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رفعت الحصانة عن هايف ورفضت رفعها عن الشطي والفضل

«التشريعية البرلمانية» توافق على تعديل
قانون الجنسية بمنحها لغير المسلمين
كتب فار�س عبدالرحمن:

واف��ق��ت ال��ل��ج��ن��ة الت�رشيعية
والقانونية خ�لال اجتماعها
الرابع �أم�س على منح اجلن�سية
الكويتية لغري امل�سلم وتعديل
القانون ال�سابق ال��ذي ي�شرتط
�أن يكون م�سلما من يح�صل على
اجلن�سية وذلك لتحقيق العدالة.
و�أك��د مقرر اللجنة الت�رشيعية
النائب خليل �أب��ل ان اللجنة
نظرت  3طلبات رف��ع ح�صانة
عن النواب احمد الف�ضل وخالد
ال�شطي وحممد هايف ،مو�ضحا
ان اللجنة رف�ضت رفع احل�صانة
عن احمد الف�ضل وخالد ال�شطي
والت�صويت مت دون م�شاركتهما
وتقرر رفعها عن حممد هايف.
وا�ضاف ابل ان طلب رفع احل�صانة
عن الف�ضل جاء بناء على �شكوى
من جمعية ال�شفافية ،اما النائب
حممد هايف فجاء بدعوى قدمية
و�صلت الى التمييز مقدمة من
النائب �صالح عا�شور والنائب

• خالل اجتماع اللجنة التشريعية

خالد ال�شطي ب�سبب دعوى من
اح��د املغردين الف��ت� ًا �إل��ى انه
اثناء الت�صويت على طلب رفع
احل�صانة عن النائبني الف�ضل
وال�شطي مت خروجهما من اللجنة

لرفع احلرج عن زمالئهما اع�ضاء
اللجنة ،فيما مت خماطبة النائب
حممد ه��اي��ف حل�ضور اجتماع
اللجنة لتو�ضيح وجهة نظره
بالدعوى املرفوعة �ضده اال انه

مل يح�رض.
و�أ�ضاف ابل ان اللجنة وافقت يف
اجتماعها الرابع على  23اقرتاح ًا
بقانون حما ً
ال �إليها واحالتها الى
اللجان املخت�صة.

«الميزانيات» ناقشت إعاقة «الخدمة المدنية» ألعمال رقابة «المحاسبة»
كتب حمد حمدان:
عقدت جلنة امليزانيات واحل�ساب
اخلتامي الربملانية اجتماع ًا ام�س
ملناق�شة كتابني لديوان املحا�سبة
�أحدهما ب�ش�أن �إعاقة ديوان اخلدمة
املدنية له عن القيام ب�أعمال
ال��رق��اب��ة امل��ك��ل��ف ب��ه��ا والآخ���ر
حول تكرار تعاقد بع�ض اجلهات
احلكومية لأعمال ا�ست�شارية بالأمر
املبا�رش.
وقال مقرر اللجنة النائب ريا�ض
العد�ساين �إن اللجنة قررت توجيه
ر�سالة �إلى جمل�س الوزراء بكافة
ال����وزارات واجل��ه��ات احلكومية
وال�رشكات التابعة لها لاللتزام
بقانون ديوان املحا�سبة والتعاون
معه وعدم عرقلة �أعماله.
و�أ�ضاف �أن اللجنة ت�سعى من وراء
ذلك �إلى الت�أكد من �سالمة الإجراءات
و�ضبط العمليات املالية والإدارية
وااللتزام بقوانني الدولة والنظم
وال��ل��وائ��ح لتحقيق امل�صلحة
العامة.

• جانب من اجتماع جلنة امليزانيات أمس

و�أ���ش��ار �إل��ى ت�شديد اللجنة على
�أن دي��وان املحا�سبة يهدف �إلى
حتقيق رقابة فعالة على الأموال
العامة وذلك عن طريق ممار�سة
االخ��ت�����ص��ا���ص��ات امل��خ��ول��ة له
مبقت�ضى قانون ديوان املحا�سبة
و�أن رقابته م�سبقة والحقة ح�سب
املادة « »7من القانون.
و�أو�ضح �أن الديوان يقوم بفح�ص

ومراجعة ح�سابات املعا�شات
وامل��ك��اف��آت و�رصفيات الت�أمني
وال�ضمان االجتماعي والإعانات،
وع��ل��ي��ه ال��ت���أك��د م��ن مطابقتها
للقوانني وال��ل��وائ��ح وال��ق��رارات
املنظمة لها.
ول��ف��ت �إل���ى ت ��أك��ي��د اللجنة �أن
احلكومة واجل��ه��ات وال�رشكات
التابعة لها يجب �أن تتعاون مع

محليات

دي���وان املحا�سبة وال�سماح له
مبمار�سة كامل �صالحياته من �أجل
حتقيق الرقابة والتدقيق والفح�ص
وال�شفافية.
و�أكد العد�ساين �سعي وحر�ص جلنة
امليزانيات على �أن تقوم اجلهات
احلكومية كافة بتاليف ومعاجلة
املالحظات واملخالفات الواردة
يف تقرير ديوان املحا�سبة.

الخضر بحث مع الملحق العسكري لفرنسا
تعزيز العالقات وتطويرها
ا�ستقبل رئي�س الأرك���ان العامة
للجي�ش الفريق الركن حممد اخل�رض
مبكتبه عدد ًا من ال�ضيوف ,كل على
حده  ،وفد ع�سكري من بنغالدي�ش
برئا�سة اللواء الركن ا�س ام �شميم،
حيث �شهد اللقاء تبادل الأحاديث
ال��ودي��ة ومناق�شة �أه���م الأم���ور
واملوا�ضيع ذات االهتمام امل�شرتك،
و�سبل تعزيزها وتطويرها بني
البلدين ال�صديقني .
ح�رض اللقاء نائب رئي�س الأركان
العامة للجي�ش الفريق الركن
عبدالله ال�صباح ،ومعاون رئي�س
الأرك����ان العامة لهيئة الإدارة
وال��ق��وى الب�رشية ال��ل��واء الركن
ب��در العو�ضي  ،وق��ائ��د البعثة
الع�سكرية البنغالدي�شية العميد
الركن �أبواملن�صور.
كما �إ�ستقبل اخل�رض  ،نائب قائد
ال��ق��ي��ادة ال�سيربانية بالقيادة
الأمرييكية الو�سطى الفريق فن�سنت
�ستيوارت والوفد املرافق له ،

• محمد اخلضر خالل استقباله باتريك بيكييه

حيث مت خ�لال ال��ق��اء بحث �سبل
التعاون امل�شرتك بني البلدين,
خا�صة ما يتعلق منها باجلوانب
الع�سكرية .
ح�رض اللقاء معاون رئي�س االركان
لهيئة العمليات واخلطط اللواء
الركن حممد الكندري .

كما �إ�ستقبل امللحق الع�سكري
لفرن�سا لدى البالد العقيد الركن
طيار باتريك بيكييه  ،حيث مت
خ�لال ال��ل��ق��اء ت��ب��ادل الأح��ادي��ث
ال��ودي��ة  ،ومناق�شة الأم���ور ذات
الإهتمام امل�شرتك و�سبل تعزيزها
وتطويرها بني البلدين .

الجابر ناقش مع قائد القوات األميركية
الوسطى الموضوعات المشتركة
ا�ستقبل وكيل وزارة الداخلية
امل�ساعد ل�ش�ؤون تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ال�شيخ
م�شعل اجلابرمبكتبه الفريق
فن�سنت �ستيوارت قائد القيادة
ال�سيربانية يف ق��ي��ادة القوات
الأمريكية الو�سطى خالل زيارته
للبالد.
ويف ب��داي��ة اللقاء رح��ب ال�شيخ
م�شعل اجل��اب��ر بال�ضيف ونقل
�إليه حتيات نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية الفريق م.
ال�شيخ خالد اجلراح ووكيل وزارة
الداخلية الفريق ع�صام النهام.
ومت ت��ب��ادل الأح��ادي��ث الودية
ومناق�شة عدد من املو�ضوعات
امل�شرتكة و�آلية التن�سيق والعمل
ب�ين وزارة ال��داخ��ل��ي��ة وقيادة
القوات الأمريكية الو�سطى يف
جمال الأمن ال�سيرباين.

• الشيخ مشعل اجلابر مستقبالً فنسنت ستيوارت

ومن جانبه �أعرب الفريق فن�سنت
عن �شكره على ح�سن اال�ستقبال,
م��ع��رب � ًا ع��ن ت��ق��دي��ره العميق

ل��وزارة الداخلية وجهودها يف
توطيد عالقات الكويت مع جميع
الدول.

«الحرس» :سنعمل على مراجعة خطط
الطوارئ لتالفي السلبيات

أبل والسبيعي والكندري يعلنون استجواب وزير النفط
�أع��ل��ن ال��ن��ائ��ب خليل اب���ل ع��ن ا�ستجواب
ثالثي لوزير النفط بخيت الر�شيدي الى
جانب النائبني احلميدي ال�سبيعي وفي�صل
الكندري.
و�أ�ضاف ابل انه تقدم بر�سالة الى املجل�س
ب ��إل��زام احلكومة بتقدمي التقرير اخلا�ص
بلجنة التحقيق التي �شكلت بعد ا�ستجواب

وزي��ر النفط وبعد م��داول��ة �صدر ق��رار من
جمل�س االمة ب�أن تقدم احلكومة هذا التقرير
يوم االحد ،وحتى الآن مل يقدم التقرير لذلك
ن�سقت مع االخ��وة النواب في�صل الكندري
واحلميدي ال�سبيعي ومت االتفاق على تقدمي
ا�ستجواب الوزير النفط بعد ا�ستجواب �سمو
رئي�س الوزراء.

ومن جانبه �أكد النائب في�صل الكندري �أن
اال�ستجواب ال��ذي �أعلن عنه لوزير النفط
بخيت الر�شيدي لي�س تهديد ًا فح�سب وامنا هو
ا�ستجواب �أكيد وقائم ,مو�ضحا �أنه ا�ستجواب
ثالثي �سيقدم للوزير الر�شيدي و�س�أكون �أحد
مقدميه ,بالإ�ضافة �إلى النائبني خليل �أبل
واحلميدي ال�سبيعي.

«الدستورية» :النظر في الطعن ضد المادة  ...16األحد المقبل
�أعلنت املحكمة الد�ستورية �أم�س ،حتديد
جل�سة يف الـ  25من ال�شهر احلايل ،للنظر
يف الطعن املبا�رش بعدم د�ستورية املادة 16
من القانون  12ل�سنة  1963يف �ش�أن الالئحة
الداخلية ملجل�س الأمة.
وكانت املحكمة �أعلنت يف مطلع ال�شهر
احلايل حتديد غرفة م�شورة يف الـ  14من
ال�شهر والتي ت�أجلت �إلى جل�سة �أم�س لنظر

الطعن املبا�رش رقم  5ل�سنة « 2018طعن
مبا�رش د�ستوري» املرفوع من �أحد املواطنني
من ناخبي الدائرة الثالثة ،ب�ش�أن ا�سقاط
ع�ضوية النواب.
وقالت املحكمة �آنذاك �إن الطعن قدم بـ«عدم
د�ستورية املادة  16من القانون  12ل�سنة
 1963يف �ش�أن الالئحة الداخلية ملجل�س الأمة
وذلك فيما ت�ضمنته هذه املادة من �إجراءات

خمالفة للد�ستور مت اتخاذها عند فقدان ع�ضو
جمل�س الأمة لأحد �رشوط انتخابه الواردة
باملادة  82من الد�ستور واعتبار هذه املادة
ك�أن مل تكن مع ما يرتتب على ذلك من �آثار
اخ�صها �سقوط ع�ضوية املعلن �إليه الثاين
وع��دم �صحة ما اتخذ ب�ش�أنه من �إج��راءات
وت�صويت باملجل�س مع �إلزام املطعون �ضده
بامل�رصوفات والأتعاب».

«بلدية الفروانية» :مصادرة حمولة
من المالبس واألجهزة الكهربائية
�أعلنت �إدارة العالقات العامة يف بلدية الكويت عن قيام
�إدارة النظافة العامة و�إ�شغاالت الطرق بفرع بلدية حمافظة
الفروانية ممثلة يف النوبة «ج» مبراقبة النظافة العامة
والنوبة «ج» بق�سم الباعة املتجولني مبراقبة �إ�شغاالت
الطرق مب�ساندة �أمنية من وزارة الداخلية بتنفيذ جولة
ميدانية على عدد من الأ�سواق الع�شوائية مبنطقة جليب
ال�شيوح يف �إطار احلملة التي �أطلقتها �إدارة العالقات
العامة «توا�صل معنا» بالتعاون مع �إدارات النظافة
العامة و�إ�شغاالت الطرق لإزالة كل ما ي�شوه املنظر العام
واالرتقاء مب�ستوى النظافة بكافة املحافظات.

• عمال البلدية خالل اجلوالت امليدانية

ويف هذا ال�سياق �أو�ضح مدير �إدارة النظافة العامة
و�إ�شغاالت الطرق بفرع بلدية املحافظة �سعد اخلرينج
ب�أن جميع املراكز التابعة للمحافظة توا�صل تكثيف
اجلوالت امليدانية لإزالة كل ما ي�شوه املنظر العام
باملحافظة ،م�شريا يف هذا اخل�صو�ص�  إلى �أن اجلولة
�أ�سفرت عن م�صادرة حمولة  2هاف لوري من املالب�س
والأج��ه��زة الكهربائية وب�ضائع متنوعة و  4هاف
لوري من اخل�رضاوات والفواكه وحترير 9خمالفات،
بالإ�ضافة �إلى قيام مراقبة النظافة العامة بتنظيف
املوقع من املخلفات ،حيث قامت املراقبة برفع  2درب
من املخلفات والنفايات الناجتة
عن ال�سوق بعد رفع الب�ضائع منه
و 4دروب من ال�سكراب .
و�أك���د اخل��ري��ن��ج �أن ال��ه��دف من
احلملة تنظيف خمتلف املناطق من
املظاهر ال�سلبية التي ت�شكل تعدي ًا
�رصيح ًا على املمتلكات العامة
للدولة �أو املتمثلة مبخالفات
قانون النظافة العامة و�إ�شغاالت
الطرق.
ومن جانبها دعت �إدارة العالقات
العامة اجلمهور �إلى التعاون مع
الأجهزة الرقابية من خالل ت�صوير
�أي �شيء �سلبي يتعلق بالبلدية
و�إر���س��ال��ه ع�بر ح�ساب البلدية
مبواقع التوا�صل االجتماعي و�سيتم
التعامل معه على الفور.

كتب حم�سن الهيلم:

• هاشم الرفاعي أثناء لقائه مع قادة وضباط احلرس الوطني

وج��ه وكيل احلر�س الوطني الفريق الركن ها�شم
الرفاعي ال�شكر لقادة و�ضباط وحدات احلر�س الوطني
التي �شاركت يف مواجهة �آثار االمطار التي هطلت على
البالد يف االيام املا�ضية خالل اجتماعه بهم بالرئا�سة
العامة للحر�س الوطني.
ونقل للح�ضور حتيات وثناء القيادة العليا للحر�س
الوطني ممثلة يف �سمو ال�شيخ �سامل العلي رئي�س

احلر�س الوطني وال�شيخ م�شعل االحمد نائب رئي�س
احلر�س الوطني على جناح جهودهم التي القت ا�شادة
كبرية على كافة امل�ستويات بعد ان �ساهمت يف
تقليل اثار االمطار وجنحت يف انقاذ الكثري من ارواح
وممتلكات املواطنني.
و�أكد الرفاعي ان احلر�س الوطني وانطالق ًا من وثيقته
اال�سرتاتيجية « 2020االمن اوال» �سيعمل على مراجعة
كافة خطط الطوارئ املو�ضوعة للنظر يف االيجابيات
وتعزيز النجاحات وتاليف ال�سلبيات ,ان وجدت.

«فنية البلدي» تناقش اليوم اشتراطات
منازل ذوي االحتياجات الخاصة
كتب �سالمة ال�سليماين:

• عبدالعزيز املعجل

تناق�ش اللجنة الفنية يف املجل�س
البلدي خالل اجتماعها برئا�سة
عبدالعزيز املعجل اليوم اقرتاح
رئي�س املجل�س البلدي ا�سامة
العتيبي ب�ش�أن درا���س��ة امكانية
زيادة ن�سبة البناء ،باال�ضافة الى
و�ضع اال�شرتاطات املنا�سبة ملنازل
ذوي االحتياجات اخلا�صة.

و�ستبحث اللجنة اق�تراح الع�ضو
عبدالعزيز املعجل ب�ش�أن تعديل
نظام البناء ب��ال��زام ال���وزارات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية بو�ضع
خ�لاي��ا ال��ط��اق��ة ال�شم�سية على
�أ�سطح مبانيها ،و�ستنظر اللجنة
يف تعديل الئحة الأغذية ب�إ�ضافة
بند ح��ول �أحقية مفت�ش البلدية
بالدخول يف املدار�س احلكومية
واالهلية ،وكذلك يف طلب �رشكة

ادارة املرافق العمومية ا�ضافة
االن�����ش��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة للمحالت
واق��ام��ة الفعاليات واملعار�ض
واالح��ت��ف��االت ب�ساحة ال�صفاة
مبنطقة القبلة.
و�ستناق�ش اللجنة االقرتاح ب�ش�أن
ان�شاء دور احل�ضانات باجلمعيات
التعاونية ،وكذلك طلب �رشكة
ال�سينما الوطنية الكويتية ب�ش�أن
تطوير موقع دور ال�سينما.

العتيبي يدعو للبدء في برنامج التراسل
اإللكتروني بشكل متكامل
كتب �سالمة ال�سليماين:
دعا رئي�س املجل�س البلدي �أ�سامة العتيبي �أمانة
املجل�س �إلى �رضورة ميكنة الإج��راءات يف الأمانة
العامة وامل��ب��ادرة بالبدء يف برنامج الرتا�سل
الإلكرتوين الداخلي ب�شكل متكامل مثل تبادل الكتب
واملرا�سالت واملعامالت الداخلية يف الأمانة العامة

وغريها.
و�شدد على �رضورة العمل على �إيجاد برنامج تدريب
ملوظفي الأمانة على ان تكون هناك برامج خا�صة
لكل �إدارة بح�سب حاجتها ،الأمر الذي �سيزيد من
كفاءة العمل و�رسعة االجن��از وتقليل ا�ستهالك
الورق ،ف�ض ً
ال عن متكني امل�س�ؤولني من متابعة �سري
املعامالت ،على ان يتم و�ضع خطة حمددة زمني ًا.
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