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 دعــــا النائب خالد العدوة الى ضرورة اإلســــراع في اتخاذ قرار  6 
حاســــم وفوري في أمر أهالي منطقة األحمدي ق١ المنكوبة، وذلك 
بأن يكون هناك قرار شــــجاع بمنحهم بيوتا بديلة ضمن مشاريع 
الرعاية الســــكنية عوضــــا عن بيوتهم الحالية التي تســــرب إليها 
الغاز بصورة مكثفة وخطيرة مشيرا الى أنه لم يبق إال القليل من 
البيوت بعد ان تم اخــــالء اكثر من ١٣٠ بيتا.ودعا العدوة الحكومة 
الى ان تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بصرف االيجار الذي وعدت به 

الحكومة والذي وإلى اآلن لم ينزل في حسابات اهالي المنطقة على 
الرغم من جمع الحســــابات البنكية من قبل األجهزة الحكومية من 

األهالي في وقت سابق.
  واكد العدوة ان تصريحات المســــؤولين في الشركة او االدارة 
العامة لإلطفاء ما هي إال تطمينات سئم منها اهالي المنطقة كونها 
متضاربة ومخالفة للواقع والدليل ان األهالي مازالوا يستنشقون 

الغاز واألشجار ماتت والتربة سوداء والوضع بشكل عام خطير. 

 العدوة يدعو إلى اإلسراع في اتخاذ قرار حاسم في قضية ق١ باألحمدي

م باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون ١٩٦٤/٣٠  الزلزلة تقدَّ

 ١٧٥٠ دينارًا الحد األقصى لمرتبات القياديين في ديوان المحاسبة
 تحديـد مـدة شـغل رئيـس الديـوان لمنصبه 
بـ ٥ سـنوات قابلـة للتجديـد لمدة أو مـدد مماثلة

 وجوب قيام رئيـس الديوان بإخطار رئيـس مجلس األمة 
بالمالحظات والمخالفات التي كشفت عنها مراجعة المستندات 

 تقدم النائب د.يوســــف الزلزلة باقتراح بقانون 
يقضي بتعديل احكام القانون رقم ٣٠ لســــنة ١٩٦٤ 

بانشاء ديوان احملاسبة.
  وجاء في نص االقتراح بالقانون:

  مادة اولى: يستبدل بنصي املادتني ١/٣٤ فقرة اولى، 
٣٨ فقرة اولى من القانون رقم ١٩٦٤/٣٠ بانشاء ديوان 
احملاســــبة النصوص التالية: «يكون احلد االقصى 
للمرتبات املنصوص عليها في هذا القانون (١٧٥٠) 

د.ك الف وسبعمائة وخمسني دينارًا شهريا».
  ومادة ٣٤ فقرة اولى: «يعني رئيس الديوان مبرسوم 
مبدة خمس سنوات قابلة للتجديد ملدة او مدد اخرى 
مماثلة بناء على ترشيح رئيس مجلس االمة واقرار 
املجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية وبعد موافقة 

مجلس الوزراء».
  مادة ٣٨ فقرة اولى: «يعني كل من وكيل الديوان 
والوكيل املساعد مبرســــوم ملدة اربع سنوات قابلة 
للتجديد، بناء على ترشيح رئيس الديوان ومبوافقة 

رئيس مجلس االمة ومجلس الوزراء».
  مادة ثانية: تضاف الى القانون رقم ١٩٦٤/٣ املشار 

اليه فقرة جديدة الى املادة ٨٢، نصها كالتالي:
  مادة ٨٢ فقرة مضافة: «ويتعني على رئيس الديوان 
موافــــاة رئيس مجلس االمة بتقريــــر يتضمن هذه 

املالحظات واملخالفات واالجراءات 
التي مت اتخاذها في هذا الشــــأن 
في موعد ال يتجاوز شهرين من 
تاريخ اخطار وزارة املالية للديوان 

بنتائج املراجعة».
  مادة ثالثة: ينشر هذا القانون 
في اجلريدة الرسمية ويعمل به 

من تاريخ نشره.
املذكرة االيضاحية    وجاء في 

لالقتراح بقانون:
  صــــدر قانون انشــــاء ديوان 
احملاســــبة القائم في سنة ١٩٦٤ 
وبذلــــك فقد مضى على العمل به 
اكثر من ستة واربعني عاما، تغيرت 

خاللها الظروف التي صدر فيها تغيرا ملموسا.
  ولقد كشفت التطبيقات العملية لهذا القانون عن 
وجود اوجه نقص، اوال فيما يتعلق بتنظيم شــــغل 
الوظائف القيادية والسيما بعد صدور حكم احملكمة 
الدستورية في ٢٩ مايو ٢٠٠٦ بعدم دستورية قرار 
مجلس اخلدمة املدنية رقم ٥ لسنة ٢٠٠٣ بشأن التفسير 
التشريعي للمادة ١٥ مكررا من املرسوم بقانون رقم 
١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن اخلدمة املدنية والتي تشكل 

االساس القانوني لتجديد التعيني 
الــــوكالء والوكالء  في وظائــــف 
بالديوان وكذلك فيما  املساعدين 
يخص غيبة رقابة مجلس االمة 
على اعمال الديوان باعتباره اجلهة 

التابع لها دستوريا.
  وتالفيــــا لهذا النقص اعد هذا 
االقتراح بقانــــون لتعديل بعض 
احكام القانون القائم بهدف تنظيم 
شغل الوظائف القيادية في الديوان 
لرفع كفاءة واداء عمل شاغلي هذه 
الوظائف، واحلفاظ على استقرار 
العمل فيه، فضال عن متكني مجلس 
االمة من متابعــــة اعمال الديوان 
وتنــــص املادة االولى من هــــذا االقتراح على تعديل 
نصي املادتــــني ١/٣٤ و ١/٣٨ من القانــــون القائم، اذ 
تنص الفقرة االولى من املــــادة ٣٤ على حتديد مدة 
شغل رئيس الديوان ملنصبه وجعلها خمس سنوات 
قابلــــة للتجديد ملدة او مدد اخرى مماثلة مع االبقاء 
على اجراءات التعيني وكذا احكام الفقرتني االخريني 
على حالها وغني عن البيان ان احلكم اخلاص بتقييد 
شغل الرئيس ملنصبه مبدة معينة يسري على نائب 

الرئيس في حالة تعيينه تطبيقا حلكم املادة ٣٧ من 
ذات القانون، ومتشيا مع حتديد مدة شغل الرئيس 
ونائبه ملنصبيهما، نصت الفقرة االولى من املادة ٣٨ 
على تعيني الوكيل والوكيل املســــاعد مبرسوم ملدة 
اربع ســــنوات مع االبقاء على االحكام االخرى التي 

تنص عليها هذه املادة على حالها.
  ومما ال شك فيه ان تعديل االحكام اخلاصة بشغل 
الوظائف القيادية وحتديدها مبدة معينة، امر يحقق 
املصلحة العامة، ويكون حافزا لشاغلي هذه الوظائف 
علــــى بذل اقصى اجلهد وتقــــدمي ما لديهم من عطاء 

لتطوير العمل في الديوان.
  وتنص املادة الثانية من هذا القانون على اضافة 
فقرة جديدة للمادة ٨٢ من القانون القائم وتنص هذه 
الفقرة على وجوب قيام رئيس الديوان باخطار رئيس 
مجلس االمة باملالحظات واملخالفات التي كشفت عنها 
مراجعة وزارة املالية ملستندات وحسابات الديوان 
وكذا االجراءات التي اتخذت بشأنها، وذلك خالل مدة ال 
تتجاوز شهرين من تاريخ ابالغ وزارة املالية للديوان 
بنتائج املراجعة، واحلكمة من هذا النص اضفاء مزيد 
من الشفافية على عمل الديوان ومتكني مجلس االمة 
باعتباره اجلهة التابع لها دستوريا الديوان من متابعة 

ورقابة االعمال التي يقوم بها. 

 «إال الدستور» تقيم ندوة بديوان الحربش مساء اليوم

 نواب يحذرون من تعذيب المشتبه بهم في قضية الجويهل 
وآخرون يطالبون «الداخلية» بعدم الرضوخ للضغوط 

 البراك: نحن مع تطبيق القانون الذي عجزت الحكومة عن تطبيقه على مَن حاول نشر الحقد بين فئات المجتمع 

 «الجنائيـة» تقبـض على المتهم الرئيسـي فـي قضية االعتـداء من خـالل رصده بمقاطـع الڤيديو  

 تواصلت ردود الفعل النيابية 
على قضية االعتداء على الناشط 

السياسي محمد اجلويهل.
  وفي هذا اإلطار طالب النائب 
محمد هايـــف وزارة الداخلية 
بعدم حتويل قضية االعتداء على 
الناشط السياسي محمد اجلويهل 
من مشاجرة الى الشروع بالقتل.

وقال هايف في تصريح صحافي: 
على وزارة الداخلية وقف العنف 
والتعذيب الذي متارسه املباحث 
اجلنائية مـــع املواطنني الذين 
حضروا ندوة «إال الدســـتور» 
التي أقيمت بديوان النائب أحمد 

السعدون قبل أيام.
  وأضاف: يجب عدم ممارسة 
هذا األسلوب مع املواطنني أثناء 
التحقيـــق معهم وعدم حتويل 
قضية املشـــاجرة الى الشروع 

بالقتل.
  تطبيق القانون

  من جهته، قال النائب مسلم 
البراك نحـــن مع تطبيق القانون 
الذي فشـــــــلت احلكــومة في 
تطبيقـــــه إذ انها تركـــت احلبل 
علـــى الغـــارب عنـــدما حاول 
البعض نشر احلقد والكراهية 

بني فئات املجتمع.
  وأضاف البراك في تصريح 
صحافـــي أن االعتقـــال وفقا 
للهوية أمـــر مرفوض واملتهم 
بريء حتى تثبت إدانته وأخذ 
االعترافات من املقبوض عليهم 
أمر غير مرغوب ومحاولة حصر 
التحقيق على شخص واحد أمر 
يثير االستغراب خصوصا انه 
في بعض احلوادث اثبت عدم 
حياديته وانتصاره لطرف ضد 

آخر.
  من جهته، قال مبارك الوعالن: 
وردتنا معلومـــات «نتمنى ان 
تكون غيـــر صحيحة» مفادها 
أن هنـــاك تعديا بالضرب على 
املشتبه بهم في املشاجرة التي 
حدثت بديوان السعدون، ونحذر 

كان هناك متهمني منهم فيجب 
إحالتهـــم للقضـــاء وعلى من 
يرفـــض تدخل النواب حلماية 
املواطنني من وزارة الداخلية أال 
يؤلب الداخلية ويحرضها على 
ضرب املواطنني وتعذيبهم وأن 

يتركوا األمر للقضاء .
  وقال النائب فــــالح الصواغ: 
ان كتلة التنميــــة تؤكد على ان 
سيادة القانون وااللتزام به أمران 
مفروضان وأوجب الناس التزاما 
بهما مؤسسات الدولة، والقائمون 
على القانون، وان االتهام بالظن امر 
مرفوض اذ من القواعد االساسية 
ان الشك يفسر لصالح املتهم.. كما 
نحذر من التجاوز في التحقيقات 
التي جتريها ادارة املباحث اآلن مع 

بعض املقبوض عليهم.
  من جانبه قال النائب حسني 
القالف: سمعنا ان هناك ضغوطا 
متـــارس على رجـــال املباحث 
الطالق سراح املجرم الذي ضرب 
املواطن اجلويهل، ونداؤنا الى 
وزير الداخلية: يا بو نواف اذا 
فلت املجرم من العدالة لم يعد 

أمن وال أمان في الديرة.
  وفي هذا السياق، تنظم كتلة 
«إال الدستور» مساء اليوم ندوتها 
الثانية بديوان النائب د.جمعان 

احلربش بالصليبخات.
  وفي هذا السياق أبلغ مصدر 
أمني «األنباء» بأن اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية ألقت مساء 
أمس القبض على املتهم الرئيسي 
في االعتداء على محمد اجلويهل 
والذي رصد من خالل الصور 
ومقاطـــع الڤيديو وكان يحمل 
عصا اســـتخدمت فـــي عملية 

االعتداء.
  وأضاف املصـــدر أن املتهم 
الثاني الـــذي رصد وهو يرفع 
عقاله استعدادا للضرب، ألقي 
القبض عليه هو اآلخر مشيرا 
إلى أن هناك ٣ متهمني رئيسيني 
هم اآلن قيد التحقيق ومن املقرر 

إحالتهم قريبا إلى النيابة.

من اسلوب كهذا، فنحن في دولة 
مؤسسات وقانون وعلى اجلهات 
املعنية اتباع االساليب احملترمة 
دون االجنراف الـــى مثل هذه 

االساليب الوضيعة.
  عدم الرضوخ للضغوط

النائبة    من جانبها، طالبت 
الداخلية  د.روال دشتي وزارة 
بعدم الرضـــوخ للضغوطات، 
خصوصا النيابية منها، والقيام 
بواجباتها على اكمل وجه جتاه 

ما حصـــل من «تعد وحشـــي 
وهمجي» علـــى املواطن محمد 
اجلويهل حتى يعلم كل فرد ان 
الكويت وسيادة القانون فوق 
اجلميع واننا لسنا في شريعة 

الغاب.
  وقال النائب حســـني مزيد: 
ســـأطلب اليـــوم مقابلة وزير 
الداخلية ملتابعة ما يتردد حول 
تبعـــات القبض على مواطنني 
حضروا ندوة السعدون من قبل 
املباحـــث اجلنائية، فنحن في 

دولة قانون ونرفض استخدام 
العنف لسحب االعترافات.

  وقف التعذيب
النائب د. ضيف اهللا    وقال 
أبورمية: ان على وزارة الداخلية 
وقـــف التعذيب الذي يتعرض 
لـــه املواطنني بســـبب قضية 
املشـــاجرة التي حدثت خارج 
ديوان السعدون ومحاسبة من 
قام بتعذيب هـــؤالء املواطنني 
وســـرعة االفراج عنهـــم وإذا 

 حسني القالف  د. روال دشتي 

 فالح الصواغ  د. ضيف اهللا أبورمية 

 مبارك الوعالن 

 حسني مزيد 

 محمد هايف  مسلم البراك 

 يقوم بزيارة رسمية على رأس وفد من مجلس األمة

 الخرافي: عالقات راسخة بين الكويت 
وتركيا على كافة األصعدة

 الذويخ: زيارة الخرافي إلى تركيا 
  ستساهم في توثيق العالقات البرلمانية

 أكد رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي رسوخ ومتيز العالقات 
بـــني الكويـــت واجلمهوريـــة 
التركية على جميع األصعدة، 
مشيدا بالتطور امللحوظ الذي 
شهدته هذه العالقات واملتمثل 
في الزيـــارات املتبادلة رفيعة 
املســـتوى، اضافة الى توقيع 
العديد من االتفاقيات املشتركة.

وأضاف اخلرافي في تصريح له 
مبناسبة قيامه اليوم األربعاء 
بزيارة رسمية على رأس وفد 
مجلس األمـــة الى اجلمهورية 
التركيـــة تســـتمر ٤ أيام، ان 

الكويت حريصة على توثيق وترسيخ عالقاتها 
مع اجلمهورية التركية، خاصة على املســـتوى 
البرملاني، مشـــيرا في هذا الصدد الى مشاركة 
الشـــعبة البرملانية مبجلس األمـــة في جميع 
املؤمترات البرملانية التي اســـتضافتها تركيا، 
مضيفا ان مجلس األمة سيستضيف في يناير 
املقبل «احلوار البرملاني العربي التركي» الذي 

يقيمه البرملان العربي االنتقالي.
  وأشاد اخلرافي بالدور الفاعل واإليجابي الذي 
تقوم به تركيا حكومة وشعبا في دعم ومساندة 
القضايا اإلســـالمية، السيما ما يتعلق بالقدس 
واملقدسات اإلسالمية، مشيدا بتصديها للعربدة 

واالنتهاكات اإلسرائيلية ضد 
الفلســـطينيني.وبني اخلرافي 
ان زيـــارة وفـــد مجلس األمة 
التركية تأتي  الى اجلمهورية 
في سياق حرص املجلس على 
توثيق العالقـــات مع املجلس 
الوطني الكبير التركي، خاصة 
النظر  في ظل تطابق وجهات 
بني البلدين في جميع القضايا، 
منوها بوجود تعاون كبير بني 
املجلسني في احملافل البرملانية 

اإلقليمية والدولية.
  وأوضح اخلرافي ان برنامج 
الزيارة سيتضمن لقاءات مع 
جميع املســـؤولني في اجلمهورية التركية على 
رأسهم رئيس اجلمهورية عبداهللا غول ورئيس 
الوزراء رجـــب طيب أردوغان ورئيس املجلس 

الوطني الكبير محمد علي ساهني.
  هذا ويضم الوفد، اضافـــة للخرافي كال من 
أمني ســـر املجلس علي الراشد، ورئيس جلنة 
الشـــؤون الداخلية والدفاع شعيب املويزري، 
ورئيـــس جلنة املرافق العامـــة مخلد العازمي، 
وعضو جلنة الصداقة البرملانية الكويتيةـ  التركية 
ومقرر جلنة شؤون اإلسكان ناجي العبدالهادي، 
وعضو جلنة شؤون ذوي االحتياجات اخلاصة 

سالم العازمي. 

  أنقرة ـ كونا: قال سفيرنا 
لـــدى أنقرة عبـــداهللا الذويخ 
ان زيارة رئيس مجلس األمة 
جاسم الخرافي الى تركيا اليوم 
ستساهم في توثيق العالقات 
بين برلماني البلدين وستكون 
اضافة للعالقات الوطيدة القائمة 

بين البلدين.
الســـلك  عميـــد    وقـــال 
الديبلوماسي في تركيا سفير 
الكويت لـ «كونا» ان الخرافي 
يرافقه وفد برلماني ســـيعقد 
لقاءات مع كبار المســـؤولين 
األتراك على رأســـهم الرئيس 
ورئيـــس  غـــول  عبـــداهللا 
الـــوزراء رجب طيب اردوغان 
ورئيـــس البرلمان محمد علي 
شـــاهين لبحث آفاق التعاون 
الثنائي وخاصة على الصعيد 

البرلماني.
  يشار الى ان رئيس مجلس 
االمة جاســـم الخرافي سيصل 
الى تركيا غدا في زيارة تستمر 
اربعة ايام تلبية لدعوة رسمية 
من رئيس البرلمان التركي محمد 
علي شـــاهين لبحث التعاون 

البرلماني بين البلدين.
  وأوضح الذويخ ان الخرافي 
ســـيطرح خالل زيارته فكرة 
تشكيل لجنة صداقة برلمانية 
كويتية ـ تركية تعنى بمسائل 
التعاون بين برلماني البلدين 

وتكون حلقة اتصال دائم بين 
الجانبين.

  وأكـــد ان موضوع التفاعل 
التي  المســـائل  البرلماني مع 
تهم البلدين ستكون ايضا على 
جدول زيارة الوفد البرلماني الى 
تركيا، مشددا على اهمية تبادل 
الزيارات بين اعضاء البرلمانين 

الكويتي والتركي.
  ولفت الى مشاركات مجلس 
األمة في الملتقيات التي تعقد 
انها مؤشر  في تركيا، معتبرا 
على حرص الكويت على حضور 
التي يستضيفها هذا  المحافل 
البلد وكان آخرها مشاركة وفد 
الخرافي في  برلماني برئاسة 
االجتماع االســـتثنائي التحاد 
برلمانات الـــدول االعضاء في 

المؤتمر االســـالمي  منظمـــة 
الذي عقد باسطنبول في مايو 

الماضي.
  وأعرب السفير الذويخ عن 
أمله في أن تساهم زيارة الخرافي 
اليوم في تفعيـــل االتفاقيات 
البلدين والبالغ  الموقعة بين 
اتفاقية واالســـراع  عددها ٢٨ 
في المصادقة على بعض هذه 
االتفاقيات التي مازالت معروضة 
على جـــدول اعمال مجلســـي 

البرلمان في كال الجانبين.
  وكان رئيـــس مجلس االمة 
قد التقـــى نظيره التركي على 
هامش اجتماع اسطنبول في 
مايو الماضي وبحث معه امكان 
الترتيب لزيارة الوفد البرلماني 
الكويتي الى تركيا الى جانب 
التعاون على الصعيد  ســـبل 
البرلمانـــي في ظـــل التقارب 
البلدين والذي  الوثيق بيـــن 
ترجمته االتفاقيات والزيارات 
المتبادلة للمسؤولين في كال 

الجانبين.
  ويرافق الخرافي في زيارته 
وفد يضم كال من النواب علي 
الراشـــد وناجـــي عبدالهادي 
ومخلد العازمي وسالم نمالن 
العازمي وشـــعيب المويزري 
الى جانب عدد من مســـؤولي 
االمانة العامـــة وادارة االعالم 

في مجلس االمة.  

 عبداهللا الذويخ 

 محمد اجلويهل على سريره في املستشفى محاطا ببعض أفراد أسرته وأصدقائه مساء أمس االول 
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