
عقد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود 
ال��دوس��ري اجتماعاً ضم مدير ع��ام اإلدارة 
العامة للتحقيقات اللواء د. فهد الدوسري 
ووك��ي��ل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
العمليات اللواء جمال الصايغ ووكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون امل��رور باإلنابة 
اللواء فهد الشويع، ووكيل وزارة الداخلية 
امل��س��اع��د ل��ل��ش��ؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ب��ح��وث 
والدراسات باإلنابة العميد فراج الرسمان، 
ومدير عام اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 

األم��ن��ي باإلنابة العميد توحيد الكندري. 
وذلك ملراجعة توصيات اللجنة 2017/383 
واملتعلقة مبراجعة قانون امل��رور رق��م 67 
لسنة 76 ووضع تصور كامل ومقترح لقانون 
مرور جديد واتخاذ قرارات تساهم في حفظ 
االم��ن امل��روري على الطريق، كذلك مت خالل 
االجتماع بحث تغليظ عقوبات للمخالفات 
املرورية نظراً ملا يشهده الشارع من أعمال 
االستهتار والرعونة في القيادة التي يقوم 
بها بعض قائدي املركبات مما يعرض حياتهم 

وحياة مستخدمي الطريق للخطر.
ودع���ا الفريق ال��دوس��ري احل��ض��ور إلى 
ض��رورة وضع آلية عمل متكاملة اجلوانب 
ح��ت��ى ي��ص��در ال��ق��ان��ون اجل���دي���د واض��ح��اً 
وصريحاً، ويؤكد على أن حماية مستخدمي 
الطريق من أول��وي��ات عمل األجهزة األمنية 

املختصة.
وش��دد الفريق ال��دوس��ري على ض��رورة 
اإلس��راع في وضع تصور كامل لهذا القانون 
والتأكد من الئحته التنفيذية حتى يتم عرضه 

على السلطة التشريعية إلصدار القانون دون 
تأخير. وحضر االجتماع مدير عام اإلدارة 
العامة للشؤون القانونية بالوكالة العقيد 
حقوقي ب��در يعقوب بن جن��م، ومدير إدارة 
حتقيق املخالفات باإلنابة في اإلدارة العامة 
للمرور العقيد محمد نافع السعيدي ومدير 
متابعة شؤون مجلس األمة باإلنابة العقيد 
ناصر املري، وأمني سر املجلس األعلى للمرور 
رئيس قسم املكتب الفني ب���اإلدارة العامة 

للمرور العقيد خالد العدواني.
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بسبب أعمال االستهتار والرعونة 

»الداخلية« بحثت تغليظ عقوبات املخالفات املرورية 

الفريق محمود الدوسري مترئساً االجتماع

رئيس األركان يستقبل  مستشار وزير الدفاع 
البريطاني لشؤون الشرق األوسط

استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن 
محمد خالد اخلضر ، مبكتبه صباح أمس، مستشار وزير 
الدفاع البريطاني لشؤون الشرق األوسط الفريق السير 
ج��ون لورميير ، يرافقه سعادة سفير اململكة املتحدة 
الصديقة لدى البالد السيد مايكل دافنبورت ، مبناسبة 

زيارته للبالد . 
حيث رحب اخلضر بالضيف ومت خالل اللقاء مناقشة 

املواضيع ذات اإلهتمام املشترك املتعلقة باجلوانب 
العسكرية ، مشيداً سعادته بعمق العالقات الثنائية بني 

البلدين الصديقني واحلرص على تعزيزها وتطويرها.
وحضر اللقاء معاون رئيس األرك��ان العامة لهيئة 
العمليات واخلطط العميد الركن محمد عبدالله الكندري 
و امللحق العسكري البريطاني لدى البالد العقيد طيار 

فينلى ماكلني.  

جانب من اللقاء

 طالب النائب مبارك احلجرف وزير التجارة خالد 
الروضان بضرورة االلتزام باملدة الدستورية لإلجابة 
عن االسئلة التي وجهها إليه بخصوص عدد من امللفات 
في ال��وزارة ، مؤكداً ان االلتزام باإلجابة عن االسئلة 

سيحدد طبيعة العالقة بيننا .
وق��ال احل��ج��رف ف��ي تصريح صحافي إن الوزير 
الروضان إذا بحث عن مخارج أخرى فإن ذلك لن يفيد 
ول��ن يعطينا إال مؤشرا واح��دا عن حقيقة ما يثار من 
جت��اوزات وإخفاقات داخل وزارت��ه ، مبينا  أن االسئلة 
تتعلق بقضايا أم��وال عامة وُخروقات إداري��ة ومالية 
وتخبطات في سياسة الوزارة أبسطها تدني مؤشرات 
االص��الح التجاري وزي���ادة ال���واردات وحتسني بيئة 

األعمال .
وأوضح أن املشاريع الصغيرة وقضايا اخلدم خير 
دليل على عدم قدرة الوزير على إدارة كفة الوزارة ، ومن 
املهم جداً أن تكون وزارات الدولة وهيئاتها منسجمة 
لتطبيق استراتيجية واح��دة على األقل وهي محاربة 

الفساد كما بني سمو رئيس مجلس الوزراء.
ودعا احلجرف إلى السعي لتطبيق هذه االستراتيجية 
التي كنا نأمل أن تكون استراتيجية تنموية وإصالحية 
وأن تتركز اجلهود على بناء الوطن وليس تنظيف 

أجهزة الدولة من الفساد والتالعب باألموال العامة.
وأك��د أن هنالك ملفات أخ��رى يتم إع��داده��ا وصلت 
إلينا من الكثير من املواطنني الشرفاء ممن عانوا من 
الترهل االداري والتخبط املالي في وزارة التجارة 
وهيئاتها ، مبيناً أننا مازلنا مند يد العون ومننح الوزير 
فرصة كافية ودستورية الصالح اخللل كما نؤكد أننا 

لن نتخلى عن خياراتنا الدستورية في حماية أموال 
الشعب ومقدراته .

احلجرف يطالب الروضان االلتزام باملدة 
الدستورية للرد على األسئلة البرملانية 

مبارك احلجرف

 وجه النائب وليد الطبطبائي سؤاال الى وزير املالية نايف 
احلجرف ، حول شركة النقل العام.

 وجاء في السؤال:  يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 )1( كشف مفصل باآلتي )عدد العقود احلكومية واخلاصة، 
ومدة االلتزام وقيمة العقد، مع بيان قيمة اخلسائر إن وجدت(، 

وذلك خالل العشر السنوات املاضية، مع بيان األسباب.
 )2( ما اإلج��راءات التي اتخذتها ال��وزارة في شأن مخالفة 
نص املادة )198( و )211( من قانون الشركات خالل العشر 

السنوات املاضية؟
 )3( ما اإلج��راءات املتخذة جتاه مخالفات جرد )األدوات 

واملكينات( خالل العشر السنوات املاضية؟
 )4( هل توجد وح��دات شاغرة متلكها الشركة؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي بأسباب ومسوغات ذلك، 
ومل��ا لم تقم الشركة بتأجيرها أو استثمارها ط��وال الفترة 
السابقة؟ يرجى تزويدي بأماكن الوحدات ومساحتها والقيمة 

االستثمارية املتوقعة، ومدة الفترة الشاغرة.
 )5( ما اإلجراءات التي اتخذت في شأن تعديل هيكل ملكيتها 

في رأسمال الشركة
 التابعة لها؟

 )6( ما اإلجراءات التي اتخذت من أجل احلفاظ على األموال 
املستثمرة في شركتها الزميلة؟ وهل الشركة تعمل في السوق 

الكويتي أم اخلليجي؟
 )7( ما سبب عدم العمل باالستراتيجية لسنوات )2016 
– 2020(؟ وما الشركة التي كانت مكلفة بإعدادها؟ وملاذا 
رفض مجلس اإلدارة االستراتيجية املعدة؟ يرجى تزويدي 
باألسباب، وهل أعدت استراتيجية جديدة كما جاء في نص 
توصية مجلس اإلدارة؟ وكم تقدر تكلفتها؟ وما الشركة التي 
أعدت االستراتيجية اجلديدة؟ وما املدة الزمنية؟ وهل اتخذت 

الوزارة أي إجراء؟
 )8( ما سبب وجود أرصدة كبيرة من املواد الراكدة وبطيئة 

احلركة؟ وملاذا لم تستخدم
 ف��ي عمليات التشغيل أو التصرف فيها خ��الل العشر 

السنوات املاضية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
 )9( ما اإلج���راءات التي اتخذت في ش��أن املناقصة رقم 

)2015/12( من قبل الشركة
 أو الوزارة؟

 )10( ما اإلج��راءات التي اتخذت في شأن املالحظات على 
العقد )2009/22( الواردة في تقرير ديوان احملاسبة؟

 )11( ما اإلج��راءات التي اتخذت في شأن مالحظات تنفيذ 
العقد رقم )2015/120( الواردة في تقرير ديوان احملاسبة؟

 )12( ما اإلجراءات التي اتخذت في شأن مالحظات العقود 
مع وزارة التربية والعقد رقم )2016/41( اخلاص بوزارة 

التعليم العالي؟
 )13( ما سبب االنخفاض احل��اد في عدد القوى العاملة 
الوطنية خالل اخلمس السنوات املاضية؟ وملاذا ال تستقطب 
الشركة العمالة الوطنية؟ وهل توجد وظائف إشرافية شاغرة 
في الشركة؟ وكم يبلغ عدد العمالة الكويتية مقارنة بغير 

الكويتية؟
 )14( ما اإلج���راءات التي اتخذت في ش��أن حفظ حقوق 

الشركة وشركاتها التابعة والزميلة؟
 )15( ما اإلج��راءات التي اتخذت في شأن مالحظات طرح 

وترسية مزايدتني رقم )2014/1( و )2015/33(؟
 )16( ما اإلج���راءات التي اتخذت ح��ول مخالفات نظام 
التحصيل اآللي؟ وكم يبلغ عدد احلافالت التي متتلكها الشركة 

حالياً؟ وكم تقدر احلصة السوقية؟
 )17( هل توجد قاعدة نظام بيانات للشركة؟ وما سبب 

تأخيرها؟
 )18( ما اإلجراءات التي اتخذت لتفادي اخلسائر السنوية 

للشركة؟
 )19( ما االجراءات التي اتخذت في شأن عدم التزام الشركة 

بأحكام املادة رقم )52( من قانون إنشاء ديوان احملاسبة؟
 )20( ه��ل ت��وج��د خطط لتطوير أس��ط��ول النقل البري 
والبحري وأماكن االنتظار؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب يرجى 
تزويدي بنسخة منها، وإذا كانت اإلجابة بالنفي ما مسوغات 

ذلك؟
 )21( السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية.
 )22( ما إجنازات الشركة خالل اخلمس السنوات املاضية؟

 )23( ما خطط استقطاب الكفاءات العمالية الكويتية؟ وما 
سلم الرواتب احلالي؟

 وليد الطبطبائي يسأل وزير املالية عن عقود شركة النقل العام 

وليد الطبطبائي

تتمات

أكد أنها لن

وأورد أن إيران ستواجه أقسى عقوبات في 
التاريخ في حال قررت أن تعود إلى برنامجها 
ال��ن��ووي، موضحا أن ثمة ف��رق��ا ب��ني الشعب 
املمتعض م��ن الفساد وال��ن��ظ��ام ال��ذي ال يكف 
عن تقدمي ماليني ال���دوالرات للميليشيات في 

اخلارج.
وأش��ار إل��ى أن تعامل النظام اإلي��ران��ي مع 
احملتجني بالقتل واالعتقال والتعذيب، يظهر قدر 

االستياء من السياسة املتبعة.

أشاد بدعم
، وخرقا صارخا لقرارات مجلس األمن .

وأش���اد سمو رئ��ي��س مجلس ال����وزراء خالل 
اجتماع مجلس ال��وزراء أمس االثنني بعزم سمو 
األمير على بذل املساعي اجل��ادة الستصدار قرار 
يوفر احلماية الدولية ألبناء الشعب الفلسطيني 
الشقيق من املمارسات القمعية التي يتعرضون لها 
، وتقرير حقهم املشروع بإقامة دولتهم املستقلة، 
مؤكدا بأن هذه املواقف واجلهود التي يقوم بها 
صاحب السمو األمير تأتي استمراراً لسجل سموه 
الناصع في نصرة احلق الفلسطيني والقضايا 

العربية وقضايا العدل والسالم الدوليني .
استعرض مجلس ال��وزراء ما تداولته وسائل 
اإلعالم املختلفة مؤخراً بشأن قيام جهات حكومية 
بتقدمي مساعدات أو معونات مالية ملستحقيها 
بواسطة بعض أعضاء مجلس األم��ة، مؤكداً بأن 
احلكومة تتعامل مع جميع أعضاء مجلس األمة ، 
وفق ما رسمه الدستور والقانون، ومستنداً بأن 
التعاون املنشود يأتي في إطار التشريع والرقابة .

كما أك��د مجلس ال����وزراء ب��أن ت��ق��دمي العون 
واملساعدة للمواطنني س��واء عن طريق اجلهات 
الرسمية أو املؤسسات والهيئات اخليرية يتم 
وفقاً لآلليات والقنوات واإلجراءات والنظم املالية 
املعتمدة التي تكفل وصول املساعدات ملستحقيها 
بشكل مباشر وب��ص��ورة عادلة دون حاجة ألي 
وس��اط��ات، وال تتضمن ه��ذه اإلج���راءات أفضلية 
ملواطن على اآلخر وإن كان نائباً في مجلس األمة 

، وهو نهج مميز يجسد صورة التكافل التي جبل 
عليها أبناء املجتمع الكويتي ، كان وسيظل قائماً 

بإذن الله وفضله .
أدان مجلس ال����وزراء ب��ش��دة ج��رمي��ة إط��الق 
الصواريخ املستمرة على مدينة خميس مشيط 
باململكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا من 
قبل امليليشيات احلوثية ، وال��ت��ي قامت ق��وات 
الدفاع اجلوي السعودية باعتراضها ، مؤكدا على 
أن هذه االعتداءات اآلثمة من قبل احلوثيني التي 
تستهدف أمن واستقرار اململكة الشقيقة تبرهن 
على عدم جدية تلك اجلماعة في االستجابة إلى 
اجلهود الدولية التي تسعى إلنهاء النزاع في اليمن 
، كما أكد مجلس ال��وزراء وقوف دولة الكويت مع 
شقيقتها اململكة العربية السعودية وتأييدها 
ودعمها ل��إلج��راءات التي تتخذها للحفاظ على 
أمنها واستقرارها ، داعيا املولى عزوجل أن يحفظ 
اململكة وشعبها الشقيق من كل مكروه ويدمي عليها 
نعمة األمن واألمان في ظل القيادة احلكيمة خلادم 

احلرمي��ن الشريفي���ن امللك سلمان بن عبدالعزيز.
وم���ن ج��ان��ب آخ���ر ، أدان م��ج��ل��س ال����وزراء 
التفجيرات االنتحارية التي وقعت في شمال بغداد 
بجمهورية العراق الشقيقة مؤخرا، والتي أدت إلى 
مقتل وإصابة عدد من الضحايا األبرياء ، مؤكدا 
موقف دول��ة الكويت الثابت في رف��ض اإلره��اب 

بكافة صوره وأشكاله ودوافعه .
كما أدان مجلس ال��وزراء العمل اإلرهابي الذي 
أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة قائد 
ق��وة األم��ن املركزي في انفجار عبوة ناسفة في 
إحدى املدرعات اخلاصة بالقوات املسلحة بسيناء 
، مؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية 
مصر العربية الشقيقة ، وتأييدها لكل ما تتخذه من 

إجراءات حلماية أمنها واستقرارها .
ثم أدان مجلس ال���وزراء ح��ادث إط��الق النار 
ال��ذي وق��ع داخ��ل امل���دارس ف��ي سانتافي بوالية 
تكساس األمريكية ، وال���ذي أس��ف��ر ع��ن سقوط 
ع��دد م��ن الضحايا واملصابني ، م��ؤك��دا ب��أن هذه 
األعمال اإلجرامية التي تستهدف أرواح األبرياء 
اآلمنني تتنافى مع كافة الشرائع والقيم اإلنسانية 
واألدي��ان السماوية ، مجددا موقف دولة الكويت 
الثابت في رفض اإلره��اب بكافة أشكاله وصوره 

وقوفها مع املجتمع الدولي حملاربته وجتفيف 
منابعه .

كما عبر مجلس ال����وزراء ع��ن ب��ال��غ تعازيه 
وخالص مواساته للرئيس  ميغيل دياز كانيل � 
رئيس جمهورية كوبا الصديقة والشعب الكوبي 
بضحايا حتطم طائرة مدنية في هافانا مؤخرا 
وال��ذي أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا 
واملصابني ، راجيا لهم الرحمة وللمصابني سرعة 

الشفاء العاجل .

أدان افتتاح
وط��ال��ب املومني ال���دول ك��اف��ة ب��دع��م ق���رارات 
اجلمعية العمومية ل��أمم املتحدة والشرعية 
الدولية بشأن القدس والقضية الفلسطينية “ال أن 
تبادر بانتهاكها والتشجيع على استمرار االحتالل 

والعنف والفوضى«.
وط��ال��ب أيضا ب��االل��ت��زام ب��ق��رارات الشرعية 
الدولية ال سيما ق��رار مجلس األم��ن رق��م )478( 
الذي يطلب من جميع دول العالم االمتناع عن نقل 

سفاراتها لدى إسرائيل إلى القدس.
وأوض���ح ب��ه��ذا ال��ص��دد أن ال��ق��دس الشرقية 
“مدينة محتلة” مبوجب قرارات الشرعية الدولية 
وأحكام القانون الدولي وأن أي عبث أو مساس 
بالوضع القائم يعني “استفزازا ملشاعر املسلمني 

واملسيحيني في جميع أنحاء العالم«.
وأض��اف أن “هذه القرارات الفردية وأحادية 
اجلانب وغير مسؤولة” مبينا دورها في ترسيخ 
العنف والفوضى في املنطقة وزيادة حجم التوتر 
في العالم أجمع وتشجيع إسرائيل على انتهاك 

القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجدد املومني التأكيد على الدعوة األردنية نحو 
إط��الق جهود فاعلة إلع��ادة إحياء عملية السالم 
والشروع مبفاوضات حقيقية ضمن سقف زمني 
محدد مشددا على ضرورة تكاتف جهود املجتمع 
ال��دول��ي حلل ال��ص��راع على أس��اس حل الدولتني 
التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية املستقلة ذات 

السيادة الكاملة.
وكانت البارغواي قد افتتحت أمس سفاراتها في 
مدينة القدس احملتلة وذلك بعد السفارة األمريكية 

وسفارة غواتيماال.
وق��ال��ت وس��ائ��ل إع����الم ع��ب��ري��ب��ة إن رئيس 
البارغواي هوراسيو كارتس ورئيس ال��وزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو افتتحا مقر السفارة 

بالقدس.
وعقبت عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلسطينية حنان عشراوي على ذلك قائلة “إتخاذ 
ه��ذا االج���راء االس��ت��ف��زازي وغ��ي��ر امل��س��ؤول يعد 
انتهاكا صارخا ومتعمدا للقانون الدولي ولقرارات 
الشرعية الدولية ويأتي في سياق النهج التآمري 
الذي تسكله البارغواي سيرا على خطى الواليات 

املتحدة”.
واضافت في بيان صحفي إن هذا “يهدف إلى 
ترسيخ االحتالل العسكري واستكمال ضم مدينة 

القدس عاصمتنا احملتلة”.
ودعت عشراوي رئيس الباراغواي إلى التراجع 
عن القرار “غير األخالقي” واتخاذ خطوات جادة 
وفاعلة ملساءلة دولة االحتالل ومحاسبتها على 

جرائمها وانتهاكاتها املتعمدة حلقوق األنسان”.
وقالت “يجب على ال��ب��ارغ��واي ال��وق��وف إلى 
جانب العدالة والكرامة والعمل على تعزيز فرص 
السالم واالستقرار بدال من تأجيج العنف وعدم 

االستقرار في املنطقة وخارجها”.
وناشدت عشراوي ال��دول األعضاء باجلامعة 
العربية ومنظمة ال��ت��ع��اون اإلس��الم��ي وحركة 
عدم االنحياز ودول العالم التي حتترم القانون 
الدولي و اإلنساني وإرادة املجتمع الدولي لقطع 
عالقاتها مع الدول التي تدعم االحتالل اإلسرائيلي 

وسياسته األحادية”.

»التشريعية«
املهلة احمل��ددة من املجلس للبت في املقترحني 
هي أسبوعان فإن اللجنة التزاما بالوقت واستنادا 

للدستور والقانون رفضت املقترحني.
وأوض��ح ال��دالل أن “القاضي هو من يقرر مدة 
احلبس، وأن حتديد الفترة الزمنية بأقل من 12 
شهرا ال يوجد لها ارتباط قانوني وبالتالي إذا كان 
هناك تخفيف عن احملبوس يكون باللجوء إلى 
النصوص األخرى وشروط اإلفراج مثل التنازل أو 

العفو عن طريق صاحب السمو.
وب��ني أن اللجنة بحثت خ��الل االجتماع عددا 
من قوانني اإلحالة والتي يتم بحثها من اجلانب 
القانوني والدستوري وم��ن ثم إحالتها للجان 

املختصة.
وأض��اف أن اللجنة وافقت في هذا الصدد من 
الناحية الدستورية ومن حيث املبدأ على اقتراح 
بقانون بتنظيم قانون الطيران املدني متت علًما 
ب��أن هناك مشروًعا بقانون مقدما من احلكومة 
بنفس املوضوع وسيتم إرسال املقترح إلى جلنة 
املرافق العامة مع املالحظات على الصياغة ألن 

املوضوع مرتبط باتفاقيات دولية.
وأش��ار إل��ى املوافقة الدستورية على مقترح 
تنظيم التعليم العالي، ورف��ض مقترح تعديل 
قانون القوى العاملة بشأن تخفيض وحتديد 
التركيبة السكانية بتحديد نسبة للساكنني، ألن 
صياغته لم تكن دقيقة وفيها شبهة دستورية، 
وهناك فرق بني القوى العاملة والتركيبة السكانية 

وكالهما ينظم بقانون منفصل.
وق��ال ال���دالل إن اللجنة واف��ق��ت على اقتراح 
متعلق بامتيازات ألبناء الكويتيات، ومتت املوافقة 
على اقتراح مبنح امل��رأة الكويتية املتزوجة من 
غير كويتي عالوة أوالد، وكذلك مقترح مساواة 
املرأة الكويتية املتزوجة من غير كويتي بالكويتية 
املطلقة أو األرملة في القرض اإلسكاني، أما مقترح 
معاجلة أوض��اع املتزوجة من غير كويتي ففيه 
مخالفات دستورية ويعارض القوانني ومت رفضه.
وزاد الدالل أنه بشأن االقتراح اخلاص باحتاد 
القضاء وإش��ه��اره وتنظيمه فقد واف��ق��ت عليه 
اللجنة من الناحية الدستورية ومت إحالته للجنة 

املختصة.
وب��ني أن اللجنة وافقت على اق��ت��راح بتعديل 
قانون 61 لسنة ٧6 اخلاص بالتأمينات االجتماعية 
بشأن استحقاق املعاش التقاعدي بانتهاء خدمة 
املؤمن عليه بالوفاة واستعجاله بآلية معينة 

وأحيل إلى اللجنة املالية لالختصاص.
وأوض��ح ال��دالل أن التشريعية في اجتماعها 
أمس أجنزت قانونني من اختصاصها وأحالت ٧ 
قوانني للجان املختصة، مطالبا اللجان األخرى 
ب��إجن��از التشريعات التي انتهت منها اللجنة 

التشريعية وعددها يصل إلى 60 تشريًعا ما تزال 
موجودة في اللجان، مؤكًدا أن هذه التشريعات 

ستمأ جدول أعمال مجلس األمة .
وأكد أن اللجنة أجنزت منذ دور االنعقاد السابق 
ما يقارب 80 تقريرا متت إحالتها إل��ى اللجان 
املختصة، ولكن ما مت إدراج��ه على جدول أعمال 
مجلس األم��ة ال يتعدى 20 قانوًنا، ال سيما أن 
اللجنة أحالت ما يقارب 4 إلى ٥ قوانني اختصاص 
وأدرجت على جدول أعمال اجللسات والقادم أكثر، 
لذلك اللجنة التشريعية لم تتأخر أو تتوان في 
عملها. ومن جهته أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق 
محمود الدوسري أن وزارة الداخلية رفضت جميع 
االقتراحات التي تنص على تخفيض مدة السجن، 
وال سيما تخفيض حكم احلبس املؤبد إلى 2٥ سنة 

حيث إنها لن تكون عقوبة رادعة.
وأض���اف ال��دوس��ري “رفضنا كذلك تخفيض 
ع��ق��وب��ة س��ن��ة ال��س��ج��ن إل���ى 9 أش��ه��ر ألن���ه يربك 
احلسابات اخلاص بسنوات السجن، فضاًل عن أنه 
ليس من اختصاص وزارة الداخلية، إضافة إلى 
وجود امتيازات أخرى يستطيع السجني احلصول 

عليها منها تخفيض سنوات السجن.)

»اجلمارك«
اجلمركية، الفتاً إلى أن وضع “الطبالي” أو 
“حمالت للبضائع” التي تقل وزنها عن طنيني 
يعيق عمليات تفريغ احلاويات، ويعيق أيضا 
املفتشني للقيام مبهام عمله في التدقيق على 
محتويات احل��اوي��ات، م��ش��دداً على ض��رورة 
وض��ع “الطبالي” لتجنب الغرامات املقررة 
واملقدرة بنحو 80 دينار لكل حاوية غير ملتزمة 

بالضوابط.
وأعلن احلربي، عن إج��راءات جديدة يتم من 
خاللها حتديد مسارات للحاويات التي حتوي 
م��واد غذائية معرضة للتلف وأخ��رى خلالف 
ذلك بحيث يتم تسهيل دخ��ول البضائع املواد 
الغذائية واخل��ض��روات لتصل ال��ى املستهلك 
بصورة مرضية ومبا ال يتعارض مع اجراءات 

التفتيش.

تتمات


