوء إلى القضاء هو احلل 

للفصل ألي شبهات قد تثار.
   وقال إن سموه نّبه ملا ميتلكه من خبرة 
سياسية ودبلوماسية إلى خطورة الوضع 
اإلقليمي ودع���ا الكويتيني إل��ى التمسك 

بوحدة املجتمع وتعزيز الوحدة الوطنية.
 وب��ني الهرشاني أن كلمة سموه تعد 
خريطة طريق ملجلس االم��ة ونبراسا 
للشعب الكويتي، وجاءت موجزة ومجملة 
لألوضاع احمللية واإلقليمية تشخيصا 

وعاجا. 
  وطالب الكويتيني جميعا أن يعوا الدور 
الذي يقوم به البعض وأن يعرفوا جيدا 
من يهمه مصلحة أمن البلد واستقرارها 
ومن يغلب مصلحته الشخصية ويسعى 
إلى بطوالت وهمية ويقوم بإثارة القاقل 

والتحريض على اضعاف النظام.
وط��ال��ب الهرشاني اجلميع الوقوف 
ص��ف��اً واح���داً خلف ال��ق��ي��ادة السياسية 
وصاحب السمو أمير الباد.  وقال النائب 
د. محمد احلويلة إن كلمة سمو األمير 
حفظه الله ورعاه جاءت بأسلوب الوالد 
احلكيم الذي يثق بأبنائه ويعول عليهم، 
واحتوت كلمته على وصايا كثيرة كلها 
تصب في مصلحة الكويت والكويتيني 
ورسم لنا حفظه الله املسارات التي يجب 
أن نسير عليها، وأك��د أن الكويت دولة 
دستور لها مكانة رفيعة وواجبنا احلفاظ 
عليها.  من ناحيته قال النائب الدكتور 
حمود اخلضير إن كلمة سمو االمير اشبه 
بحرب على الفساد لن يكون فيها حصانة 
الي شخص ..وكلنا ثقة في قضائنا النزيه 
والعادل ونسأل الله ان يدمي على اميرنا 

العافية وعلى بلدنا نعمة االمن واألمان.
واوض��ح النائب سعود الشويعر أن 
خطاب سمو األمير نبراس وطريق لكويت 
أف��ض��ل وأك��ث��ر أم��ن��ا واس��ت��ق��رارا ورخ��اء 
ونقولها بصوت واح��د« سمعا وطاعة 

ياصاحب السمو«.
 وأك��د النائب ثامر السويط أن كلمة 
سمو األم��ي��ر موفقة ومطمئنة كعادة 
سموه في كل األزمات، وقد شدد فيها على 
احملافظة على املال العام وحرمته، وعدم 
افات املتجاوزين والفاسدين مهما كانوا 

من العقاب.
  كما تضمنت اإلش��ارة املتكررة لدولة 
املؤسسات هي ما ننشده جميعا من إعاء 
شأن القانون وعمل اجلميع حتت حكمه 
من دون جت��اوز.  وقالت النائبة صفاء 
الهاشم إنه خطاب وكلمات ُتسطر مباء 
الذهب حلكيمنا وكبيرنا، موضحة أنه 
خطاب ُمنتظر وضع النقاط على احلروف، 
وأس��ك��ت ك��ل اإلش��اع��ات وط��م��أن الشعب 

الكويتي األصيل ، فا أحد فوق القانون.
من ناحيته قال النائب علي الدقباسي 
إن حكمة صاحب السمو األمير ومعاجلة 
سموه للقضايا هي طريق العبور السليم 
و األمني باجتاه استقرار دولة املؤسسات 
واحملافظة على احلريات واألموال العامة 

.
وأضاف«كلنا خلف قائد املسيرة نسمع 
ونطيع ..ونسأل ربنا الكرمي أن ميد سموه 

بالتوفيق والصحة«.
 وق��ال النائب فيصل الكندري »سمعا 
وطاعة لصاحب السمو امير الباد الذي 
يضع ال��ك��وي��ت وشعبها نصب عينيه 
خاصة ان سموه دائما يسلط الضوء على 
قضايا مهمة«، وطالب بضرورة التحلي 
باحلكمه بعيدا عن األه���واء السياسية 
خ��اص��ة ان س��م��وه اك���د ان ال اح���د ف��وق 

القانون
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الغامن يستقبل
 وزير اخلارجية اليوناني

استقبل رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن 
امس وزير اخلارجية اليوناني نيكوس دندياس 

الذي يقوم بزيارة رسمية للكويت.

 وتناول اللقاء العاقات الثنائية بني البلدين 
وأب���رز ال��ت��ط��ورات على الساحتني اإلقليمية 

الغامن ووزير خارجية اليونان والدولية

الكويتي للشعب  ونبراس  طريق  خريطة  سموه  كلمة  أن  أكدوا 

نواب: سمعًا وطاعة يا سمو األمير

الصالح وعسكر والبابطني باركوا له ثقة سمو األمير 

املطير : تعاوننا مع اخلالد يعتمد 
على محاربة الفساد والعفو الشامل 

محمد املطير 

 الهرشاني: على اجلميع الوقوف صفًا 
واح�������دًا خ��ل��ف ق���ي���ادة ص���اح���ب ال��س��م��و  

األم�����ي�����ر  س�����م�����و  ك�����ل�����م�����ة  احل�������وي�������ل�������ة:   
ج���������������������������اءت ب�������������أس�������������ل�������������وب ال��������������وال��������������د 
احل�������ك�������ي�������م ال����������������ذي ي�������ث�������ق ب�����أب�����ن�����ائ�����ه

أش����ب����ه  س��������م��������وه    ك����ل����م����ة  اخل������ض������ي������ر:   
ب������ح������رب ع�����ل�����ى ال������ف������س������اد ل�������ن ي����ك����ون 
ش�����خ�����ص ألي  ح���������ص���������ان���������ة  ف��������ي��������ه��������ا 

ن���ب���راس وط���ري���ق ل��ك��وي��ت   ال��ش��وي��ع��ر: 
أف������ض������ل وأك�������ث�������ر أم�������ن�������ًا واس�������ت�������ق�������رارًا

ع���ل���ى  ش���������دد  س��������م��������وه     : ال������س������وي������ط   
احمل���������اف���������ظ���������ة ع�������ل�������ى امل������������������ال ال�������ع�������ام 
وح��رم��ت��ه وع�����دم إف�����ات امل��ت��ج��اوزي��ن

 الهاشم: خطاب ُمنتظر وضع النقاط 
اإلش��اع��ات وأس��ك��ت ك��ل  احل���روف  على 

ال��س��م��و  ال���دق���ب���اس���ي: ح��ك��م��ة ص���اح���ب   
ه���ي ط��ري��ق ال��ع��ب��ور ال��س��ل��ي��م واألم���ني

 ع���س���ك���ر: ق���اط���ع���ة وح���اس���م���ة ووض���ع���ت 
ح������������������دًا ل����������أق����������اوي����������ل وال��������ش��������ائ��������ع��������ات

ال����ن����ه����ج  إل�����������ى  ن�����ت�����ط�����ل�����ع  ال�����ع�����ت�����ي�����ب�����ي:   
اجل�������������دي�������������د ال����������������������ذي ط��������ال��������ب��������ن��������ا ب�����ه

تفاعل عدد من النواب بعد سماعهم تعيني 
الشيخ صباح اخلالد رئيسا للوزراء قال النائب  
خليل الصالح: اق��دم   التهاني لرئيس مجلس 
الوزراء الشيخ  صباح اخلالد  ثقة سمو أمير 

الباد ونتمنى له التوفيق والسداد.
 وق��ال النائب محمد املطير : أم��ران مهمان 
يعتمد عليهما تعاوننا مع رئيس احلكومة 
املقبل بعد اعتذار جابر املبارك هما محاربة 

الفساد والعفو الشامل عمن حاربوا الفساد
كما قدم النائب عوده الرويعيي التهنئة قائا 
نسأل الله التوفيق وال��س��داد لرئيس مجلس 
ال����وزراء  الشيخ  صباح اخل��ال��د  ف��ي خدمة 
الكويت وأهلها ونبارك له ثقة صاحب السمو 

أمير الباد حفظه الله ورعاه.

وقال النائب عسكر العنزي : نبارك للشيخ 
صباح اخلالد على ثقة  صاحب السمو امير 
الباد لتكليفه  برئاسة مجلس الوزراء  وتشكيل 
احلكومة  ونتمنى له التوفيق وال��س��داد في 

اختيار الوزراء األكفاء وفي معاجلة امللفات
وغ��رد النائب عبدالوهاب البابطني قائا: 
 على رئيس ال����وزراء اجل��دي��د صباح اخلالد 
الصباح أن يبادر مبد يد التعاون مع املجلس 
لتحقيق تطلعات الشعب وأن يعي بأن التعاون 
مرهون بنهج جديد قائم على محاربة الفساد 
واالص���اح السياسي وم��وق��ف احلكومة من 
القوانني اإلصاحية املقدمة كالعفو الشامل 
والنظام االنتخابي،  غير ذلك يعني املواجهة 

مجدداً.

خليل الصالح 

2019/2018 املالية  السنة  عن 

جلنة امليزانيات ناقشت املخالفات املالية
 املسجلة على اجلهات احلكومية  

قال رئيس جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة 
اجتمعت ملناقشة أه��م املاحظات التي 
أسفرت عنها الرقابة املسبقة عن السنة 
املالية 2019/2018 وأه��م املخالفات 
املالية املسجلة على اجلهات احلكومية 

واحملاكمات التأديبية وما مت بشأنها.
ق��دم دي���وان احملاسبة عرضا مرئيا 
يتضمن أه���م ال��ظ��واه��ر ال��ت��ي رص��ده��ا 
ال��دي��وان خ��ال فحصه ودراس��ت��ه لعدد 
امل��وض��وع��ات كرقابة مسبقة والبالغ 
1،989 موضوع وبقيمة مالية بلغت 
نحو 4 مليارات دينار خال السنة املالية 
املشار إليها أعاه على مستوى القطاعات 

للجهات احلكومية.
ح��ي��ث ن��اق��ش��ت ال��ل��ج��ن��ة أه����م تلك 
امل��اح��ظ��ات وم���ا حققته م��ن وف���ورات 
لبعض املوضوعات بلغت نحو 31 مليون 
دينار وما صاحبها من ظواهر متكررة، 
كارتباط اجلهات مسبقا بتوقيع العقود 
واالل��ت��زام��ات دون العرض على دي��وان 
احملاسبة وع��دم ال��ت��زام بعض اجلهات 
بالدراسة والتوصية للجهاز املركزي 
خ��ال امل���دة احمل���ددة وت��راخ��ي اجلهات 
باستكمال املستندات املطلوبة األمر الذي 

أدى إلى رد بعض املوضوعات.
وق��د شكلت ظ��اه��رة ع��دم استكمال 
ال���دراس���ة الفنية أو اس��ت��ي��ف��اء بعض 
املستندات وعدم الرد على استفسارات 
الديوان أثناء دراسة املوضوعات النسبة 
األكبر بواقع %48 والتي كانت من أهم 

أسباب رد أوراق املوضوعات.
واتضح للجنة ما تقوم به اجلهات من 
سلوكيات نتيجة تراخيها في استكمال 
بعض املستندات مما يحمل امل��ال العام 
أعباء إضافية نتيجة انسحاب املناقص 

األقل سعرا أو ما تطمح له اجلهات نحو 
رف��ض امل��وض��وع��ات م��ن قبل ال��دي��وان 
وبالتالي حسم أمر املوافقة من مجلس 

الوزراء باملخالفة للقانون.
وشدد رئيس اللجنة على حصر تلك 
الظواهر وأه��م املعوقات التي نوقشت 
م��ق��ت��رن��ة ب��اجل��ه��ات ال��غ��ي��ر متجاوبة 
وادراجها بتقرير موجز ومنفصل ليتم 
مناقشته في جلسة ملجلس األمة وليكون 
حتت عناية رئيس مجلس الوزراء القادم 
ل��ل��وق��وف على معاجلة تلك الظواهر 
املتكررة وسلوكيات بعض اجلهات في 

التراخي أمام مسؤولياتها.
وات��ض��ح للجنة أن معظم الظواهر 
واملاحظات تركزت في كل من وزارة 

الصحة ووزارة ووزارة األشغال ووزارة 
ال��ت��رب��ي��ة وذل���ك ع��ن م��واض��ي��ع تامس 
مصلحة امل��واط��ن مثل األدوي���ة وقضية 
امل��س��ت��ودع��ات التخزينية وم��ا يتعلق 

بالصيانة في وزارة التربية.
ومن جانب آخر ناقشت اللجنة أبرز 
املعوقات التي تواجه الديوان في التعامل 
مع اجلهات املعنية واملتعنتة باتخاذ 
إجراءات التحقيق بشأن بعض املخالفات 
املالية وب��ح��ث آل��ي��ة مواجهتها وسبل 
عاجها في حدود املدة املتاحة للوصول 
إلى نتيجة حتمية في الزام اجلهات بالرد 
على طلبات الديوان مع ضرورة حتديد 
مدة زمنية للقيام بالتحقيقات الازمة 
وحتديد املسؤول عنها ، حيث أن بعض 

تلك املعوقات ق��د تستوجب تعديات 
تشريعية ملعاجلتها واحلد منها.

وقد أب��دت اللجنة استعدادها لتبني 
أية مقترحات عاجية يراها الديوان وأية 

متطلبات تشريعية تساهم في عاجها.
وناقشت اللجنة أهمية أن تكون أي 
إحالة للنيابة بعد عرضها على الديوان 
وذلك للتأكد من سامة الصياغة وحتديد 
امل��س��ؤول ع��ن تلك املخالفات بصورة 

دقيقة.
كما ح��رص��ت اللجنة على ض��رورة 
إع��ادة تقييم اجلدية بالنسبة للجهات 
احلكومية ووض���ع ض��واب��ط واضحة 
ومحددة لتلك املعايير تأخذ في اعتبارها 

وزن املاحظات.

جانب من اجتماع اللجنة 


