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قدم التعازي في استشهاد مواطنيها بأفغانستان

الغانم :تأييد مطلق لكل إجراءات
اإلمارات في محاربة اإلرهاب
بعث رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن ببرقية إل��ى رئيسة
املجلس الوطني اإلحتادي باالمارات أمل القبيسي ،عبر فيها عن
خالص العزاء وصادق املواساة باستشهاد عدد من الدبلوماسيني
واملواطنني االماراتيني ،نتيجة هجوم ارهابي وقع في مدينة قندهار
االفغانية واسفر عن اصابة آخرين من بينهم السفير االماراتي
جمعة الكعبي.
وقال الغامن في برقيته« :نعلن عن تضامننا الكامل والتام مع
اشقائنا في االمارات في هذا املصاب ،ونؤكد تأييدنا التام واملطلق
لكل االج��راءات التي تتخذها االم��ارات في مواجهة اإلرهاب وفي
حفظ أمنها واستقرارها وسالمة مواطنيها».
وأضاف :نعزي أنفسنا قبل أشقائنا في اإلمارات بضحايا الهجوم
اإلره��اب��ي ال��ذي استهدف البعثة االماراتية ،وه��ي تقوم مبهام
إنسانية جليلة ملساعدة الشعب األفغاني ,ونسأل املولى جلت
قدرته أن يرحم الشهداء ويتغمدهم بواسع رحمته ،وأن يلهم ذويهم
والشعب اإلماراتي الصبر والسلوان ,وأن يعجل بشفاء املصابني.

• مرزوق الغامن

ملف المناقصة سيكون مشروع أزمة

النصف :عقد األنابيب النفطية
يستوجب تفعيل األدوات الدستورية
قال النائب راك��ان النصف إن ترسية عقد «األنابيب
النفطية» باملخالفة ملا جاء في تقرير التحقيق لديوان
احملاسبة أمر يستوجب تفعيل األدوات الدستورية،
مبينا ً أن ملف املناقصة كان مشروع أزمة في املجلس
السابق وسيكون كذلك في املجلس احلالي.
وأوض���ح ان اج����راءات املناقصة شابها الكثير من
التجاوزات والشبهات التي رصدها ديوان احملاسبة ،ما

يتطلب الغاء املناقصة وإعادة طرحها كما طلبت شركة
نفط الكويت ،ومحاسبة املسؤولني عن التجاوزات التي
ذكرها تقرير «احملاسبة».
وحذر النصف احلكومة من املضي قدما ً في إج��راءات
الترسية ،إذ سيتحمل رئيسها املسؤولية السيما أنه كان
على علم كامل بتفاصيلها من املجلس املاضي ،وهو من
طلب تكليف ديوان احملاسبة بالتحقيق فيها.

تم التنسيق مع البابطين والسبيعي إلعداد المسودة خالل الساعات المقبلة

الطبطبائي للحمود :االستقالة خالل
 24ساعة أو مواجهة االستجواب

�أعلن النائب وليد الطبطبائي ان ا�ستجواب وزير ال�شباب والريا�ضة
ال�شيخ �سلمان احلمود �سيقدم اليوم �أو االحد املقبل ،ما مل يقدم
ا�ستقالته خالل � 24ساعة ،حممال الوزير م�س�ؤولية الف�شل يف رفع
االيقاف عن الن�شاط الريا�ضي الكويتي.
وقال الطبطبائي يف ت�رصيح لل�صحافيني مبجل�س االمة ان خرب عدم
قبول دخول منتخب الكويت قرعة ك�أ�س �آ�سيا امر حمزن وخميب
للآمال ،م�ؤكدا ان النواب حاولوا رفع االيقاف و�سعوا يف اقرار
القانون ولكن ب�سبب �سلبية الوزير وعدم بذله اجلهود املطلوبة رغم
علمه باخلطوات املطلوبة لذلك ،مل يتم رفع االيقاف.
واعترب ان الوزير ف�شل يف التعامل مع ملف ايقاف الن�شاط الريا�ضي
الكويتي ومبا انه الوزير املخت�ص فعليه ان ي�ستقيل خالل 24
�ساعة ،مبينا انه لو مرت هذه املهلة دون ان يقدم الوزير ا�ستقالته
ف�سنقدم اال�ستجواب مبا�رشة  ،واذا ادركنا الوقت ف�سنقدمه اليوم او
االحد.
وا���ض��اف �أن��ه مت التن�سيق مع النائبني عبدالوهاب البابطني
واحلميدي ال�سبيعي لكي يكون اال�ستجواب م�شرتكا بيننا نحن
الثالثة ،و�سنحاول �إنهاء م�سودة اال�ستجواب خالل ال�ساعات القليلة
املقبلة.

• وليد الطبطبائي

أنصحه بعدم الذهاب لالستجواب

الحربش :أدعو الحمود إلى اتخاذ إجراءات
سريعة لرفع اإليقاف الرياضي

• جمعان احلرب�ش

طالب النائب جمعان احلرب�ش وزير الإع�لام وزير الدولة ل�ش�ؤون
ال�شباب ال�شيخ �سلمان احلمود باتخاذ �إجراءات �رسيعة يف حال �إذا مل
تنجح اجلهود احلكومية احلالية يف رفع الإيقاف الريا�ضي .وقال معلقا:
ال �أن�صح وزير االعالم بالذهاب لال�ستجواب ,و�أدعوه التخاذ �إجراءات
�رسيعة لرفع الإيقاف.
وعن مو�ضوع انتخاب نائب الرئي�س ,قال احلرب�ش :من �صوت مع قرار
اللجنة الت�رشيعية ببطالن انتخاب نائب الرئي�س �أو �ضده او امتنع
فقد �صوت بتجرد ,لأن الق�ضية خالفية ,واحرتم قناعة كل نائب ,ولو
�صدر حكم الد�ستورية بخالف قناعاتنا ف�سوف نحرتم احلكم ،و�أعتقد
�أن احلكم لن يختلف عن تف�سري «الورقة البي�ضاء» ,م�ؤكدا �أن الق�ضية
لي�ست من�صبا بل تر�سيخ قواعد د�ستورية.
ويف ق�ضية �أخرى ،قال :لدي معلومات ب�أن وزير ال�صحة لديه نوايا
ا�صالحية واذا جنح يف ذلك ف�سندعمه و�إذا مل يكن كذلك ف�سيجدنا �ضده،
الفتا �إلى �أن القرارات االدارية يف وفاة ال�صواغ قا�رصة والأ�سئلة التي
وجهتها لوزير ال�صحة �ستك�شف الأخطاء والق�صور ،م�ؤكدا �أن ملف
الأخطاء الطبية خطري ويحتاج �إلى �إجراءات ا�ستثنائية.
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إحالة اإلعالم مالحظات ديوان المحاسبة إلى لجان التحقيق خطوة جيدة

الميزانيات :مصروفات قطاعي اإلذاعة والتلفزيون
 102مليون واإليرادات ٪1
ق����ال رئ��ي��س جل��ن��ة امل��ي��زان��ي��ات
واحل����س����اب اخل���ت���ام���ي ع��دن��ان
عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت
بحضور وزير اإلعالم وزير الدولة
ل��ش��ؤون الشباب الشيخ سلمان
احلمود ملناقشة احلساب اخلتامي
ل�����وزارة اإلع��ل�ام للسنة امل��ال��ي��ة
 2016/2015ومالحظات جهاز
املراقبني املاليني وديوان احملاسبة
بشأنه ،وتبني لها ما يلي:
أوالً :ت��س��وي��ة م�لاح��ظ��ات دي���وان
احملاسبة
بينت اللجنة أن إح��ال��ة ال���وزارة
للعديد من مالحظاتها إل��ى جلان
التحقيق لتسويتها ومحاسبة
املتسببني بها خ��ط��وة ج��ي��دة ،إال
أنها يجب أن حت��دد مب��دة معينة
إلجناز التحقيقات وإيقاع اجلزاءات
املناسبة بحق مرتكبيها مع اتخاذ
اخلطوات التصحيحية في جوانب
القصور لتفادي تكرارها مستقبال.
وأوضح الوزير أنه مت أخذ توجيهات
اجلهات الرقابية فيما يتعلق بتفعيل
إدارة التدقيق الداخلي وتوفير كافة
احتياجاتها وأن تطورها املهني
بحاجة إلى بعض الوقت.
ثانياً :إيجاد توازن بني املصروفات
واإليرادات
وأش��ادت اللجنة باجلهود املميزة
ل��وزارة االع�لام اجتماعيا وثقافيا
إال أنه يجب بذل املزيد من اجلهود
لتنمية اإلي����رادات وخلق ن��وع من
التوازن النسبي مع ما يصرف ،حيث
بلغت مصروفات قطاعي اإلذاع��ة
والتلفزيون ما يقارب  102مليون
دينار في حني أن اإلي��رادات احملققة
منهما  % 1فقط ،وهو ما يستدعي
إع��ادة النظر بسياسات استقطاب
العمالء السيما أن الوزارة متتلك من
اخلبرات البشرية والفنية ما ميكنها
من ذلك.

• خالل اجتماع �سابق للجنة امليزانيات واحل�ساب اخلتامي

كما ينبغي إع���ادة النظر بنوعية
اخل��دم��ات اإلع�لام��ي��ة امل��ق��دم��ة من
قبل ال���وزارة ل��زي��ادة نصيبها مما
تنفقه اجلهات احلكومية املختلفة
على خدماتها اإلعالمية من برامج
تلفزيونية وإذاع���ي���ة وإع�لان��ي��ة
ودعائية وإص��دار املجالت ترشيدا
لالنفاق احلكومي في هذا اجلانب،
حيث صرفت ال���وزارات واإلدارات
احلكومية نحو  38مليون دينار
ولم يتجاوز نصيب ال��وزارة منها
 3ماليني دينار.
كما وجهت اللجنة بضرورة التحقيق
فيما يتعلق بطباعة أعداد كبيرة جدا
من مجلة العربي لم تستهلك وفوق
احلاجة السوقية للتوزيع الفعلي
لها ،واالهتمام بتطوير موقع املجلة
االلكتروني مع احلفاظ على الطباعة
الورقية لها ملا متثله من قيمة تراثية
وأدبية للكويت.
ث��ال��ث �اً :ارت��ف��اع تكلفة امل��ش��اري��ع
اإلنشائية
وأف�����ادت ال�����وزارة ب��ت��دن��ي نسبة

الشاهين يسأل
عن مخيمات
العبدلي
ت���ق���دم ال���ن���ائ���ب أس��ام��ة
الشاهني بسؤال إلى نائب
رئ��ي��س مجلس ال���وزراء
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة الشيخ
خالد اجلراح عن مخيمات
ال���ع���ب���دل���ي ج�����اء ف��ي��ه:
شهد شهر نوفمبر إقامة
م��خ��ي��م��ات وجت��م��ع��ات
بشرية داخ���ل األراض���ي
الكويتية املتأخمة ملنفذ
ال���ع���ب���دل���ي احل������دودي
الشمالي ،ما أثار تساؤالت
أمنية ومخاوف مجتمعية
ك��ب��ي��رة م��ن حت��ول��ه إل��ى
بؤرة قد متس بأمن الوطن
واملواطنني.
وق��ال :يرجى إفادتي عن
الوضع احلالي للمخيمات
ومكان التجمع البشري،
وال���س���ن���د ال���ق���ان���ون���ي
الستغالل أراضي الدولة
مل��خ��ي��م��ات وجت��م��ع��ات
غ��ي��ر م��رخ��ص��ة ،وخطط
وإجراءات الوزارة لضمان
ع����دم ت���ك���رار األم�����ر في
السنوات املقبلة.

• �أ�سامة ال�شاهني

إجنازها ألحد مشاريعها بسبب عدم
كفاية االعتمادات املالية املرصودة
له حيث ارتفعت كلفته ألكثر من
 800ألف دينار في حني أن املبلغ
املرصود له مليون و 200ألف دينار
فقط ،وكانت ه��ذه ال��زي��ادة عائدة
إلى ارتفاع أسعار الوقود التي متت
م��ؤخ��را ،وه���ذه امل�لاح��ظ��ة جديرة
مبتابعتها من قبل مجلس ال��وزراء
ل��ت��دارس تداعيات ارت��ف��اع أسعار
ال��وق��ود وت��أث��ي��ره��ا على تكاليف
املشاريع اإلنشائية.
راب���ع���اً :ض��ب��ط ش���ؤون التوظف
واملكافآت
والب���د م��ن وج���ود الئ��ح��ة منظمة
وواض��ح��ة وم��ح��ددة بسقف أعلى
لعملية صرف مكافآت ضيوف وزارة
اإلع�لام السيما أنه مت صرف 169
ألف دينار كمكافآت لهم دون ارفاق
املستندات الدالة على ذلك وفق ما
جاء في تقرير ديوان احملاسبة.
ويجب االل��ت��زام باللوائح املنظمة
اخلاصة بإعداد البرامج التلفزيونية

واإلذاعية وغيرها من أعداد العاملني
وتخصصاتهم وحتديد سقف معني
لهم مب��ا يحقق ال��ع��دال��ة للجميع
وتكافؤ الفرص ،حيث يفيد ديوان
احمل��اس��ب��ة باستمرارية ال���وزارة
ب��اس��ن��اد وظ��ائ��ف إع�لام��ي��ة كمعد
ب��رام��ج أو مقدم ب��رام��ج أو مخرج
لغير املختصني إعالميا باملخالفة
لقرارات مجلس اخلدمة املدنية.
وم���ن ال���ض���روري ق��ي��ام ال����وزارة
بالتعاون مع ديوان اخلدمة املدنية
ب��إع��ادة النظر في أس��س ومعايير
تسكني الوظائف اإلشرافية لديها
وذلك من خالل تقليل عنصر املقابلة
الشخصية ،وال��ذي يستحوذ على
 % 60من معايير قبول للمترشحني
وتقليله إلى ح��دود ضيقة جدا مبا
ال ي��ج��اوز  % 10لضمان حتقيق
العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص
وت��ف��ادي��ا ل��ت��ك��رار م��آخ��ذ ش��اب��ت
جهات سابقة وهو ما سيساعد في
إنهاء مسألة اللغط التي قد تثار
بخصوص التعيني.

نظراً لغالء المعيشة وتشجيع ًا للكفاءات الوطنية

المطيري للجمع بين

وظيفتين للمواطنين
• ماجد املطريي

طالب النائب ماجد املطيري في اق��ت��راح برغبة
بالسماح للمواطنني باجلمع بني وظيفتني ،نظرا ً
لظروف غالء املعيشة وارتفاع األسعار وتشجيعا ً
للكفاءات الوطنية.
وقال :من واجبات والتزامات الدولة وفقا ً للدستور
ولتحقيق رغبات واحتياجات املواطنني مبا يحقق
لهم متطلبات حياتهم املعيشية خصوصا ً في
ظل ال��ظ��روف االقتصادية للدولة ،وم��ن منطلق

تشجيع الكفاءات والكوادر الوطنية التي تستطيع
تنشيط سوق العمل وحتقيق نهضة مجتمعية في
ظل السماح للوافدين بالدمج بني الوظيفتني في
مظلة قانون العمل بالقطاع األهلي ،ومتاشيا ً مع
تلك الرغبة امللحة ألبناء الوطن من السماح لهم
باملساهمة في حتقيق رفعة اقتصادية تعود بالنفع
على الوطن واملواطنني ،فإنني اطالب بالسماح
للمواطنني بالدمج بني وظيفتني.

ما أسباب إيقاف َّ
عبارات نقل المواطنين إلى فيلكا؟

الدمخي يقترح تحويل القطع
 2و 4و 12بالسالمية إلى استثماري
تقدم النائب عادل الدمخي باقتراح برغبة لتحويل البيوت احلكومية
السكنية مبنطقة الساملية في القطع  2و 4و 14إلى استثماري ،نظرا ً
ملا يعانيه أهالي املنطقة من ازدح��ام شديد وضعف في اخلدمات
واملرافق ،حيث انها حتولت إلى شبه جتارية من أسواق ومجمعات
وعمالة.
كما قدم الدمخي س��ؤاالً إلى وزي��ر الدولة لشؤون االسكان أنس
الصالح جاء فيه :ما أسباب ايقاف عبارات شركة النقل العام عن
إيصال املواطنني وسياراتهم إلى جزيرة فيلكا؟ وهل توجد شركات
خاصة تقوم بالنقل إلى جزيرة فيلكا؟ إذا كان يوجد يرجى تزويدنا
بأسماء هذه الشركات؟ وملاذا لم تقم الشركة بشراء عبارات للنقل منذ
عام 1991؟ وهل هناك صيانة دورية ملرسى رأس األرض الذي يتم
فيه وقوف الع َّبارات؟ وهل هناك خطة واضحة أو محددة لتطوير
مراسي جزيرة فيلكا بصفة خاصة وتطوير اجلزيرة بصفة عامة؟
وما اخلطط لدى الوزارة في هذا الصدد؟

• عادل الدخمي

بشرط أال تزيد على  10أيام وبحد أقصى  40يوم ًا

الشطي يقدم تعديالت على قانون الحبس االحتياطي
ت��ق��دم ال��ن��ائ��ب خ��ال��د ال�شطي
باقرتاح بقانون لتعديل بع�ض
�أحكام القانون رقم 1960/17
ب���إ���ص��دار ق��ان��ون االج�����راءات
واملحاكمات اجلزائية اخلا�صة
ب��احل��ب�����س االح��ت��ي��اط��ي ،حيث
جاء يف املذكرة الإي�ضاحية �أن
الد�ستور الكويتي كفل يف املادة
 30منه احلرية ال�شخ�صية وعدم
جواز القب�ض على ان�سان او حب�سه
�أو تفتي�شه �أو حتديد اقامته �أو
تقييد حريته يف االقامة او التنقل
�إال وفق احكام القانون.
و�أ���ض��اف :ان��ه نظرا لطول مدة
القب�ض على املتهم وحب�سه

احتياطيا على ذم��ة التحقيق،
وفقا لن�صو�ص القانون احلايل
ل��ل��اج�����راءات وامل��ح��اك��م��ات
اجلزائية ،فقد ر�ؤي اع��داد هذا
االق�تراح بقانون لتعديل بع�ض
اح��ك��ام ال��ق��ان��ون امل�شار �إليه
وذل��ك لتحقيق �ضمانات اف�ضل
للمقبو�ض عليه واملحبو�س
احتياطيا لتتوافق مع احلقوق
العامة واحلرية ال�شخ�صية التي
كفلها الد�ستور.
وقال :من اجل حتقيق هذا الهدف
ن�صت املادة االولى من االقرتاح
على ا�ستبدال ن�صو�ص املواد «60
فقرة ثانية »69 ،70 ،من القانون

امل�����ش��ار �إل��ي��ه بحيث ال يجوز
طبقا للمادة « 60فقرة ثانية»
امل�ستحدثة ب ��أي ح��ال ان يبقى
املقبو�ض عليه حمجوز ًا ملدة ال
تزيد على اربعة وع�رشين �ساعة
دون امر كتابي من املحقق بحب�سه
احتياطيا ،كما ن�صت املادة 69
على ان��ه يجوز للمحقق حب�س
املتهم احتياطيا مل��دة ال تزيد
على ع�رشة ايام ،بدال من ثالثة
ا�سابيع ،وال تزيد م��دة جتديد
احلب�س االحتياطي من املحكمة
املخت�صة يف كل مرة على ع�رشة
ايام بحد اق�صى �أربعني يوما من
تاريخ القب�ض على املتهم �رشيطة

اال ي�صدر امر احلب�س �إال بعد �سماع
اقوال املتهم ،واجازت للمحبو�س
احتياطي ًا التظلم يف قرار حب�سه
ام��ام رئي�س املحكمة املخت�صة
بتجديد احلب�س ،وعلى رئي�س
املحكمة الف�صل يف التظلم خالل
م��دة ال تتجاوز ثمان واربعني
�ساعة من تاريخ تقدميه ،ويف
ح��ال��ة رف�����ض التظلم يجب ان
يكون قرار التظلم م�سبباً .ون�صت
امل���ادة  70بعد تعديلها على
انه اذا اقت�ضت م�صلحة التحقيق
ا�ستمرار حب�س املتهم زيادة على
هذه املدة ،جاز عر�ض امر جتديد
احلب�س على املحكمة املخت�صة

بنظر املو�ضوع على �أن ي�صدر
امر جتديد احلب�س ملدة ثالثني
يوما يف ك��ل م��رة ,بحد اق�صى
ثالثة ا�شهر ،ب��دال م��ن احلب�س
االحتياطي بدون حد اق�صى طبقا
للمادة  70من القانون احلايل،
كما �شملت التعديالت املقرتحة
ا�ضافة م��ادة جديدة هي املادة
 70م��ك��ررا ،ومبقت�ضى امل��ادة
 70م��ك��ررا امل�ضافة ،ف ��إن��ه ال
يجوز حب�س املتهم احتياطيا يف
اجلنح املعاقب عليها باحلب�س
مدة ال جتاوز �سنة او بالغرامة
او كليهما ،اذ يكفي يف مثل
ه��ذه اجلنح االف��راج عن املتهم

املقبو�ض عليه ب�ضمان مايل
او بال�ضمان ال�شخ�صي بدال من
حب�سه احتياطيا.
و�أكد انه يجب عر�ض املتهم على
رئي�س املحكمة ,قبل انتهاء مدة
حب�سه ,للنظر يف جتديد امر
احلب�س وي�أمر رئي�س املحكمة
بتجديد احلب�س ،ملدة ال تزيد
على ع�رشة ايام يف كل مرة يطلب
�إليه فيها ذلك ،على ان ال تزيد
مدة احلب�س االحتياطي ,ب�أي حال
من االحوال - ,على اربعني يوما
من تاريخ القب�ض على املتهم،
وال ي�صدر امر حب�س املتهم �إال
بعد �سماع اقواله.

• خالد ال�شطي

