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والداخلية  الدفاع  وزيري  يحمل  املويزري 
املسّيرة« »الطائرة  مسؤولية 

تساءل النائب شعيب املويزري عن طائرة 
الدرون أعلى قصر سلوى قائال:  هل هي رسالة 

تهديد مــن الــداخــل أو مــن اخلــــارج؟   وأضــاف 
املويزري : في كل األحوال هذا احلدث خطير جداً 

ويتحمل وزيــري الدفاع والداخلية املسؤولية 
الكاملة في توضيح كافة احلقائق للشعب .

عاد الى البالد أمس رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن قادما من العاصمة املصرية القاهرة بعد أن 

اختتم زيارة رسمية استغرقت يومني.
وكان في استقبال الغامن على أرض املطار نائب 
رئيس مجلس األمة عيسى الكندري و وزير العدل 
ووزيـــر الــدولــة لــشــؤون مجلس األمـــة املستشار 
الدكتور فهد العفاسي وامني عام مجلس االمة عالم 
الــكــنــدري والسفير املــصــري لــدى الكويت طــارق 

القوني.
   وكــان الغامن قد التقي خــالل زيارته الرئيس 
املصري عبدالفتاح السيسي كما عقد مباحثات مع 

نظيره املصري الدكتور علي عبدالعال.
وبعث مــرزوق الغامن ببرقية تهنئة إلى رئيس 
البرملان الوطني في جمهورية بابوا غينيا اجلديدة 
املستقلة جوب بومات وذلك مبناسبة العيد الوطني 

لبلده 
كما بعث الغامن ببرقيتي تهنئة إلى رئيس مجلس 
النواب في املكسيك بريفيريو مونيوز ليدو، ورئيس 
مجلس الشيوخ مارتي باترس غــوادارامــا وذلك 

مبناسبة العيد الوطني لبلدِهما

التقى السيسي وعبد العال

الغامن يعود إلى البالد بعد زيارة رسمية  ملصر

مرزوق الغامن لدى وصوله أمس

سأل احلجرف عن تفتيش شاحنات الصلبوخ 

الوظيفي اإلحالل  سياسة  من  الكويتية  أبناء  استثناء  يقترح  هايف 
قـــــال الـــنـــائـــب عــــــودة الـــرويـــعـــي: 
أن السعودية ستبقى العمق العريي 
واالسالمي االستراتيجي وصمام االمان 

مهما كانت االمور العالقة والتي ستنتهي.
ــا تتعرض  واضــــاف الــرويــعــي أن  م
له اململكة من اعمال جبانة لن ينال من 
مكانتها لدي العرب واملسلمني واملجتمع 
الدولي جاء هذا على خلفية تعرض اململكة 
العربية السعودية مؤخرا و بالتحديد 
صباح السبت،  لهجومني على املنشأتني 
التابعتني لــشــركــة الــنــفــط السعودية 
حيث  أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
السيطرة على حريقني في معملني تابعني 
لشركة »أرامكو« في محافظة بقيق وهجرة 

خريص

الرويعي: السعودية ستبقى العمق العريي 
واإلسالمي االستراتيجي وصمام األمان 

محمد هايفد. عوده الرويعي 

ريا�ض عواد 

تقدم النائب محمد هايف املطيري بإقتراح استثناء ابناء 
الكويتية من أب غير كويتي من سياسة االحالل الوظيفي وجعل 
االفضلية لهم بعد الكويتيكما قدم هايف سؤاال الى وزير املالية 
نايف احلجرف جــاء خالله: تقع على اإلدارة العامة للجمارك 
مسئولية حفظ جميع  املنافذ من دخول مواد محظورة وفقا ألحكام 
القانون ، وكان لزاما عليها مواكبة التكنولوجيا املتقدمة والسعي 
لتحقيق افضل أداء جمركي من خالل استراتيجية متكاملة مدعومة 
مبناخ تنظيمي حيث ان املنافذ اجلمركية هي البوابة التجارية 
للدولة وذلك يضع اإلدارة اجلمركية في مواجهة حتديات متعددة 
وال سيما املنافذ البحرية حيث تعتبر املوانئ الشريان احلقيقي 
لدخول وخروج السلع املختلفة ، وأي تقصير أو خلل في التعامل 
مع السلع  واملواد الهامة والتي تتعلق باخلطط التنموية للدولة 
خاصة مادة الصلبوخ او السلع االستراتيجية الهامة للمواطن مثل 
مواد البناء مما يؤدي الى زيادة التكلفة على كاهله باإلضافة الى 

التأثير سلبا على خطط الدولة التنموية

 لذا اطلب إفادتي وتزويدي باالتي:
ـــراءات  املستخدمة للكشف والتفتيش على  -1 ما هي اإلج
الشاحنات احململة باملواد السائبة والصلبوخ والكونتينرات 

والبضائع العامة؟
-2 اطلب تزويدي بصورة ضوئية من عقد املزايدة الساري 
حاليا بشأن تطوير وتشغيل وصيانة اخلدمات املساندة للعمل 

اجلمركي مبرافق اإلدارة العامة للجمارك ؟
-3 أطلب صــورة ضوئية من جميع التعليمات اجلمركية 
الــصــادرة منذ تاريخ 2016 حتى تاريخ ورود السؤال بشأن 
ــراض التفتيش  إصـــدارات احلاسب األلــي وخدمات املناولة ألغ

اجلمركي والرسوم املقررة مبيناء الشعيبة ؟
-4 كم عــدد شاحنات الصلبوخ التي تقوم اإلدارة العامة 
للجمارك بتفتيشها على مــدار اليوم الواحد مبيناء الشعيبة ؟ 
وكــم اجمالي عــدد السيارات منذ تاريخ 2018/01/01 حتى 
تاريخ ورود السؤال ؟ مع بيان اختالف الوقت املستغرق لتفتيش 

الشاحنة الواحدة في تلك الفترة ؟

شعيب املويزري

ــدم النائب علي الدقباسي اقــتــراحــا برغبة  ق
بالسماح بإقامة الديوانيات في املساحات القريبة 
مــن مــنــازل السكن اخلــاص وفقا للشروط التي 
تضعها بلدية الكويت وبالتنسيق مع اجلهات 

املختصة
ـــاف الــنــائــب الــدقــبــاســي فــي اقــتــراحــه أن   وأض
الديوانية برملان مصغر ال ميكن االستغناء عنه 
وهي موجودة منذ نشأة الكويت وتعتبر عامال مهما 
في تعزيز الوعي الثقافي والديني وتقوية الروابط 

االجتماعية
هذا وقد شارك عضو الشعبة البرملانية النائب 
علي ســالــم الــدقــبــاســي فــي نـــدوة دور املجالس 
التشريعية في حتقيق أهــداف التنمية املستدامة 

واملقرر عقدها في سلطنة ُعمان الشقيقة.
ــس االول  إلى  وكـــان الــدقــبــاســي قــد تــوجــه أم
العاصمة الُعمانية مسقط للمشاركة في الندوة التي 

علي الدقباسي عقدت أمس الثالثاء 

الدقباسي شارك في ندوة دور 
املجالس التشريعية في حتقيق 

أهداف التنمية املستدامة مبسقط


