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باستثناء ضريبة انتقائية خاصةعلى مشروبات الطاقة والتدخني

الفضل :احلكومة لم تقدم أي أولوية تخص الضرائب وزيادة الرسوم
ربيع �سكر
أعلن رئيس جلنة االول��وي��ات أحمد الفضل أن
احلكومة لم تتقدم بأي نوع من الضرائب باستثناء
ضريبة على مشروبات الطاقة والتدخني وهي
ضريبة انتقائية خاصة .وقال الفضل في تصريح
صحافي عقب اجتماع اللجنة استلمنا أولويات
احلكومة اجلاهزة وهي  ٩مشاريع ومنها تعديل على
قانون التأمني ونظام السجل العيني للعقار وقانون
شركات األمن واحلراسة وقانون تنظيم االجتماعات
واملواكب والتجمعات وتعديل على قانون السجون
وتعديل على قانون اعادة الدوائر االنتخابية يتعلق
باملناطق غير املدرجة وقانون اجلامعات احلكومية ،
إضافة إلى تعديل مرسوم اخلدمة املدنية باإلضافة
إلى مشروع حق االط�لاع .واستدرك الفضل قائال
« ما قدم من اولوياتي حكومية حتى اآلن ال يشمل
اخلطة التشريعية للحكومة التي ستقدمها احلكومة
في اجللسة املقبلة  ،متمنيا أن يتفاعل النواب مع
جلنة األول��وي��ات ألن��ه ل��م يرسل س��وى  15نائبا
أولوياتهم إلى اللجنة في دور االنعقاد املاضي.
وفي رده على س��ؤال بشأن وج��ود رؤي��ة 2035
ضمن االول���وي���ات ق��ال « ليست م��وج��ودة ضمن
األولويات وأنا ال أومن مبثل هذه الرؤى وال أؤمن
بخطط طويلة األجل  ،وال ميكن ان تقوم بها حكومة
تتغير كل  ٤أشهر ،واحلكومة ليس لديها القدرة على
تنفيذ مثل هذه املشاريع كتطوير اجلزر أو غيرها.
ولفت إلى أن آلية توزيع كوبونات البنزين لم
تصل حتى اآلن وم��ن املفترض أنها اعتمدت من
احلكومة لكنها لم تصل إلى املجلس.
وف��ي��م��ا ي��خ��ص اج��ت��م��اع اللجنة التشريعية
ومناقشتها ملوضوع دستورية استجواب النائب
شعيب امل��وي��زري لرئيس مجلس ال����وزراء قال

جانب من اجتماع جلنة األولويات امس

الفضل « النائب املويزري لم يحضر اجتماع اللجنة
التشريعية ألن الدعوة وصلت له متأخرة واتخذنا
قرارا في التشريعية دعوته مرة أخرى وسنناقش
دستورية استجوابه املقدم إل��ى رئيس ال��وزراء
مبوضوعية وبشكل فني وليس سياسي.

وشدد الفضل أن رأي التشريعية ليس حاسما
بشأن دستورية استجواب رئيس الوزراء وإن أراد
امل��وي��زري استبعادي من اللجنة ألنني قلت رأيا
سياسيا في االستجواب فال مانع لدي حتى ال تكون
هناك شائبة تشوب عمل اللجنة.

وحول استجواب وزير النفط بخيت الرشيدي
قال الفضل « في االستجواب السابق للوزير بخيت
الرشيدي صوت معه واآلن انا طالبت باستقالته
خاصة بعد خ��روج تقرير النفط والتسويف في
نشره».

النائب املستجوب شعيب املويزري لم يحضر االجتماع رغم دعوته

أبل« :التشريعية» تستمع اليوم لرأي اخلبراء الدستوريني في استجواب رئيس الوزراء
واص���ل���ت جل��ن��ة ال���ش���ؤون ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة
وال��ق��ان��ون��ي��ة ف��ي اجتماعها ام��س النظر في
تكليفها من قبل مجلس األمة ببحث دستورية
االستجواب املقدم من النائب شعيب املويزري
لسمو رئيس مجلس ال����وزراء الشيخ جابر
املبارك.
وق��ال مقرر اللجنة النائب د.خليل أب��ل في
تصريح باملركز اإلع�لام��ي ف��ي مجلس األم��ة
إن اللجنة وجهت أمس االول الدعوة للنائب
املستجوب ب��ث�لاث ط��رق مختلفة ع��ن طريق
رسالة وجهت إل��ى منزله وثانية إل��ى مكتبه
وثالثة عبر رسالة هاتفية من أجل االستماع
لرأيه وتضمينه في تقرير اللجنة.
وأضاف أن النائب لم يحضر اجتماع اليوم،
كما لم يرد على أي من الرسائل التي أرسلتها
اللجنة إليه ،مبينا أن اللجنة ق��ررت دعوته
مرة أخرى حلضور اجتماعها املقرر عقده يوم
اإلثنني املقبل.
وقال أبل إن اللجنة ستجتمع اليوم لالستماع
ال��ى بعض املختصني ف��ي اجل��ان��ب القانوني
والدستوري بشأن دستورية االستجواب على
أن تنتهي اللجنة من تقريرها قبل جلسة الثالثاء
املقبل بعد االستماع للخبراء والنائب املستجوب
إذا حضر إلى اللجنة.

قد يضطر الستخدام أدواته الدستورية إن لم يعالج هذا امللف

هايف يطالب مبحاسبة رئيس
اجلهاز املركزي وليس إقالته

طالبالنائب محمد هايف
وزي��ر الداخلية الشيخ خالد
اجلراح باحالة رئيس اجلهاز
املركزي للتحقيق ومبحاسبته،
ومؤكدا انه اذا لم يتم ذلك فان
له احل��ق في استخدام جميع
ادواته الدستورية.
وقال انه منذ تولي اجلراح
وزارة ال��داخ��ل��ي��ة واملجتمع
الكويتي م��رت��اح م��ن االف�لام
وامل��س��رح��ي��ات وم���ا يسمى
بالضربات االستباقية عبر
ال���ص���اق ال��ت��ه��م ب��امل��واط��ن�ين
ك��االت��ه��ام ب��االن��ت��م��اء لداعش
وغيره.
واض����اف ان ق��ي��ام وزي��ر هايف مصرحا ً للصحافيني
ال���داخ���ل���ي���ة ب��اح��ل��ة بعض
الضباط الى التحقيق النهم اعتقلوا شخص بتهمة املخدرات تزويرا ً ومحاربته
ملف الفساد في وزارته واحالة كثير من املغتلسنب الى النيابة شيء يشكر عليه،
مضيفاً ان هناك ملف اسود وغامض لم يحال احد فيه للتحقيق ولم يحاسب
القائمون عليه بسبب اخطائهم مقصودة وغير مقصودة وآخرها اتهام بدون
مظلوم بانه من داعش ويحاول اغتيال رئيس اجلهاز املركزي!.
وقال عندما سمعت خبر االغتيال وضعت عالمات استفهام وقلت ان اخلبر
غير صحيح ولكن انتظرت لم اصرح بذلك وفي ما بعد تبني انه مجرد مسرحية
طبلت لها بعض االبواق وانتهت بتبرئة الشاب البدون ولذلك ال بد من محاسبة
املخطىء بعد ان وصلنا مرحلة الطغيان في هذا اجلهاز.
واشار الى ان اي جهاز يكون خارج السيطرة يحصل فيه مثل هذا االمر واكثر،
وحتى العضو في جسم االنسان عندما يتعطل يجب بتره ،وهذا ما يحصل مع
اجلهاز النه اساء استخدام سلطاته واصبح يغرد خارج السرب ويسيء لسمعة
الكويت االنسانية وجهود سمو االمير على مستوى العالم .
وبني ان اجلهاز يسيء لسمعة سمو االمير ملا يقوم به من افعال واخطاء
فادحه وآن االوان حملاسبة رئيس اجلهاز واحالته للتحقيق ومن املمكن ان تكون
هذه املسرحية القشة التي قسمت ضهر البعير فإن استمر هذا اجلهاز ورئيسه
بهذا النمط فال خير فينا بان نرى هذا الواقع املرير واالستبداد.
وقال لرئيس احلكومة ووزير الداخلية ان هذا امللف اصبح متضخم وال بد
من اجتثاثه وال تتحمالن وزر ما يقوم به رئيس اجلهاز فاما ان حتاسبا رئيس
اجلهاز او حتاسبا ولذلك ال ميكن ان نرى هذا العبث والعنجهية ومن ثم ال
يحاسب ووصل االمر لدرجة اخلطر واالساءة والتعدي.

استفسر عن فوائدها والى أين ذهبت ؟
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ص�ن��دوق التنمية ال�ك��وي�ت��ي بالبنوك
املركزيةالعربية واألجنبية

جانب من اجتماع التشريعية

أكد أن رئيس اجلهاز أصبحت إقالته ومحاسبته مستحقة

فهاد يسأل وزيري الداخلية و العدل عن أزمة البدون
وجه النائب عبدالله فهاد أسئلة برملانية لوزير
الداخلية ووزير العدل بخصوص االتهامات من قبل
رئيس اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاعالبدون  ،وما
حدث من ظلم بني وجتاوزات صارخة تخالف توجهات
الدولة اإلنسانية ..وق��ال فهاد  :ل��ذا أصبحت إقالته
ومحاسبته مستحقة.
وقال فهاد في سؤاله الىنائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية :حدثت مؤخرا واقعة توجيه تهمة أمن
دولة ألحد األشخاص من فئة البدون بشأن االنضمام
إلى داعش وحيازة سالح والتخطيط حملاولة تنفيذ
عملية اغتيال لرئيس اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع
املقيمني بصورة غير قانونية والتي مت تداولها في
وسائل اإلع�لام ،ومت تسجيل قضية رقم ٢٠١٨ / ٣١
 ،وبعد إلقاء القبض على الشخص املذكور واحتجازه
على ذمة التحقيق ملدة وصلت إلى  ٢٥يوم ،مت اإلفراج
عنه بال كفاله وال ضمان مالي.
وعليه يرجى إفادتي باآلتي :
 - 1ماهي التهم املوجه للمتهم؟
 - 2هل قامت وزارة الداخلية بعمل حتريات قبل
اتهام املتهم؟ (إذا كانت اإلجابة بنعم) تزويدنا بنسخه
من التحريات ومن قام بها.
 - 3هل يوجد بالغ مقدم من رئيس اجلهاز املركزي
ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية بتلقيه
تهديد من قبل املتهم؟ (إذا كانت اإلجابة بنعم) تزويدنا
بنسخه من البالغ وتفاصيله والوسيلة املستخدمة
بالتهديد.
 - 4هل مت حجز املتهم بأمن ال��دول��ة؟ (إذا كانت
اإلجابة بنعم) كم مدة حجزه وبناء على ماذا؟
وقال فهاد في سؤاله الى وزير العدل  :حدثت مؤخرا
واقعة توجيه تهمه أمن دولة ألحد األشخاص من فئة
ال��ب��دون بشأن االنضمام ال��ى داع��ش وح��ي��ازة سالح
والتخطيط حملاولة تنفيذ عملية اغتيال لرئيس اجلهاز
املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية،
ومت إلقاء القبض على الشخص املذكور واحتجازه على

alwasat.com.kw

عبدالله فهاد

ذمة التحقيق ملدة وصلت الى  ٢٥يوم ،ثم مت اإلفراج
عنه بال كفاله وال ضمان مالي.
وعليه يرجى إفادتي باآلتي :
 -١ماهي التهم املوجهة الى الشخص املذكور؟ ومن
هي اجلهة التي وجهت بالغ االتهام؟
 -٢ما عالقة اجلهاز املركزي للمقيمني بصورة غير
قانونية بالبالغ املقدم ،وعلى ماذا استند اجلهاز في
توجيه تهمه االنضمام لداعش للشخص املذكور؟
 -٣بعدما مت التحقيق في االتهام املوجه ،هل ثبت
صحته أم خطأه ؟ وهل انتهى دور أمن الدولة عند هذا
التحقيق ،أم سيكون هناك فحص للبالغ املقدم للتأكد
من جديته؟
 -٤بالنسبة إلج��راء إخ�لاء سبيل الشخص بدون
كفالة أو ضمان مالي ،هل يعني أن االتهام غير صحيح
وأن البالغ املقدم كيدي؟
 -٥بعد االف��راج عن املتهم ب��دون كفالة وال ضمان
مالي فهل يعني ذلك أن البالغ كيدي؟ إذا كانت اإلجابة

بنعم ما هي إجراءاتكم في التعامل مع هذه احلاالت؟
وج���ه ال��ن��ائ��ب س��ع��دون ح��م��اد س���ؤاال ال���ى وزي��ر
امل��ال��ي��ةق��ال ف��ي��ه :ب���اإلش���ارة إل���ى م��ا ن��ش��ر بتاريخ
 2018/11/20في املوقع الرسمي ل�لادارة العامة
للجمارك ( )www.customs.gov.kwبعنوان
(احملكمة اإلداري����ة ت��ص��در حكماً لصالح اجل��م��ارك
ب��إل��زام اح��دى الشركات ب��أن ت��ؤدي للجمارك أكثر
م��ن  6مليون دي��ن��ار كويتي) وال��ى م��ا نشر بتاريخ
 2018/11/18بعنوان (احملكمة الكلية تلزم شركة
مشغوالت ذهبية بدفع أكثر من مليون و 600ألف
دينار للجمارك) وافاد بأن الدائرة التجارية املدنية في
احملكمة الكلية قضت في الدعوى املرفوعة من مدير عام
اإلدارة العامة للجمارك بصفته ضد إحدى الشركات
التجارية التي تزاول نشاط في جتارة املشغوالت بأن
تؤدي إلى اإلدارة العامة للجمارك مبلغ وقدره مليون
وستمائة وخمسة وخمسون ألفا وخمسمائة وخمسة
عشر دينارا ً قيمة الضريبة اجلمركية املستحقة عن
مستورداتها .
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باالتي :
 - 1ما عدد القضايا املرفوعة من االدارة العامة
للجمارك والتي لم يتم النظر أو البت فيها حتى تاريخ
االجابة على هذا السؤال ؟ وما نوعية تلك القضايا ؟
يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بتلك القضايا التي لم
يتم النظر أو البت فيها مع تزويدي بصورة من صحيفة
الدعوى لكل قضية على حِ َد ًة .
 - 2ما عدد القضايا املرفوعة ضد االدارة العامة
للجمارك والتي لم يتم النظر أو البت فيها حتى تاريخ
االجابة على هذا السؤال ؟ وما نوعية تلك القضايا ؟
يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بتلك القضايا التي لم
يتم النظر أو البت فيها مع تزويدي بصورة من صحيفة
الدعوى لكل قضية على حِ َد ًة .
 - 3ما عدد القضايا التي صدرت بشأنها أحكام
لصالح االدارة العامة للجمارك خ�لال الفترة من
 2017/6/1وحتى تاريخ االجابة على هذا السؤال ؟

وما نوعية تلك القضايا ؟ يرجى تزويدي بصورة من
منطوق احلكم لكل قضية على حِ َد ًة .
 - 4ما اجمالي قيمة املبالغ التي مت حتصيلها
نضير االح��ك��ام ال��ص��ادرة لصالح االدارة العامة
للجمارك خالل الفترة من  2017/6/1وحتى تاريخ
االجابة على هذا السؤال  ،مع بيان قيمة املبالغ التي مت
حتصيلها لكل قضية على حِ َد ًة ؟
 - 5ما اجمالي قيمة املبالغ التي لم حتصل نضير
االح��ك��ام ال��ص��ادرة لصالح االدارة العامة للجمارك
خالل الفترة من  2017/6/1وحتى تاريخ االجابة
على هذا السؤال  ،مع بيان قيمة املبالغ التي لم حتصل
لكل قضية على حِ � َد ًة  .وما االسباب التي حالت دون
حتصيل تلك املبالغ ؟
 - 6ما عدد القضايا التي صدرت بشأنها أحكام ضد
االدارة العامة للجمارك خالل الفترة من 2017/6/1
وحتى تاريخ االجابة على هذا السؤال ؟ وما نوعية تلك
القضايا ؟ يرجى تزويدي بصورة من منطوق احلكم
لكل قضيه على حِ َدةً.
 - 7ما اجمالي قيمة املبالغ التي مت صرفها نضير
االحكام الصادرة ضد االدارة العامة للجمارك خالل
الفترة من  2017/6/1وحتى تاريخ االجابة على
هذا السؤال  ،مع بيان قيمة املبالغ التي مت صرفها لكل
قضية على حِ َدةً.
 - 8ما اجمالي قيمة املبالغ التي لم يتم صرفها
نضير االحكام الصادرة ضد االدارة العامة للجمارك
خالل الفترة من  2017/6/1وحتى تاريخ االجابة
على هذا السؤال  ،مع بيان قيمة املبالغ التي لم يتم
صرفها لكل قضية على حِ َد ًة  .وما االسباب التي حالت
دون صرف تلك املبالغ .
 9هل قامت االدارة العامة للجمارك بدراسة القضايا التي صدرت بشأنها أحكام ضد االدارة العامة
للجمارك خالل الفترة من  2017/6/1وحتى تاريخ
االجابة على هذا السؤال وذلك لتدارك اخللل اإلجرائي
وعدم تكراره في القضايا التي لم تعرض على القضاء ؟

وجه النائب ثامر السويط
سؤال الى نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير اخلارجية قال
فيه  :أص��در القانون رق��م 25
لسنة  1974ب��إع��ادة تنظيم
الصندوق الكويتي للتنمية
االق��ت��ص��ادي��ة ال��ع��رب��ي��ة من
أجل مساعده ال��دول العربية
وال���دول النامية ف��ي تطوير
اقتصادياتها ،واملساهمة في
مشروعات التنمية والتطوير
مبا يحقق املصلحة املشتركة
ل���دول���ة ال���ك���وي���ت وال�����دول
ال���ص���دي���ق���ة ،وم���ن���ذ إن��ش��اء
ال��ص��ن��دوق وح��ج��م األم���وال
التي يقدمها في تزايد بشكل ثامر السويط
ملحوظ ومن ضمنها الودائع
التي تودع في البنوك املركزية لتلك الدول.
ل��ذا يرجى إفادتي وت��زوي��دي باآلتي:كم تبلغ قيمة ال��ودائ��ع التي أودعها
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية في البنوك املركزية سواء للدول
العربية واألجنبية؟ وكم استغرقت الفترة الزمنية لهذه الودائع مع بيان فوائدها
والى أين ذهبت؟

بشرط أن يثبت لياقته الصحية

عسكر يقترح قانون ًا يجيز إعادة
ض� �ب ��اط اجل� �ي ��ش امل �ت �ق��اع��دي��ن
واملسرحني إلى اخلدمة
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لتعديل املادة  39من القانون رقم
 32لسنة  1967في شأن اجليش إلعادة الضابط املستقيل أو املتقاعد أو املسرح
ألسباب صحية إلى اخلدمة في نفس رتبته وبذات راتبه السابق بشرط أن يثبت
لياقته الصحية ،وأال يكون قد انقضى على تركه اخلدمة أكثر من ثماني سنوات.
ونص االقتراح على ما يلي (:مادة أولى ) :يستبدل بنص امل��ادة ( )39من
القانون رقم  32لسنة  1967املشار إليه النص التالي « :يجوز إعادة الضابط
املستقيل أو املتقاعد أو املسرح ألسباب صحية إلى اخلدمة في نفس رتبته وبذات
راتبه السابق بشرط أن يثبت لياقته الصحية وأال يكون قد انقضى على تركه
اخلدمة أكثر من ثماني سنوات» ( .م��ادة ثانية) :يلغى كل حكم يتعارض مع
أحكام هذا القانون( .مادة ثالثة) :على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما
يخصه -تنفيذ هذا القانون .ونصت املذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون على ما
يلي:ملا للمؤسسة العسكرية من أهمية قصوى واسند لها حماية البلد واحلفاظ
عليه وهي من أق��دس الواجبات جتاه الوطن ونظرا ً إلى ان هناك الكثير من
العسكريني الذين قدموا استقاالتهم أو تقاعدوا أو مت تسريحهم ألسباب صحية
أو ألسباب خاصة بهم لظروف معينة من املمكن زوالها في املستقبل بحيث يرغب
البعض منهم العودة إلى اخلدمة العسكرية مرة أخرى من اجل خدمة الوطن لذا
اعد هذا االقتراح الذي يوضح في مادته األولى أنه يجوز إعادة الضابط املستقيل
أو املتقاعد أو املسرح ألسباب صحية إلى اخلدمة في نفس رتبته وبذات راتبه
السابق بشرط أن يثبت لياقته الصحية وأال يكون قد انقضى على تركه اخلدمة
باجليش أكثر من ثماني سنوات.

