
وافقت جلنة الشؤون التشريعية 
وال��ق��ان��ون��ي��ة خ���ال اجتماعها 
أم��س على تعديل قانون احلبس 
االحتياطي، ورفضت طلبني لرفع 
احلصانة عن النائبني د. جمعان 
احل��رب��ش ون��اي��ف امل�����رداس في 
قضية أمن دولة واخلاصة بترديد 
اخل��ط��اب امل��س��يء لسمو األم��ي��ر 

وملسند االمارة » لن نسمح لك ».
 وق���ال رئ��ي��س اللجنة النائب 
محمد الدالل في تصريح بثه قطاع 
االعام والعاقات العامة مبجلس 
األمة : إن  تعديات اللجنة أعادت 
وضع القانون ملا كان عليه في عام 
2012، مبينا أن التعديل يقضي 

بخفض مدة احلبس االحتياطي.
 واوض���ح ان اللجنة ناقشت 
الرسالة ال���واردة من املجلس في 

ش��أن بحث م��دى دستورية طلب 
رئيس جلنة امليزانيات واحلساب 
اخل��ت��ام��ي تكليف وزي���ر املالية 
بتزويد اللجنة بالبيانات التي 

طلبتها.
 وأش���ار إل��ى أن ه��ذه الطلبات 
تختص بتطبيق القانون رقم )50( 
لسنة 1994 ف��ي ش��أن استغال 
ال��ق��س��ائ��م وال��ب��ي��وت املخصصة 
ألغراض السكن اخلاص، بحضور 

ممثلي ادارة اماك الدولة.
 وب��ني ان اللجنة ق��ررت دع��وة 
رئيس جلنة امليزانيات واحلساب 
اخل���ت���ام���ي ف���ي اج���ت���م���اع مقبل 
لاستماع ملبرراته بالتفصيل بشأن 
الطلب، متهيدا الستكمال مناقشة 
املوضوع من الناحيتني الدستورية 

والقانونية.
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وافقت على خفض مدة احلبس االحتياطي

»التشريعية« ترفض رفع احلصانة عن احلربش 
واملرداس في قضية ترديد اخلطاب املسيء

ب���������ل���������دي���������ة ال�������ك�������وي�������ت 
ض������اع������ف������ت ج�����ه�����وده�����ا 
لشفط املياه من الطرق 

6والساحات

عبد الكرمي الكندري: توافق نيابي على منح من تسحب أو تسقط جنسيته حق اللجوء إلى القضاء

اإلنصاف يقتضي أن يكون سحب أ و إسقاط اجلنسية حتت سلطة القضاء

الدمخي يشيد بإجراءات الوزير املطوع 
بتشكيل جلنة حتقيق بعد غرق الشوارع

أعرب النائب د.عادل الدمخي عن تقديره إجراءات 
وزير األشغال الدكتور عبد الرحمن املطوع بتشكيل 
جلنة حتقيق مدتها أسبوعان بعد غ��رق الشوارع 
ومعاجلة خلل نفق املنقف خال 24 ساعة. وطالب 
الدمخي وزير األشغال باتخاذ إجراءات ضد املسؤولني 
عن هذا اخللل معتبرا أن وزارة األشغال تركة ثقيلة وال 

بد من فتح جميع ملفات التجاوزات فيها.
م��ن ناحية أخ��رى رف��ض الدمخي ك��ل محاوالت 
التمزيق والعبث بالنسيج االجتماعي باستغال 
قضية التعديل على قانون اجلنسية نافيا أن يكون 

تبني تلك القضية بهدف الدفاع عن املزورين.
وق���ال ال��دم��خ��ي إن اإلن��ص��اف يقتضي أن يكون 
السحب واإلسقاط حتت سلطة القضاء، وامل��ادة 70 
من الدستور تنص على أن القانون يحدد وينظم تلك 

املسألة، بخاف املنح وهو أمر سيادي للدولة.
وبني الدمخي بأن هذا الكام ذكره وزير العدل في 
املجلس التأسيسي حمود اخلالد رحمه الله في ٦2 
وطالب ببسط سلطة القضاء وعدم إطاق يد احلكومة 
في سحب اجلنسية، وأيضاً قال نفس الكام يعقوب 

الدمخي يصرح للصحافينياحلميضي رحمه الله. جانب من اجتماع التشريعية

تأجيل البت في منح ضباط الصف واألفراد معاشات استثنائية

عاشور : »املالية البرملانية« وافقت على إنشاء 
شركة مساهمة لتوليد الكهرباء وحتلية املياه

أكد عضو اللجنة املالية البرملانية النائب صالح 
عاشور ان اللجنة وافقت باإلجماع على تأسيس شركة 
مساهمة كويتية لتوليد الكهرباء وحتلية املياه تطرح 
لاكتتاب العام بالتساوي بني املواطنني، وأضاف ان 
اللجنة أجلت البت في مقترح منح معاشات استثنائية 
لضباط وأفراد الصف ومقترح شمول قانون التقاعد 

للعسكريني البدون.
وق��ال ع��اش��ور ف��ي تصريحات للصحافيني : ان 
تأجيل مقترح منح معاشات استثنائية لضباط الصف 
واالفراد بسبب كلفته املالية العالية وألخذ رأي وزير 
املالية وال��ذي سيحضر اجتماع اللجنة ي��وم االحد 

املقبل لبيان رأي احلكومة .
وتابع عاشور : انني تقدمت باقتراح بقانون بشأن 

شمول قانون التقاعد للعسكريني البدون ، مشيرا الى 
انه مت االتفاق داخ��ل اللجنة املالية على تأجيل هذا 
املوضوع لدراسته ومعرفة االعداد والتكلفة العامة 

له .
ومت��ن��ى ع��اش��ور  ع��ل��ى احل��ك��وم��ة ان ت��ق��در دور 
العسكريني البدون املشاركني في حرب حترير الكويت 
وح��رب��ي 67 و 73 وت��واف��ق على منحهم مكافئتهم 
وشمولهم بالتقاعد خاصة أن رواتبهم دون 1000 

دينار هم وأقرانهم من العسكريني الكويتيني القدامى.
وذك��ر عاشور أن مقترحه يشمل املتقاعدين في 
الفترة م��ن 26 / 2 1991 ال��ى 25 / 4 / 2013 
وعددهم 13137 عسكريا مببلغ شهري يقدر بنحو 

3.6 مايني دينار.

اجتماع اللجنة املالية

كل وزير في هذه احلكومة »مشروب فنجانه.. وما فيها رجال دولة«

احلجرف: التلويح بحل املجلس والرجوع للشارع ال يخيفنا

ربيع �سكر

شهدت أروق���ة املجلس حت��رك��ات نيابية 
– نيابية أمس استعدادا جللسة الثاثاء املدرج 
عليها قانون اخضاع قرارات سحب اجلناسي 
لرقابة القضاء ، وسيطرت على تصريحات 
واجتماعات رئيس املجلس مرزوق الغامن مع 
النواب ما تردد عن الوفد األمني الذي التقى 

سعد العجمي ورفضه االعتذار.
وعلمت » الوسط » من مصادرها اخلاصة 
أن الرئيس الغامن فور وصوله الى مجلس 
االم��ة ام��س   وعقب تصريح النائب مبارك 
احلجرف  ، توجه الغامن سريعا الى مكتب 
النائب جمعان احل��رب��ش مببنى األع��ض��اء 
اجلديد ، ثم وصل الى املكتب عدد من النواب 

وكانت فيما يبدو محاولة للتهدئة .
وقالت مصادر مطلعة ل » الوسط »  : ان 
النواب تلقوا تأكيدات أن ما حدث مع سعد 
العجمي بذهاب وفد أمني إليه كان اجتهاد من 
الداخلية دون ان يخطروا أحدا ، وانهم تلقوا 

وعودا مبعاجلة االمر.
كما مت خ��ال االج��ت��م��اع النيابي مبكتب 
احلربش بحضور الرئيس الغامن مت مناقشة 
موضوعات اجللسة املقبلة خاصة قانون 
احملكمة اإلداري��ة بإخضاع سحب اجلناسي 
للقضاء ، وه��ن��اك ت��ف��اؤل رغ��م م��ا ستشهده 

اجللسة ِمن شد وجذب.
من جانبه قال النائب مبارك احلجرف في 
مؤمتره الصحافي امس : يؤسفني ان أوجه 
رسائل هذا الصباح ولكني مضطر لتوجيهها 
بعد ما قراته في جريدة ال��راي فقد فوجئنا 
بهذا االمر لكن احتراما لاتفاق الذي مت بيننا 
وبني سمو االمير مضطر أوجه هذه الرسائل. 
واعتقد اننا نتجه نوعا ما الى ان يكون هناك 
مواجهة و ص���دام ف��ي اآلون���ة االخ��ي��رة بدال 
من هذا االتفاق وأمتنى اال يكون. هذا وحتل 

القضية بأسرع وقت ممكن
واضاف : حكومة ال نعرف من يديرها هل 
هو رئيس ال��وزارء هل هو وزير الداخلية هل 
هو وزير الدفاع ؟ وين راس احلكومة هذي ؟ 

ما ندري وين راس احلكومة هذي
لذلك أوج��ه 3 رسائل ، االول��ى الى رئيس 
احلكومة : اقول بكل صراحة اذا ُكنُتم كرئيس 
حكومة ال تستطيعون تنفيذ االتفاق الذي مت 
بيننا وبني سمو االمير فهذه كارثة . والتلويح 
بحل املجلس ال يخيفنا والرجوع للشارع ال 
يخيفنا البتة لكن حكومة رئيسها ال يستطيع 
تنفيذ تعليمات سمو االمير وال يوقف وزير 
عند حده ويتصرف من عندياته وال يقفون 
الهدر، فاعتقد اننا امام رئاسة كارثية وعالة 

على املجتمع الكويتي
وتابع : الرسالة الثانية اوجهها الى رئيس 
مجلس األم��ة اذا كنت على ق��در املهمة التي 
تطوعت وساهمت معنا حل��ل ه��ذه القضية 
وتعلم موافقة سمو االمير على ما مت  وسمو 
االمير موافقته واضحة فهذا دليل على ان هناك 
أمور يبدو انها أخفيت علينا ال نعلمها حدثت 
خلف الكواليس وجتري بلعبة خبيثة ال نعلم 

عنها وهذا الدور ال نقبل به نهائيا إطاقا
وأضاف : الرسالة االخيرة لوزير الداخلية 
: أق��ول بكل صراحة ما شاهدته في جريدة 
ال��راي اليوم اساءني جدا بخروج وفد امني 

للتفاوض مع سعد العجمي جللبه للكويت 
فإذا كنت صاحب الفكرة للضغط على سعد 
للتوقيع على بياض اليهامه بانهاء االعتذار 
لسمو االمير اعتقد ان هذه فكرة غبية ال تصدر 
اال م��ن صاحب قصر نظر ، فسعد العجمي 
أب��دى اع��ت��ذاره وش��ك��ره لسمو االم��ي��ر وعلى 
استعداد ان يبدي اعتذاره لسمو االمير فهذا 
والد اجلميع لكن لألسف كّنا نتوقع ان وزير 
الداخلية يتعاون معنا في هذا امللف لكن اعتقد 
ان كرسي وزارة الداخلية كرسي موبوء كل 
من يأتي لهذا الكرسي يصاب بداء قصر النظر 
او بداء االنحدار في الفهم في فهم واقع املجتمع 
الكويتي لذلك اعتقد ان هذا كرسي بلوة وليس 

كرسي يحل مشاكل املجتمع الكويتي.
 وتابع احلجرف : واذا صحت انكم كوزارة 
أخرجتم وفد امني فمن هو الوفد االمني الذي 
راح وخ��رج لسعد العجمي ؟  امل��ف��روض ال 
يخرج ه��ذا الوفد اال بالتنسيق مع النواب 
وإعطاء الرجل فكرة مسبقة عن هذا املوضوع 
اما ان يكون هذا االمر خبط لزق من عندياتكم 
فهذا امر غير مقبول وإذا صح انكم مارستم 
الضغط عليه لتشويه ص��ورت��ه وإخ��راج��ه 

مبظهر وتشويه ص��ورة مسلم ال��ب��راك فهي 
محاولة فاشلة اعتقد .

وقال احلجرف : واعتقد ان هذه احلكومة 
ال تستطيع ان تدير هذا البلد  واقولها وانا 
مستعد ان ك��ل وزي���ر ف��ي ه��ذه احل��ك��وم��ة ) 
مشروب فنجانه ( لألسف ما فيها رجال دولة 

على قدر كبير من املسئولية.
وزاد احلجرف : وانا اقول يا سمو االمير 
نحن أبناؤك وانت والد اجلميع واذا جاء لك 
اح��د وق��ال ان سعد العجمي رف��ض االعتذار 
لك يا سمو االمير فأقول لك انه ك��اذب كاذب 
والصدق يبعد عنه بعد السماء عن االرض ، 
وسعد العجمي رفض التوقيع على ورقة على 
بياض وهذا امر غير مقبول فيه ال قانونا وال 
منطقا ، وحكومة مثل ه��ذه احلكومة متسي 
بقرار وتصبح بقرار اعتقد انها ال تستطيع ان 
تدير بلد مثل الكويت  ، ويجب ان نحسم هذا 
املوضوع ونحدد موعد عودة سعد العجمي 

وال يترك االمر على عواهنه
فنحن لنا قرابة الشهر وجاك الذيب وجاك 
ول��ده ، وي��ن احنا رايحني ان لم تكن األم��ور 

واضحة من االن فاعتقد ال طبنا وال غدا الشر .
وق���ال احل��ج��رف : واع��ت��ق��د ه���ذه رس��ال��ة 
واضحة للحكومة واعتقد يجب ان تعي جيدا 
أين هي ذاهبة وان تأخذ االمر على محمل اجلد 
النني اعتقد انه اذا لم حتسم األمور في اآلونة 
االخيرة وتوضح لنا األم��ور فنحن في غياب 
تام عن هذا املوضوع مبهمني، فقد مت االتفاق 
لكن وين االلية وين الرؤية ما في شيء واضح 

وهذا ال نقبل به.
من جانبه أكد النائب د. عبد الكرمي الكندري 
وجود توافق نيابي على أحقية كل من تسحب 
أو تسقط جنسيته في اللجوء إلى القضاء، 
معربا عن رفضه محاوالت متزيق املجتمع 
والتعرض للوحدة الوطنية. وقال الكندري 
: إن حتجج احلكومة بأعمال السيادة غير 
مقبول ألن السيادة للقانون وهو احلد الفاصل 
بني السلطات، مؤكدا أن الوطنية ليست ورقة 

تكتب وإمنا والء وحب للوطن.

د. عبد الكرمي الكندري مبارك احلجرف

100 وظيفة شاغرة في البنك في السنة املالية اجلديدة

» امليزانيات« تطالب بإعادة النظر في ميزانية 
56 مليون دينار » املركزي« والبالغة 

 ع��ق��دت جلنة امل��ي��زان��ي��ات واحل��س��اب اخلتامي 
اجتماعاً سابقاً ملناقشة ميزانية بنك الكويت املركزي 
للسنة املالية اجل��دي��دة 2017/2018 وحسابه 
اخلتامي للسنة املالية املنتهية 2016/2015 
وماحظات ديوان احملاسبة وجهاز املراقبني املاليني 
بشأنه. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد 
إنه بخصوص إدارة التدقيق الداخلي ورغم فعالية 
إدارة التدقيق الداخلي وفق تقييم ديوان احملاسبة إال 
أنه يجب تعديل تبعيتها لتتبع أعلى سلطة إشرافية 
)مجلس اإلدارة( ضمانا الستقاليتها كما نص قرار 
مجلس ال��وزراء ؛ وزي��ادة عدد موظفيها وبخاصة 
في التخصصات املالية مبا يتناسب مع حجم العمل 

لدى البنك.
وأض���اف عبد الصمد ف��ي تصريح صحافي أن 
اللجنة وجهت وزارة املالية بإعادة النظر في تقدير 
ميزانية البنك للسنة املالية اجلديدة والبالغة نحو 
56 مليون دينار، مشيراُ إلى أن البنك املركزي قد 
انتقل إلى مبناه اجلديد اخيرا وال��ذي كانت املبالغ 
املخصصة له في امليزانيات السابقة تستحوذ على 
اجل��زء األكبر من التقديرات. وب��ني عبد الصمد أن 

احلسابات اخلتامية للسنوات اخلمس األخيرة 
تكشف عن ما يقارب %28 وفورات مالية في بعض 
بنود املصروفات ال يتم استغالها بسبب عدم مراعاة 

الدقة في التقدير.
وأكد أن اللجنة الحظت ارتفاع الشواغر الوظيفية 
لدى البنك لتصل إلى 100 وظيفة شاغرة في ميزانية 
السنة املالية اجلديدة مما يدعو إل��ى إع��ادة النظر 
في شروط التوظيف وبخاصة فيما يتعلق باملعدل 
العلمي مبا ال يخل من مستوى املهنية املطلوبة إلتاحة 
املجال أمام أكبر قدر ممكن من طالبي التوظف ، وأال 
يتجاوز عنصر املقابلة الشخصية على أكثر من 10% 
من عناصر قبول املتقدمني حتقيقا لتكافؤ الفرص 
السيما أن البنك من اجلهات املرغوبة. وبخصوص 
تكلفة السياسة النقدية أوضح عبد الصمد أنه ورغم 
وج��ود اتفاق ما بني البنك املركزي ووزارة املالية 
يقضي بأن تتحمل اخلزانة العامة تكلفة السياسة 
النقدية التي يقوم بها البنك والتي بلغت في احلساب 
اخلتامي األخير 40 مليون دينار إال أنه البد من زيادة 
التحقق في مدى سامة هذا اإلج��راء قانونا من قبل 

وزارة املالية واجلهات الرقابية.

جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

النصف للوزير العبدالله:  إذا لم توقف تالعب 
املناقصات بيننا وبينك املنصة

ه��دد النائب راك��ان النصف  وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
محمد العبدالله   باملساءلة السياسية 
ووضعه على املنصة اذا لم يبادر في 
وقف التاعب والتجاوزات في جلنة 

املناقصات املركزية
وق��ال النصف في مؤمتر صحفي 
هناك تاعب كبير يحدث ف��ي جلنة 
املناقصات وه��در في االم��وال العامة 
وعلى الوزير محمد العبدالله حتمل 
املسؤولية وإيقاف العبث الذي يحصل 

في املناقصات العامة
واض��اف النصف  قائا  مت تأهيل 
ش��رك��ات بطريقة مخالفة لقانون 
املناقصات وه���ذا ل��ن نقبل ب��ه الفتا 
الى ان  الوزير محمد العبدالله امام 
مسؤولية سياسية وم��اي��ح��دث من 
ت��اع��ب ف��ي امل��ن��اق��ص��ات ال��ع��ام��ة امر 

مرفرض بتاتا
وت��اب��ع ق��ائ��ا  ان االم���وال العامة 
تصرف م��ن خ��ال جلنة املناقصات 
ويجب  على اللجنة احترام الفانون 
وم��اش��ه��دن��اه ع��دم اح��ت��رام القانون 
م��س��ت��درك��ا ب��ق��ول��ه  الن���ق���ول جلنة 
املناقصات ف��اس��دة امن��ا بها شرفاء 

ول���واله���م مل��ا كشفنا ع��ن ال��ت��اع��ب 
احلاصل في املناقصات

وقال النصف ان الوزير العبدالله 
مطالب باتخاذ االج��راءات القانونية 
للحفاظ على سمعة جلنة املناقصات 
العامة والشرفاء من موظفيها فإذا 
كانت جلنة املناقصات يتم ترسية 
م��ش��اري��ع ت��ص��ل قيمتها ال���ى ث��اث 
مليارات سنويا  ويتم التاعب  بها 
وتهاجم بهذه الطريقة فا ميكن لامور 

ان تستقيم
وزاد  النصف بقوله ان ال��وزي��ر  
ال��ع��ب��دال��ل��ه مي��ل��ك ف��ك��رة ك��ام��ل��ة عن 
املخالفات ال��ت��ي حصلت ف��ي تأهيل 
مشاريع الزراعة في الديوان االميري 
وماحصل قفز على القانون بتأهيل 

شركة مخالفة لقانون املناقصات
واضاف النصف شهدنا تاعب في 
قضايا الصحة التي قدمنا استجواب 
لها ثم األنابيب النفطية واليوم نشهد 
التاعب من جديد في تأهيل الشركات 
ال��زراع��ي��ة املخالفة مطالبا  الوزير 
العبدالله ان يبر بقسمه ويحفظ 
القانون واملال العام واال فبيننا وبينه 

املنصة
وفي حديثه عن مخالفات الصحة 
قال النصف ان  ماقام به وزير الصحة 
من اج��راءات الت��زال مرضية نوعا ما 
لغاية االن ولكن رؤوس الفساد على 
راس عملها في الصحة وبعض محاور 

استجوابنا التزال قائمة
وختم قائا نتحدث عن منظومة 
فساد مرتبة في الصحة وعلى الوزير 
احل��رب��ي ازاح���ة رؤوس الفساد من 

أروقتها

الشاهني يسأل املطوع عن 
أسباب غرق الشوارع والساحات 

عقب األمطار األخيرة
وج��ه النائب أسامة الشاهني س��ؤاال برملانيا إل��ى وزير 
األشغال العامة عبد الرحمن املطوع عن أسباب غرق الشوارع 

والساحات واألنفاق عقب االمطار األخيرة.
ونص السؤال على ما يأتي: تعرضت الباد يوم اجلمعة 
امل��واف��ق 24 م��ارس 2017 لعاصفة رع��دي��ة ممطرة دام��ت 
ساعات معدودة، تسببت بفيضان املياه بعدد من الطرقات 
والساحات واألنفاق، رغم حداثة عدد كبير منها وتصريح 
قياديي وزارة األشغال عن إمتام تنظيف مناهيل األمطار في 
%90 من الشوارع، مما أحلق أضرارا مادية ومعنوية واسعة 

بالوطن واملواطنني واملقيمني والزوار الكرام.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي: -1 ما أسباب فيضان 
املياه في الشوارع واألنفاق يوم 2017/3/24 الفائت؟ -2 
ما خطط ال��وزارة التنفيذية لتافي هذه الكارثة مستقباً؟  
-3 ما اإلج���راءات التأديبية )حتقيق/تأديب/ وق��ف عن 
العمل( التي اتخذت، سواء بحق عاملني في الوزارة أو القطاع 
اخلاص؟ -4 أرجو تزويدي بقائمة عقود مقاوالت )إنشاء/
صيانة/إجناز/تنفيذ/توسعة/تنظيف مناهيل ..إل��خ( 
اخلاصة بالشوارع والطرقات واجلسور واألنفاق خال 
السنوات من 2007 حتى يومنا هذا، مبني بها اسم الشركة 
وقيمة العقد الفعلية ومدته الفعلية وموقع األعمال الفعلي. 
-5 ملاذا ال يتم تفصيل بنود الصيانة والضمان في مقاوالت 

الطرق واجلسور وغيرها؟

راكان النصف


