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ال����س����ف����ي����ر امل�������ص�������ري ه���ن���أ 
األم��������ي��������ر وول�������������ي ع����ه����ده 
األم������������ن ب����ع����ي����د ال���ف���ط���ر 

6واستقبل مهنئيه 

ردا على سؤال النائب خليل الصالح

العزب: األسئلة البرملانية عن تعيينات  النيابة تعد تدخال في شؤون السلطة القضائية

ربيع �سكر

ــد وزيـــر الــعــدل وزيـــر الــدولــة  أك
لشؤون مجلس األمة الدكتور فالح 
العزب أن األسئلة البرملانية املقدمة 
ــواب بــشــأن شــروط  ــن مــن بعض ال

ــط الــقــبــول لشغل وظيفة  ــواب وض
وكيل نيابة تعد تدخال في شؤون 
السلطة القضائية مشيرا إلــى أنه 
طبقا لقانون تنظيم القضاء فإنه من 
اختصاص املجلس األعلى للقضاء 

تعيني الــقــضــاة وأعــضــاء النيابة 
ــد العناصر  الــعــامــة الـــذي يعد أح
األساسية الستقالل القضاء الذي 

كفله الدستور في املادة 163. 
وقال رئيس مجلس القضاء األعلى 
املستشار يوسف املطاوعة في كتاب 
أرفــقــه الــعــزب مــع رده على ســؤال 
النائب خليل الصالح وحصلت عليه 
»الوسط«: ان كانت اجراءات اإلعالن 
عن وظيفة وكيل النيابة تتم مبعرفة 
ــرار التعيني  وزارة الــعــدل أو ان ق
يصدر من وزير العدل فإن ذلك كله ال 
يعدو في احلقيقة أن يكون اجراءات 
وقرارات إدارية تتم تنفيذا ملا خلص 
اليه قرار املجلس األعلى للقضاء في 

شأن من شؤون القضاء.
 وأضـــاف املــطــاوعــة: ان اختيار 
وكالء النيابة من اختصاص املجلس 
األعلى للقضاء واألسئلة النيابية 
فيها تعد تعرضا مــبــاشــرا لشأن 

خاص من شؤون القضاء.

صورة من رد رئيس مجلس القضاء األعلى املستشار يوسف املطاوعة

إنهاء التعاقد مع املستشارين املصرين عقب استجواب احلمود

العبدالله: إحالة قيادي في »اإلعالم« 
إلى مجلس اخلدمة املدنية ملجازاته تأديبيا

ربيع �سكر

ــة لــشــؤون مجلس  ــدول أكــد وزيـــر ال
ــوزراء وزيــر اإلعــالم بالوكالة الشيخ  ال
محمد العبدالله أنه في أعقاب استجواب 
ــر االعـــالم السابق الشيخ سلمان  وزي
احلــمــود بـــادرت الــــوزارة باتخاذ عدة 
اجــراءات للتحقيق ومعاجلة ما ورد في 
االستجواب، وتقرر انهاء التعاقد مع 
املستشارين املصريني مبسمى وظيفي 
باحث قانوني و اختصاصي قانوني، 
ــوزارة إلى  ــال وإحــالــة احــد القياديني ب
مجلس اخلدمة املدنية بهيئة تأديبية 
ملجازاته تأديبيا، وإحالة بعض املوظفني 
للتحقيق ولم ينته التحقيق بعد، وعدم 
فتح أي حساب على مــواقــع التواصل 
االجتماعي يخص وزارة اإلعــالم أو أي 
من قطاعاتها إال مبعرفة إدارة التواصل 

االجتماعي.
وقــال العبدالله في رده على سؤال 
النائب الدكتور عبدالكرمي الكندري 
وحصلت عليه »الــوســط« : إنــه تقرر 
التعاقد مع أحد املستشارين القانونيني 
الــكــويــتــيــني لــدعــم الــقــطــاع الــقــانــونــي 
واالستعانة بخبراء كويتيني ليحلوا 
محل غير الكويتيني ، و تشكيل جلنة 
للتظلم من قـــرارات رفــض نشر الكتب 
تضم في عضويتها ممثلي املجتمع املدني 
و إصــدار الئحة جديدة بنظام وقواعد 
رقابة الكتب املقروءة حتقق قدر أكبر من 

الصالحيات واملرونة.
وكـــان مجلس االمـــة  فــي جلسة 31 

يناير 2017 ناقش االستجواب املقدم 
من النواب وليد الطبطبائي واحلميدي 
السبيعي وعبد الــوهــاب البابطني الى 
ــة لشؤون  ــدول وزيـــر االعـــالم وزيـــر ال
الشباب السابق الشيخ سلمان احلمود 

متضمناً 4 محاور كاآلتي:
 األول: إيقاف النشاط الرياضي في 

دولة الكويت.
 الثاني: التفريط بــاألمــوال العامة 
وهــدرهــا ووجـــود شبهة تنفيع بشكل 
يخالف نصوص الدستور والقوانني 

املنظمة ألوجه الصرف للمال العام في 
وزارة الشباب والهيئات التابعة له.

 لثالث: التجاوزات املالية واإلداريــة 
الــتــي وقــعــت حتــت مسؤولية الــوزيــر 
املستجوب في وزارة اإلعــالم واملجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب والتي 
مازالت قائمة ومستمرة حتى اآلن من 
دون اتخاذ أي إجــراء بحقها أو إعــادة 

األموال العامة التي مت االعتداء عليها.
ــــاوز الــوزيــر  ــــور الــــرابــــع: جت احمل
املستجوب على حرية الصحافة ومالحقة 
املغردين والناشرين من خالل السعي 
إلصدار قرارات وتشريعات مقيدة حلرية 

الرأي والنشر.

 حتـــدث الــنــائــبــان عــلــى الدقباسي 
وصالح عاشور مؤيدين لالستجواب، 
فيما حتدث النائبان د. خليل عبد الله 

واحمد الفضل معارضني.
 بعد االنتهاء من املناقشة قدم 10 نواب 
طلبا بطرح الثقة فــي الــوزيــر احلمود 
هــم ثامر السويط وشعيب املــويــزري 
ــد العتيبي ومـــبـــارك احلــجــرف  ــال وخ
وعبد الله فهاد ومــرزوق اخلليفة وعبد 
الكرمي الكندري ونايف املــرداس ووليد 
الطبطبائي ومحمد املطير، وقبل جلسة 
مناقشة طلب طــرح الثقة بيوم واحــد 
قدم الوزير استقالته بتاريخ 7 فبراير 

.2017

نشرت تغريدات بها شائعات قد يترتب عليها خسائر مالية

الصبيح: »الكويتية خلدمات الطيران« تقدمت 
بشكاوى ضد حسابات تسيء لسمعة الشركة

ربيع �سكر

أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية 
والعمل وزيـــرة الــدولــة للشؤون 
ــة هــنــد الــصــبــيــح أن  ــادي ــص ــت االق
الشركة الكويتية خلدمات الطيران 
قامت بالتقدم بعدة شكاوى ضد 
حسابات تتضمن اإلســاءة لسمعة 
الشركة الكويتية خلدمات الطيران 
والقائمني عليها، إذ تضمنت تلك 
التغريدات مجموعة من الشائعات 
املغرضة واملعلومات املغلوطة التي 
ال أساس لها من الصحة، وهو ما من 
شأنه ان ينعكس سلبا على الشركة 
ويضر بسمعتها التجارية ويؤثر 
في عالقاتها مع املتعاملني معها وما 
قد يترتب على ذلك من تأثير على 
التعامالت التجارية بينها وبني 
عمالئها واملوردين وما من شأنه أن 
يتسبب للشركة في خسائر مالية 
وهو أمر غير مقبول مهنيا، فتقدمت 
الشركة بشكوى أصالة عن نفسها 
ونيابة عن القائمني عليها ممن متت 
اإلســاءة اليهم بصفتهم الوظيفية 
ــون اإلســـاءة  ولــيــس بشخصهم ك
التي طالتهم وطالت سمعتهم كانت 

بحكم عملهم وصلتهم بالشركة.
وقالت الصبيح ردا على سؤال 
الــنــائــب خــالــد الــشــطــي وحصلت 
عليه »الوسط«: وأما عن التكييف 

ــاوى فهو  ــك ــش ــهــذه ال الــقــانــونــي ل
مــن اختصاص النيابة والقضاء 
إلعطائها الوصف القانوني املالئم 
ـــرت بسمعة  لوقائعها الــتــي أض

الــشــركــة مبــا يعد جــرميــة يعاقب 
عليها القانون رقم 63 لسنة 2015 
فــي شـــأن مكافحة جــرائــم تقنية 

املعلومات.

خالد الشطي

د. فالح العزب خليل الصالح

صورة من رد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس األمة الدكتور فالح العزب

امل����س����ت����ش����ار امل������ط������اوع������ة: اخ����ت����ي����ار وك���������الء ال����ن����ي����اب����ة م������ن اخ����ت����ص����اص امل���ج���ل���س 
األع���ل���ى ل��ل��ق��ض��اء واألس���ئ���ل���ة ال��ن��ي��اب��ي��ة ف��ي��ه��ا ت���ع���رض م��ب��اش��ر ل���ش���ؤون ال��ق��ض��اء

األعلى« »القضاء  لقرار  تنفيذا  إداري  إجراء  هو  العدل  وزير  من  الصادر  التعين  قرار  أو  نيابة  وكيل  وظيفة  عن  باإلعالن  العدل  وزارة  قيام 

االج���ت���م���اع���ي ال�����ت�����واص�����ل  إدارة  مب����ع����رف����ة  إال  »اإلع�������������الم«  ي����خ����ص  ال�����ت�����واص�����ل  م�����واق�����ع  ع����ل����ى  ح�����س�����اب  أي  ف����ت����ح  ع�������دم 

ال���ت���ع���اق���د م����ع أح�����د امل���س���ت���ش���اري���ن ال���ق���ان���ون���ي���ن ال��ك��وي��ت��ي��ن ل���دع���م ال���ق���ط���اع ال���ق���ان���ون���ي واالس���ت���ع���ان���ة ب���خ���ب���راء ك��وي��ت��ي��ن

ت����ش����ك����ي����ل جل�����ن�����ة ل���ل���ت���ظ���ل���م م�������ن ق���������������رارات رف���������ض ن�����ش�����ر ال�����ك�����ت�����ب ت�����ض�����م ف�������ي ع����ض����وي����ت����ه����ا مم����ث����ل����ي امل����ج����ت����م����ع امل�����دن�����ي

إص�����������������دار الئ�������ح�������ة ج���������دي���������دة ب������ن������ظ������ام وق����������واع����������د رق���������اب���������ة ال������ك������ت������ب امل������������ق������������روءة حت������ق������ق ق�����������������درا  أك�������ب�������ر م���������ن ال�������ص�������الح�������ي�������ات وامل���������رون���������ة

الشيخ سلمان احلمود الشيخ محمد العبدالله

د. عبدالكرمي الكندري

صورة من كتاب وكيل وزارة االعالم املرفق مع رد الوزير العبدالله

هند الصبيح

صورة من رد الوزيرة الصبيح

أعد مجلس األمــة تقارير احصائية عن اعمال املجلس 
خالل دور االنعقاد االول من الفصل التشريعي اخلامس 
عشر ومنها تكليف املجلس لــديــوان احملاسبة ببحث 
ومتابعة 3 موضوعات مهمة وطلب منه تقدمي تقارير 

دورية إلى املجلس بشان بعض هذه القضايا.
 وقد جاءت هذه التكليفات خالل جلسات املجلس التي 
جرى خاللها مناقشة املوضوعات محل التكليف .. وذلك 

على النحو التالي:
في جلسة 15 فبراير 2017: تكليف ديــوان احملاسبة 
والطلب من هيئة مكافحة الفساد القيام بفتح باب قبول 
اي شكاوى او بالغات بشأن قضايا ايداعات والتحويالت 
املليونية منذ عام 2006، وتكليف كل من ديوان احملاسبة 
وهيئة مكافحة الفساد بالقيام بتقدمي تقرير يشمل 
االجراءات املطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات املتعلقة 
بقضايا االيداعات والتحويالت املليونية ولهما التواصل 

والطلب والتنسيق مع كافة اجلهات املعنية في الدولة.
 في جلسة 28 مــارس 2017: تكليف ديــوان احملاسبة 
بإعداد تقرير دوري كل ستة شهور عن متابعة إصــدار 
السندات احلكومية، وذلــك مبناسبة بــدء وزارة املالية 
اتخاذ اجــراءات اصــدار سندات بقيمة 8 مليار دوالر على 
شريحتني، على أن تشمل املتابعة التغطية القانونية 
لإلصدارات واالجــراءات التي اتخذتها احلكومة وتضمني 
التقرير الـــدوري مــا يــرى ديـــوان احملاسبة إضافته من 
مالحظات وظــواهــر عامة على ما مت خــالل فترة اصــدار 

السندات واملتابعة لها.
 في جلسة 8 يونيو 2017: كلف املجلس في اجللسة 
السرية املخصصة ملناقشة احلالة املالية للدولة، ديوان 
احملاسبة بدراسة احلالة املالية للدولة عن السنة املالية 
املنتهية في 31 مارس 2017، وأعداد تقرير بشأنها وإحالته 

إلى جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي البرملانية.

االنعقاد  دور  خالل  احملاسبة  لديوان  »األم��ة«  من  تكليفات   3
األول من الفصل التشريعي اخلامس عشر


