
16www.alwasat.com.kw �صفحة ــ 100 فل�س 25 من جمادى األولى 1441 هـ/20 من يناير  2020 - السنة  الثالثة عشرة  -   العدد 3608 االثــــنــــن

ملشاهدة الصفحات
PDF

عبر اقتراح نيابي تقدم به عدد من النواب 

تعديالت على »مخاصمة القضاء«

ما ذنــب 80 شهيداً مينياً و130 مصاباً من 
املصلني بالهجوم الصاروخي الشنيع واجلبان 
ــذي ارتكبه احلوثيون ضــد اجليش اليمني  ال
انتقاماً ملقتل سليماني.. وهل اليمن مسؤولة عما 
قام به األميركان واعترفوا بذلك؟.. هذه اجلرمية 
يجب أن يعاقب احلوثيون عليها من قبل التحالف 
وعدم التهاون مع ذراع الفرس في اليمن.. حرب 
الفرس ضد العرب لألسف بأيدي عربية.. ابنة 
سليماني في نعي والدها دعت زعماء امليليشيات 
العربية املوالية إليـــران لالنتقام ، ولــم تدع 

اإليرانية!

بني السطور

قدم النواب محمد الدالل ، أسامة الشاهني، صالح عاشور، 
وصفاء الهاشم اقتراحا بقانون لسنة 2020 ، بتعديل 
أحكام املرسوم بقانون رقم )23( لسنة 1990 بشأن تنظيم 
القضاء، مشفوعاً مبذكرته اإليضاحية، مطالبني بعرضه على 

مجلس األمه.
وجاء في االقتراح ، »املادة األولى«: يستبدل بنص املادة 
71 النص التالي: »يعد املجلس األعلى للقضاء تقريرا في 
بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأى ضــرورة لذلك، 
ـــرارات احلفظ  يتضمن ما أظهرته األحــكــام القضائية وق
الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو 
غموض فيه وما يراه الزما من مقترحات تشريعية او إدارية 
للنهوض بالعدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى 

مجلس االمه ومجلس الوزراء.« 
وجــاء في »املـــادة الثانية« : تضاف مــادة جديدة على 
الفصل الثالث »واجــبــات القضاء« النص التالي : »يضع 
املجلس األعلى للقضاء قواعد للسلوك العام تسري على 
القضاة وأعضاء النيابة العامة وكافة العاملني في اجلهاز 

القضائى«.
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التشجيعية  الدولة  جوائز  اجلبري: 
ت���ؤك���د رع����اي����ة ال���ق���ي���ادة ال��س��ي��اس��ي��ة 

للفكر واإلبداع
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38.3 مليار دينار إجمالي  »بيتك«: 
رصيد التسهيالت االئتمانية 

سمو األمير يستقبل الزياني
ــب  ــاح اســتــقــبــل ص
ــالد  ــب ــو امـــيـــر ال ــم ــس ال
الشيخ صــبــاح األحمد 
بقصر بيان صباح أمس 
سمو ولي العهد الشيخ 

نواف االحمد  .
كما استقبل سموه 
بقصر بيان االمني العام 
ملجلس التعاون لــدول 
اخلليج العربية الدكتور 
عبداللطيف بــن راشــد 
الزياني وذلك مبناسبة 
زيــارتــه للبالد هــذا وقد 
ــدى الــى سموه هدية  اه

تذكارية بهذه املناسبة.
ــوه  واســـتـــقـــبـــل ســم
رئــيــس مــجــلــس االمـــة 
مـــرزوق الــغــامن وسمو 
الــشــيــخ جــابــر املــبــارك 
وســمــو الــشــيــخ صباح 
اخلــالــد رئــيــس مجلس 
الوزراء.واستقبل سموه 
رئيس املجلس االعلى 
للقضاء ورئيس محكمة 
التمييز ورئيس احملكمة 
الدستورية املستشار 
يوسف جاسم املطاوعة.

درع تذكارية إلى سمو األمير الشيخ صباح األحمد من د.عبد اللطيف الزياني

مؤمتر برلني .. حضر اجلميع وغاب الليبيون

املجتمعون في املؤمتر

الكويت والفليبني تناقشان 
االتفاقية العمالية فبراير املقبل

اجتمع نائب وزيــر اخلارجية 
خالد اجلارالله أمس مع املستشار 
الــرئــاســي لــلــعــمــال الفلبينيني 
باخلارج الوزير عبدالله ماماو 
الذي يقوم بزيارة للبالد والوفد 
املرافق له، حيث جرى بحث أوجه 
العالقات الثنائية بني البلدين 
خاصة مــا يتصل منها باحلظر 
الذي فرضته الفيليبني على إرسال 
العمالة الى دولة الكويت بسبب 

جرمية القتل التي تعرضت لها 
إحدى العامالت املنزليات.

وقد أشــاد املستشار الرئاسي 
الفلبيني بــاإلجــراءات القانونية 
التي اتخذتها دولة الكويت حيث 
مت االتفاق على عقد اجتماع يضم 
ــي الــبــلــديــن خــالل  ــني ف ــؤول ــس امل
النصف األول مــن شهر فبراير 

املقبل.

»نزاهة« حتيل رئيس احتاد 
رياضي سابق إلى النيابة

  أعلنت الهيئة العامة ملكافحة الفساد “نزاهة” أمس 
إحالة “رئيس احتاد رياضي سابق وآخر إلى النيابة 

العامة” لوجود شبهة اعتداء على املال العام.
وقــال املتحدث الرسمي للهيئة األمــني العام املساعد 
لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بــوزبــر في 
تصريح صحفي ان قطاع كشف الفساد والتحقيق تلقى 
بالغا مستوفيا للشروط الشكلية واملوضوعية املقررة 
بقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة والئحته 

التنفيذية.

»النواب األردني« يحظر 
استيراد الغاز من الصهاينة

صوت مجلس النواب األردني 
أمس على مقترح مشروع قانون 
يحظر إستيراد الغاز من إسرائيل 
وأحاله على احلكومة، بعد نحو 
ثالثة أسابيع على بدء استيراد 
اململكة الغاز من إسرائيل مبوجب 
اتفاق تبلغ قيمته عشرة مليارات 

دوالر ومدته 15 عاما.
وفي بداية اجللسة تال رئيس 
اللجنة الــقــانــونــيــة فــي مجلس 

النواب عبد املنعم العودات مقترح 
مشروع القانون، ثم طلب رئيس 
ــة من  ــراون ــط املــجــلــس عــاطــف ال
النواب املؤيدين للنص التصويت 
وقوفا. ويقضي املشروع املقترح 
ــى احلــكــومــة  ــل بــــأن “يحظر ع
بوزاراتها ومؤسساتها العامة 

والشركات اململوكة لها إستيراد

»ضيافة الداخلية« إلى 
26 اجلاري للمرافعة

أكدت النيابة العامة أمس أن أسماء وردت في كشف 
يتعلق بقضية “ضيافة الداخلية” هي مجرد أسماء من 
اإلنترنت لسعوديني تقدموا لطلب وظيفة بالسعودية وال 
عالقة لهم باألمن، فيما أجلت محكمة اجلنايات القضية 
الى 26 يناير للمرافعة وذلــك بعد أن انتهت من سماع 

مرافعة النيابة العامة.
 وخالل مرافعة لها أمس أمام احملكمة، قدمت النيابة 
كشفا بأسماء “ضيافة الداخلية”، وقالت إن األسماء 

األمنية السرية التي استضافتها الداخلية 

دعت مسودة البيان اخلتامي ملؤمتر 
برلني جميع األطراف الليبية لالمتناع عن 

األعمال العدائية ضد املنشآت النفطية.
وتأتي الدعوة بعد أن أغلق رجال قبائل 
متحالفون مــع قــوات اجليش الوطني 
الليبي بقيادة خليفة حفتر كل املرافئ 

النفطية في شرق ليبيا.

وانطلقت أمس قمة برلني حول ليبيا، 
مبشاركة الدول اخلمس دائمة العضوية 
ــة إلـــى مصر  ــاف ــي مجلس األمــــن، إض ف
وإيطاليا وتركيا واجلــزائــر واإلمـــارات 
والكونغو، وغاب عن االجتماع األساسي 
أي ممثل ليبي إال أن التوقعات بشأن 
ــل ال تـــزال مــتــواضــعــة، ال سيما في  احل

ـــراف، وعلى  ظــل تعنت العديد مــن األط
رأسها تركيا، التي هــدد رئيسها رجب 
طيب أردوغان أوروبا، إما بحماية ودعم 
حكومة الــوفــاق الليبية برئاسة فائز 

السراج وإما اإلرهاب. 
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