العدد ( )3762األربعاء  12يونيو 2019

4

محليات

www.alshahedkw.com

المجلس ّ
شكل لجنة تحقيق بما ورد في محاور االستجواب

 9نواب طرحوا الثقة بالحجرف ...وهايف انسحب في آخر  5دقائق
كتب عبدالله ال�سلمان
وحمد احلمدان:
ناق�ش جمل�س االمة يف جل�سته �أم�س
اال�ستجواب امل��ق��دم م��ن النائبني
ريا�ض العد�ساين وب��در امل�لا الى
وزير املالية نايف احلجرف دون
تقدمي كتاب طرح الثقة ،وذلك بعد
ع��دم احل�صول على العدد الكايف
لتقدميه ،وقرر املجل�س ت�شكيل جلنة
حتقيق بكل ما ورد يف اال�ستجواب
وان تقدم تقريرها خالل � 3أ�شهر.
وق��ال رئي�س جمل�س الأم��ة مرزوق
الغامن بعد االنتهاء من اجلل�سة ان
املجل�س جدد الثقة بوزير املالية
�شاكر ًا امل�ستجوبني وامل�ستجوب
على رقي الطرح.
وفيما يلي التفا�صيل:
افتتح رئي�س جمل�س الأم��ة مرزوق
الغامن اجلل�سة العادية العلنية
�أم�س الثالثاء عند ال�ساعة التا�سعة
والن�صف بعد ان كان قد رفعها ملدة
ن�صف �ساعة لعدم اكتمال الن�صاب،
وتال الأم�ين العام ا�سماء االع�ضاء
احلا�رضين واملعتذرين والغائبني
بدون �إذن او اخطار ،كما تال �أ�سماء
الأع�ضاء الغائبني بعذر �أو بدون
عذر عن ح�ضور اجتماع او اكرث من
اجتماعات اللجان منذ الفرتة من 12
مايو حتى  3يونيو . 2019
الت�صديق على امل�ضابط
�صادق املجل�س على امل�ضابط ذات
الأرقام  1420خا�صة�1421 ،أ ،ب،
ج ،ب��ت��واري��خ  12و 14و 15و16
مايو.
مرزوق الغامن :ابلغني وزير الداخلية
باملوافقة على طلب تخ�صي�ص �ساعتني
من اجلل�سة القادمة ملناق�شة ا�ستعدادات
الدفاع املدين والداخلية ملواجهة اي
طارئ «بدال من الر�سالة».
وانتقل املجل�س ال��ى مناق�شة بند
الأ�سئلة:
الإحاالت

وافق املجل�س على الإحاالت الواردة
يف جدول الأعمال.
اال�ستجوابات

ان��ت��ق��ل امل��ج��ل�����س �إل�����ى مناق�شة
اال�ستجوابات املقدمة من النائبني
ريا�ض العد�ساين وبدر املال الى وزير
املالية د.نايف احلجرف واملكون من
 5حماور.
ن��اي��ف احل��ج��رف «وزي���ر املالية»:
م�ستعدون ل�صعود املن�صة وتفنيد

وزير المالية:
واجهت
االستجواب رغم
عدم دستوريته

المستجوبان:
غياب دور الوزير
في استعادة
األموال المسروقة

• نايف احلجرف يتلقى التهاني بعد جتديد الثقة

حماور اال�ستجواب ،ولي�سمح الرئي�س
بدخول الفريق.
ريا�ض العد�ساين :مع كل االحرتام
والتقدير للوزير واملوظفني الذين
يتبعون ال��وزي��ر ،لكننا نتكلم عن
�أدائ���ه ،والهدف من اال�ستجواب هو
الإ���ص�لاح واملحا�سبة احلقيقية،
والأ�صل هو املحا�سبة ،والنائب لديه
�سلطتان :الرقابة والت�رشيع.
وا�ستنادا الى املادة  17من الد�ستور
ومقدمة اال�ستجواب ف�إننا نتحدث عن
�أمور مت�س حياة املواطنني وت�صنيف
الدولة االئتماين يف ظل اعتماد الدولة
على �صادرات النفط ،لدينا �إخفاقات
واختالالت وجت��اوزات ،وهذا ما �أكد
عليه ديوان املحا�سبة وجهاز املراقبني
املاليني واحل�سابات اخلتامية تعك�س
واقع امليزانية.
وهناك �أمور تعاون فيها الوزير وبع�ض
الأمور مل يتعاون فيها ،والأمور التي
متت معاجلتها مل نتطرق �إليها يف
اال�ستجواب وعك�س ذلك �سنتطرق له يف
مناق�شة اال�ستجواب.
ال���وزي���ر ي�����ش�رف ع��ل��ى ك��ث�ير من
امل�ؤ�س�سات ،وي����شرف على تنفيذ
امليزانية واحل�سابات اخلتامية ،ومن
�أهم الق�ضايا ا�ستباحة املال العام من
قبل املدير العام الأ�سبق للت�أمينات،

وهو هارب خارج الكويت وت�رصف له
نهاية اخلدمة ،ووزير املالية ذكر �أن
الق�ضاء ال�سوي�رسي ي�ستعد لرفع ق�ضية
�ضد فهد الرجعان الل�ص الذي اختل�س
املال العام ،ومت الرتاخي والتمايز
يف هذه الق�ضية.
�أك�ثر من مليار دوالر مت اال�ستيالء
عليها من خ�لال الأوب�شن و�صندوق
املوانئ ،ولكن هناك تراخيا و�رشاكة
يف الت�سرت ،وهذا جتاوز �صارخ.
فهد الرجعان ا�ستولى على  400مليون
دينار وات�ضح �أن �رسقات فهد الرجعان
مب�شاركة �أنا�س هربوه خارج الكويت.
د.بدر املال :ا�ؤكد ان اال�ستجواب موجه
ل�صفة الوزير وتقديرنا واحرتامنا
ل�شخ�صه و�شخو�ص جميع من يعملون
يف اجلهات التابعة للوزير وهو �س�ؤال
مغلظ وحر�صنا على �أال نباغت الوزير

مقدمو طلب طرح الثقة

تقدم ت�سعة نواب بطلب الى رئي�س جمل�س الأمة
مرزوق الغامن لطرح الثقة يف وزير املالية نايف
احلجرف ،وذلك ا�ستناد ًا الى الد�ستور والالئحة
الداخلية للمجل�س ،والنواب هم:

النهام أصدر تعميم ًا بعقد دورة تدريبية

لضباط الصف الجامعيين لترقيتهم
كتب حم�سن الهيلم:
�أ���ص��در وك��ي��ل وزارة الداخلية
الفريق ع�صام النهام تعميم ًا بعقد
دورة تدريبية ل�ضباط ال�صف من
حملة امل�ؤهالت اجلامعية متهيد ًا
لرتقيتهم �إل��ى رتبة م�لازم وذلك
وفق ًا لل�رشوط ال���واردة باملادة
« 71مكرر» واملادة « »3من القرار
الإداري رق��م «،»2019/2480
و�أو�ضحت الإدارة العامة للعالقات
العامة والإعالم الأمني بالوزارة
انه على �ضباط ال�صف الكويتيني
احلا�صلني على م���ؤه��ل جامعي

�أو ما يعادله التقدم �إلى الإدارة
العامة ل�ش�ؤون قوة ال�رشطة خالل
ال��ف�ترة م��ن  2019/6/16حتى
 2019/6/27م�صطحبني معهم
�أ�صول �شهادة اجلن�سية و�صورة
منها و�شهادة اجلن�سية للأب والأم
و�صورة منهما ،وامل�ؤهل اجلامعي
باللغة العربية مبين ًا به املعدل
والتقدير احلا�صل عليه و�صورة
منه.
وي�شرتط يف جميع احل���االت �أن
يكون قد م�ضى على بقاء �ضابط
ال�صف خم�س �سنوات على الأقل يف
خدمة قوة ال�رشطة.

وان ن�ضع جميع االم��ور امام الوزير
حتى يتمكن من التفنيد ويقدم ما يثبت
عك�س كالمنا.
بخ�صو�ص امل��ح��ور الثالث ب�ش�أن
اال��ضرار باملتقاعدين وامل�ؤمن لهم
وهم الذين ي�سددون �شهري ًا للت�أمينات
وارب�����اب ال��ع��م��ل ال��ذي��ن ي�سددون
للم�ؤ�س�سة.
كان القانون ين�ص على م�س�ألة اال�ستبدال
ونظرا لعدم قدرة املتقاعدين للذهاب
الى البنوك طبقوا مادة اال�ستبدال وهي
مادة تعطي للمتقاعد احلق يف احل�صول
على مبالغ وفق قيمة دينارية ترتبط
ب�سن امل�ؤمن له ،و�صدر تعديل ملدة
اال�ستبدال وح��دد هذه امل��دة بجدول
زمني بحيث ان قيمة الدينار ترتبط
مع ال�سن.
واجت��ه املتقاعدون ال��ى تبني فكرة

(تصوير فؤاد الشيخ)

اال�ستبدال لأنها �أقل وط�أة من البنوك
يف ذاك ال��وق��ت ،لكن مل يكن يظهر
لهم ان هذا االمر مرتبط بفائدة تبلغ
ن�سبتها  80٪فت�ساءل املتقاعدون ملاذا
يدفعون هذه املبالغ بالرغم انه يحق
لهم الأخذ بفكرة التكافل.
بد�أ الأخ ا�سامة ال�شاهني ووجه �س�ؤاال
عن اال�ستبدال وكان الرد �سلبيا جدا،
ونحن كم�ؤ�س�سة نحمي املتقاعدين،
ول��ك��ن م��ا لفت ن��ظ��ري ه��و ال�س�ؤال
املوجه من �صالح عا�شور واجاب
الوزير ب�أن اال�ستبدال بو�صفه جزءا من
نظام الت�أمينات يحقق مبادئ ال�رشيعة
اال�سالمية القائمة.
وج���اء رد وزي���ر امل��ال��ي��ة د.نايف
احل��ج��رف على حم���اور اال�ستجواب
ان اال�ستجواب املوجه �إليه ت�شوبه
«�شبهة عدم الد�ستورية ا�ضافة الى

عبدالكرمي الكندري ،وع��ادل الدخمي ،و�شعيب
امل��وي��زري ،وح��م��دان ال��ع��ازم��ي ،وب���در املال،
وعبدالوهاب البابطني ،وحممد املطري ،وريا�ض
العد�ساين ،وثامر ال�سويط.

«الداخلية» :أي مقيم لديه ملصق إقامة سارية
يستطيع السفر من دون «المدنية»
كتب حم�سن الهيلم:

• عصام النهام

خمالفته للمفهوم الد�ستوري للم�ساءلة
ال�سيا�سية» ،م�ؤكدا انه �آثر �أن يتحمل
ك��ام��ل م�����س���ؤول��ي��ة ال���رد ومواجهة
اال�ستجواب مت�سلحا بامل�صداقية.
و�أ�ضاف احلجرف« :نحن امام ا�ستجواب
ت�شوبه �شبهة ع��دم الد�ستورية وبه
خمالفة للمفهوم الد�ستوري للم�ساءلة
ال�سيا�سية وال��ذي �أر�سته املحكمة
الد�ستورية يف طلب التف�سري رقم 8
لعام  2004والذي قررت فيه ب�أنه «ال
يجوز ا�ستجواب الوزير عن الأعمال
ال�سابقة التي �صدرت من وزير �آخر �أو
من الوزراء ال�سابقني».
وا�شار الى ان بع�ض الوقائع يف هذا
اال�ستجواب يرجع �إل��ى ما قبل عام
 1995يف دالل��ة وا�ضحة على انه قد
مت جتميع بع�ض بنوده وحماوره من
ا�ستجوابات �سابقة وتقارير رقابية
قدمية افتقرت �إلى رابط يجمعها �إال
حماولة حتميل الوزير امل�س�ؤولية
ب�شكل ابتعد عن اب�سط �أ�س�س املو�ضوعية
وابتعد عن املمار�سة الدميقراطية
ال�صحيحة التي تن�ص على عدم حتميل
الوزير امل�س�ؤولية ال�سيا�سية اال من
تاريخ �أدائ��ه الق�سم وتوليه احلقيبة
الوزارية.
وبني انه «على الرغم من كل ما ذكرته
عن اال�ستجواب �إال انني �آث��رت �إال �أن

�أك��ون مت�صديا الدعاءاته ومفندا كل
ما احتواه من مغالطات و��سرد غري
دقيق ملجهودات �ضخمة قادتها كوكبة
جديدة من القيادات يف وزارة املالية
واجلهات التابعة».
و�أ�ضاف انه �آث��ر �إال ان يتحمل كامل
م�س�ؤولية الرد ومواجهة اال�ستجواب
مت�سلحا بامل�صداقية «حيث انني ارى
�أن هذا اال�ستجواب من وجهة نظري
اخلا�صة هو ا�ستجواب املا�ضي وردي
هو للم�ستقبل وهو �أي�ضا ا�ستجواب
االدعاء الذي نت�صدى له بردود ال�صدق
وامل�صداقية».
و�أك��د انه ال يجزع �أب��دا من املمار�سة
امل�س�ؤولة وامل�ساءلة الد�ستورية
ال�سليمة التي تغلب امل�صلحة العامة
على اخلا�صة وت�سلط ال�ضوء على
الأخطاء ولي�س الأ�شخا�ص وتهدف �إلى
املعاجلة والإ�صالح ولي�س امل�شاحنة
والإق�صاء.
وب�ين ان امل�ساءلة يجب ان ترتكز
على املمار�سات الد�ستورية ال�صحيحة
ال�ستجالء احلقائق ولي�س لال�ستعرا�ض
واملكا�سب االنتخابية حتى تكون
ممار�سة �صادقه بكل ما يحمله ال�صدق
من معني.
و�أب���دى ال��وزي��ر احل��ج��رف ع���ددا من
املالحظات على اال�ستجواب الذي
ت�ضمن  72ادع��اء منها ان ن�سبة 95٪
من اجمايل ادع��اءات اال�ستجواب �أتت
يف ف�ترات �سابقه لتوليه احلقيبة
الوزارية.
و�أ�شار �إلى ان اال�ستجواب ت�ضمن فقرات
مت ن�سخها حرفيا من ا�ستجواب �سمو
ال�شيخ جابر مبارك رئي�س جمل�س
ال��وزراء ال��ذي قدم يف مايو من عام
� 2017إ���ض��اف��ة �إل���ى موا�ضيع متت
مناق�شتها يف ا�ستجواب وزير املالية
الأ���س��ب��ق م�صطفى ال�شمايل يف عام
.2012
وق���ال ان بع�ض ب��ن��ود اال�ستجواب
جاءت بن�سخ كامل من تقارير ديوان
املحا�سبة ال�سابقة «والتي مل ت�أت ب�أي
جديد بل �أن بع�ض بنودها قد ا�شبع
نقا�شا وبع�ضها الآخ��ر قد مت حله �أو
تاليف مالحظات الديوان فيه».
وحت��دث النائب �شعيب املوزيري
م�ؤيدا لال�ستجواب بينما حتدث النائب
مبارك احلجرف معار�ض ًا وبعدها
اكتفى املجل�س باملناق�شة وقال رئي�س
جمل�س االمة مرزوق الغامن اثناء رفع
اجلل�سة لقد مت االنتهاء من اال�ستجواب
بت�شكيل جلنة حتقيق تخت�ص بكل ما
ورد يف حماور اال�ستجواب على ان تقدم
تقريرها الى املجل�س خالل � 3أ�شهر.

علقت الإدارة العامة للعالقات واالعالم الأمني
بوزارة الداخلية على الفيديو املتداول على
مواقع التوا�صل االجتماعي ب�أنه ال ميكن
�سفر املقيمني �إال بوجود بطاقة مدنية،
مو�ضحة ب���أن �أي مقيم لديه مل�صق الإقامة
�سارية املفعول قبل �صدور القرار الوزاري
رقم  2019/135بتاريخ  2019/3/10ب�ش�أن
اال�ستعا�ضة مبل�صق الإقامة بالبطاقة املدنية

ويعتمد على
ي�ستطيع ال�سفر بدون البطاقة ُ
املل�صق املوجود بجواز ال�سفر.
وبينت ان من قام بعمل �إقامة من تاريخ
 2019/3/10فما بعد� ،أو نقل معلومات
من جواز �سفره القدمي �إلى جوازه اجلديد
فهذا يحتاج عند ال�سفر �إلى البطاقة املدنية
بحيث يكون اال�سم الأول والأخري يف البطاقة
املدنية التيني ًا مطابق ًا للجواز ،وجن�سية
حامل اجلواز مطابقة للبطاقة املدنية ورقم
اجلواز يكون �صحيح ًا يف البطاقة املدنية.

و�أ�ضافت الإدارة �أنها �سبق �أن قامت بحملة
�إعالمية ب�ش�أن �صدور القرار ال��وزاري رقم
 2019/135ب�ش�أن اال�ستعا�ضة مبل�صق
الإقامة بالبطاقة املدنية بالتعاون مع
الإدارة العامة ل�ش�ؤون الإق��ام��ة والهيئة
العامة للمعلومات املدنية واجلهات
الأخرى املعنية.
و�أهابت الإدارة بو�سائل التوا�صل االجتماعي
مراعاة الدقة واحلذر فيما تن�رشه من �أخبار
تتعلق بال�ش�أن الأمني.

إصابة إطفائيين في حريق عمارة بالفنطاس
كتب حم�سن الهيلم:

• رجال اإلطفاء أثناء مكافحتهم للحريق

ذكرت ادارة العالقات العامة والإعالم ب��الإدارة العامة للإطفاء
انه ورد بالغ الى مركز العمليات يف االدارة العامة للإطفاء يفيد
باندالع حريق عمارة مبنطقة الفنطا�س وعلى الفور مت توجيه
مراكز �إطفاء املنقف والقرين وم�رشف وعند و�صول فرق الإطفاء
تبني ان احلريق يف �شقة بالدور اخلام�س وامتد �إلى منور العمارة
ما �أدى الى حريق �شقتني بالدورين الأول والثاين يف عمارة تتكون
من  6طوابق.
وعلى الفور قام رجال الإطفاء بت�شكيل فرقتني الفرقة الأولى
للإنقاذ والفرقة الثانية للمكافحة ومت اخالء العمارة من ال�سكان
ومتكن رجال الإطفاء من ال�سيطرة على احلريق واخماده مع وجود
�إ�صابتني من قبل رجال الإطفاء ب�سبب االجهاد احلراري ومت نقلهما
على الفور �إلى م�ست�شفى العدان لتلقي العالج ،وجار التحقيق من
قبل مراقبة حتقيق احلوادث ملعرفة ا�سباب احلادث.
ح�رض الى موقع احلريق نائب املدير العام ل�ش�ؤون قطاع املكافحة
اللواء جمال البليهي�ص وقطاع الوقاية.
• رجال اإلطفاء خالل احلملة التفتيشية

تجاوزت اشتراطات األمن والسالمة

حريق ثالث مركبات
في ميدان حولي
كتب فا�ضل الف�ضلي:
�أو�ضحت ادارة العالقات العامة والإع�لام
بالإدارة العامة للإطفاء انه ورد بالغ يفيد عن
ن�شوب حريق بـ  3مركبات يف �ساحة ترابية
يف منطقة ميدان حويل وعلى الفور توجه

مركز �إطفاء ال�ساملية ايل مكان احلادث وعند
الو�صول ��شرع رج��ال الإط��ف��اء ال��ى مكافحة
احل��ري��ق واحل��د م��ن انت�شاره يف املركبات
املجاورة دون وقوع اي ا�صابات ،هذا وجار
التحقيق من قبل مراقبة التحقيق واحلوادث
ملعرفة ا�سباب احلريق.

«اإلطفاء» :مخالفة  30منشأة وإنذارها
بالغلق اإلداري
كتب حم�سن الهيلم:
• السيارات مشتعلة

وا�صلت ف��رق التفتي�ش التابعة لقطاع الوقاية
بالإدارة العامة للإطفاء حمالتها التفتي�شية على
املن�ش�آت املخالفة ،حيث مل تقف حرارة ال�صيف
العالية عائق ًا �أمام رجال الإطفاء حلماية الأرواح

واملمتلكات ،وقد �أ�سفرت احلملة عن ر�صد وخمالفة
 30من�ش�أة مع �إن��ذار �أ�صحابها بالغلق الإداري
خالل مدة �أق�صاها � 72ساعة لت�صحيح و�ضع هذه
املخالفات ،وي�أتي ذلك حتت الإ��شراف املبا�رش
من نائب املدير العام لقطاع الوقاية اللواء خالد
عبدالله.

