غري خم�ص�ص للبيع

إذا لم يتم تعديل قانونها

الخميس

العزب :ال أستطيع إدارة هيئة مكافحة الفساد
�شدد وزير العدل وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الأمة فالح
العزب على �رضورة تعديل قانون هيئة مكافحة الف�ساد،
مربر ًا ذلك بعدم قدرته على تطبيقه على و�ضعه احلايل،
كما �أنه معطل وفق املادة .9
وقال :هذه الهيئة �أنا امل�س�ؤول عنها ،وال �أ�ستطيع �إدارتها
وهي على هذا ال�شكل ،م�ضيف ًا �أنه «لي�س من املنطقي
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كوزير خمت�ص �أال �أ�ستطيع تعيني �أي �شخ�ص فيها» ،م�ؤكد ًا
�أنه مع �أي اقرتاح بقانون يقدم من النواب يهدف �إلى
�إ�صالح و�ضع هذا اجلهاز.
وفيما يخ�ص اخلالف بني �أع�ضاء الهيئة �أو�ضح العزب �أنه
طلب ت�شكيل جلنة من جمل�س الق�ضاء الأعلى ،بحيث تكون
حمايدة للتحقيق يف اخلالف بني جمل�س �أمناء الهيئة.

العدد 2896

 28صفحة

يومية كويتية عربية �شاملة

نحن جنر�ؤ على الكالم

استحوذتا على  5ماليين متر مربع منذ الثمانينات بال ضرائب

شركتان تحتكران الموانئ والمنافذ بعقود فلسية
اتهامات نيابية وحكومية بوجود مآخذ قانونية على العقود مع الشركتين
الشركتان تعيدان تأجير األراضي المملوكة للدولة بأكثر من  20ضعف ًا
مؤسسة الموانئ أصدرت قراراً بسحب أراضي ميناء عبداهلل ولم يتم ذلك

م���ازال م�سل�سل االح��ت��ك��ار م�ستمر ًا,
ما �أدى �إلى تزايد االتهامات لل�سوق
اللوج�ستي والتخزين يف الكويت,
وال�����ذي ا���س��ت��ح��وذت ع��ل��ي��ه �رشكتا
�أجيليتي وراب��ط��ة الكويت واخلليج
«كي .جي � .إل» ,وقد انهالت االتهامات
من جهات حكومية ونيابية على هاتني
ال�رشكتني باحتكار الأرا���ض��ي بعقود
طويلة الأج��ل منها ما انتهى والآخر
م��ازال م�ستمر ًا ,ما يثري ال�شكوك يف
قانونية العقود واالخ�تراق��ات داخل
البنود ,رغم �أن ديوان املحا�سبة منذ
 2006حتدث عن ت�شوهات يف العقود
وجتاوزات على �أمالك الدولة.
وقالت م�صادر لـ «ال�شاهد» �إن الق�ضايا

ت�شابهت مع اجلهات احلكومية بني
هاتني ال�رشكتني� ,إال �أنهما �سيطرتا
على م�رشوعات اجل��م��ارك واملوانئ
من ا�ستئجار �أرا���ض و�إع��ادة ت�أجريها
و�أعمال املناولة لأغرا�ض التفتي�ش
اجل��م��رك��ي يف م��ي��ن��اءي ال�شويخ
وال�شعيبة واملوانئ البحرية واجلوية
والربية بعقود مليارية تدر �أرباح ًا
على ميزانيتيهما رغم الق�ضايا العديدة
املرفوعة على وزارات الدولة ,و�أ�شارت
�إلى �أن هاتني ال�رشكتني ا�ستحوذتا على
 5ماليني مرت مربع ب�أ�سعار فل�سية منذ
الثمانينات بدون دفع �رضائب للدولة,
ويعاد ت�أجريها ب�أكرث من � 20ضعف ًا
للقيمة الإيجارية ,ف�ض ً
ال عن عرقلة

الوزير :ردنا على الفيفا كان مرن ًا

الطبطبائي :استجواب الحمود
اليوم إذا لم يقدم استقالته

�أع��ل��ن النائب وليد الطبطبائي ان ا�ستجواب وزير
ال�شباب والريا�ضة ال�شيخ �سلمان احلمود �سيقدم اليوم
�أو الأحد ،ما مل يقدم ا�ستقالته خالل � 24ساعة ،حممال
الوزير م�س�ؤولية الف�شل يف رفع االيقاف عن الن�شاط
الريا�ضي.
واعترب ان الوزير ف�شل يف التعامل مع ملف ايقاف
الن�شاط الريا�ضي ،لذا ف�إن عليه اال�ستقالة خالل 24
�ساعة ،ولو مرت هذه املهلة دون ان يقدم ا�ستقالته
ف�سيقدم اال�ستجواب مبا�رشة.
و�أ�شار �إلى �أنه مت التن�سيق مع النائبني عبدالوهاب
البابطني واحلميدي ال�سبيعي لكي يكون اال�ستجواب
م�شرتكاً .من جهته ،جدد ال�شيخ �سلمان احلمود دعوته
لرفع االيقاف املفرو�ض على الريا�ضة ب�شكل م�ؤقت،
م�ؤكد ًا ان رد الكويت على
الأومل��ب��ي��ة واالحت���اد
ال����دويل ك���ان مرن ًا
ب��ق��ب��ول م���ا ميكن
ت���ن���ف���ي���ذه م��ن
ال�رشوط.

تطوير م�شاريع اجلمارك واملوانئ
وعدم تنفيذ العقود يف تركيب الو�سائل
التقنية احلديثة من �أجهزة املا�سحات
الإلكرتونية.
ولفتت �إل���ى �أن م�ؤ�س�سة املوانئ
�أ�صدرت ق��رار ًا يق�ضي ب�سحب �أرا�ضي
ميناء عبدالله مبا عليها من مبان
ومن�ش�آت ,ومت الطعن فيه رغم �إبالغ
م�ؤ�س�سة امل��وان��ئ لل�رشكة ب�رضورة
�إخ�لاء معداتها من ميناء ال�شعيبة
وعدم التجديد ومل يتم ذلك ,ف�ض ً
ال عن
اخل�لاف ال��دائ��ر بني ال��ط�يران املدين
و�رشكة رويال �أفي�شن ,التي متلك فيها
يوباك  ٪66.7والتي متلكها �أجيليتي يف
مطار ال�شيخ �سعد العبدالله.

 خ�ص�صت لكي جي �إل للمناولة �أر�ضا م�ساحتها  523.970مرتا مربعا من املوانئ يفمنطقة ميناء عبدالله يف  1فرباير 2006
 ا�ستولت على موقع �آخر تبلغ م�ساحته  476030مرتا مربعا.امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ �أبرمت عقد مقاول ملناولة احلاويات يف ميناء ال�شعيبة.
خ�ص�صت م�ؤ�س�سة املوانئ �أر�ضا مبيناء الدوحة وامل�ستغلة بعقد املزايدة «م .م.ك3/
 »2011 -م�ساحة قدرها  270.664.45مرتا مربعا باملنطقة التخزينية العا�رشة.

أجيليتي
�أب��رم��ت اجل��م��ارك عقد تطوير وت�شغيل و�صيانة اخلدمات
امل�ساندة للعمل اجلمركي مبرافق اجلمارك جللوبال كلريينج
هاو�س �س�ستمز التابعة لأجيليتي.
ت�أجري �أر�ض ال�صليبية لأجيليتي م�ساحتها � 800ألف مرت مع
وزارة املالية.
 تخ�صي�ص � 300أل��ف مرت مربع مبنطقة ال�صليبية مكملةمل�ساحة املليون مرت مربع.
ت�أجري �أر�ض يف �صبحان ال�صناعية ل�رشكة املخازن العمومية
م�ساحتها � 150ألف مرت مربع .2006
تكليف املخازن العمومية ببناء وجتهيز املناطق ال�صناعية
يف ميناء عبدالله .1981

المجلس استكمل مناقشة الخطاب األميري

دعوات نيابية إلقامة اتحاد خليجي
وتعزيز التعاون العسكري
كتب حمد احلمدان
وفار�س امل�رصي:
ا�ستكمل جمل�س الأم��ة يف جل�سته
التكميلية �أم�س مناق�شة اخلطاب
الأم���ي��ري ،ورك����ز ال���ن���واب يف
مداخالتهم على كثري من الق�ضايا
ال��ت��ي حت��اف��ظ ع��ل��ى مكت�سبات
امل��واط��ن�ين وحت���ل م�شاكلهم،
مثل :ال�صحة والتعليم والإ�سكان
والبطالة وتطوير القطاع النفطي

الرابطة

و�سحب اجلن�سيات والإ���ص�لاح
االقت�صادي ،فيما دعا عدد منهم �إلى
�إن�شاء احتاد خليجي موحد لتعزيز
التعاون الع�سكري بني منظومة
دول التعاون اخلليجي ،م�ؤكدين
�أن هذا االحتاد يحتاج �إلى تكامل
اقت�صادي حقيقي و�سيا�سة خارجية
موحدة تعتمد على اال�ستقاللية
والتحالف احلقيقي.
وجاءت ق�ضايا توظيف املواطنني

والإ�صالح الإداري ومكافحة الف�ساد
والإ�صالح االقت�صادي كقا�سم م�شرتك
ركز عليها معظم النواب ،حيث
�أ�شاروا �إل��ى وج��ود � 20أل��ف طلب
توظيف يف طابور االنتظار �أمام
ديوان اخلدمة املدنية والعدد يف
تزايد ،وطالبوا بفتح التوظيف يف
القطاع اخلا�ص واالهتمام ب�إحالل
املواطنني حمل الوافدين.
طالع �ص6

هل خطفت أميركا البغدادي؟

ت�أجري �أر�ض يف �أمغرة ال�صناعية م�ساحتها  2.424مليون مرت
.1986
الهيئة العامة لل�صناعة �أبرمت عقدا مع ال�رشكة يف ميناء
عبدالله .2004
عقد لت�أجري جممع الدوحة بامل�ساحة الفعلية للموقع والبالغة
� 941.420ألف مرت مربع بتاريخ .2003/1/1
تخ�صي�ص ق�سيمة يف جنوب �أمغرة ل�رشكة املخازن العمومية
م�ساحتها مليون مرت مربع عام .1998
عقد لرويال �أفي�شن مع الطريان املدين لإدارة مبنى ال�شيخ
�سعد اململوكة ل�رشكة امل�شاريع املتحدة للخدمات اجلوية
منذ .2004

الصحة :تطبيق الرسوم
الجديدة الشهر المقبل

كتب جمال الراجحي:
ح�سمت وزارة ال�صحة مو�ضوع الالئحة اجلديدة لر�سوم اخلدمات
ال�صحية ,م�ؤكدة �أن امل�رشوع �سيدخل حيز التنفيذ ال�شهر املقبل ,بعد
ن�رشه باجلريدة الر�سمية .وقال وكيل وزارة ال�صحة امل�ساعد لل�ش�ؤون
القانونية حممود العبدالهادي �إن م�رشوع الت�أمني ال�صحي اجلديد
�سيكون �إلزامي ًا للوافدين العاملني يف القطاع اخلا�ص ,ولن ي�شمل
اخلدم ,م�ؤكد ًا �أن من ي�شمله ال�ضمان ال�صحي �ستكون كلفة اخلدمة له �أقل
من كلفتها على الدولة بن�سبة ترتاوح بني  50و.٪60
طالع �ص3

عاشور هدد وزراء الداخلية
والنفط والتربية باالستجواب
ه��دد ال��ن��ائ��ب �صالح عا�شور،
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الداخلية ال�شيخ خالد اجلراح
بامل�ساءلة و�صعود املن�صة يف
حال اجته نحو �إع��ادة اجلنا�سي
لأ�شخا�ص معينني ،وترك الآخرين
ممن �سحبت جنا�سيهم ،م�شدد ًا
على �رضورة العدالة االجتماعية
يف هذا املو�ضوع.
كما هدد وزير النفط باال�ستجواب

يف ح���ال مت تخ�صي�ص خمترب
«ك��ي �أو ���س��ي» ،م���ؤك��د ًا �أن��ه من
ال�رضوري �أن مير هذا الأمر على
جمل�س الأم��ة ،لأن هذا املخترب
فيه  300مواطن ،مت�سائالً� :إذا مت
تخ�صي�صه ف�أين �سيذهبون؟
وحذر عا�شور وزير الرتبية حممد
الفار�س من امل�ساءلة ال�سيا�سية
�إذا مت �إخالء بع�ض مدار�س مناطق
الدعية وال�شعب والد�سمة.

يقولون
جلنة امليزانيات طالبت وزارة اإلعالم بإيجاد الئحة منظمة
م �ح��ددة ب�س�ق��ف أع �ل��ى لعملية ص ��رف م �ك��اف��آت ضيوف
ال��وزارة ،وللعلم هناك واح��د يأخذ  5آالف دينار وآخ��ر في
نفس منصبه يأخذ  50ألف ًا ،وهناك إعالمي أكثر نفوذا
وشهرة يأخذ نصف مليون ،وآخر عالقاته دولية يأخذ 5
ماليني .فيا عدنان عبدالصمد أصابع اإليد ما هي سوا وال
تستطيع أن تساوي بني اإلعالميني ومالك الصحف.

طالب بزيادة النواب وخفض الوزراء

الكندري :مطلوب قرار

تاريخي لتعديل الدستور
�أكد النائب عبدالكرمي الكندري
�أن املدخل احلقيقي للإ�صالح
هو تعديل الد�ستور ,قائالً:
�إذا كنا نريد �أن نلبي رغبة
�صاحب ال�سمو يف التنمية
امل�ستدامة ,والتي ذكرها يف
خطابه ال�سامي ,فيجب تعديل
القوانني القدمية ومراجعة
ال��د���س��ت��ور ,وه��ن��اك اعتقاد
خاطئ ب�أن الد�ستور غري قابل
للتعديل وجامد ,لكنني �أ�ؤكد
ان د�ستورنا يعد م��ن �أ�سهل
الد�ساتري للتعديل.
وطالب الكندري باتخاذ قرار
تاريخي بت�شكيل جلنة وطنية
ملراجعة الد�ستور ,وبتعديالت
تق�ضي ب��زي��ادة ع��دد الأع�ضاء
وتقليل عدد ال��وزراء ,لأن عدد

امل��ن��اط��ق ت��زاي��د ,وبالتايل
باتت احلاجة ما�سة لزيادة عدد
النواب ,لتكون احلكومة غري
م�ؤثرة يف الت�صويت على �إقرار
القوانني ,مبين ًا ان ال�شعب فقد
الثقة يف الأداة الربملانية.
و�أ���ض��اف �أن ��ش�روط الرت�شح
خمزية وحتتاج �إل��ى تعديالت
د���س��ت��وري��ة ,ب�إ�ضافة هيئات
اال���س��ت��ف��ت��اء ,م�����ش�ير ًا �إل���ى �أن
احلكومة ت�صوت وتقر القوانني
التي تريدها.
ونا�شد الكندري باقرار قانون
لتنظيم اجلماعات ال�سيا�سية,
م�ستغرب ًا حالة اخلوف واجلزع
من التيارات ال�سيا�سية ,رغم
�أنها موجودة يف كل مكان.
طالع �ص 6

أبل لوزير المالية :أقعد معاكم
 10دقايق أعلمكم شغلكم

�أثناء حديث النائب خليل �أبل حول اخلطاب الأمريي وب�رسده ق�ضايا
عدة من �ضمنها تنويع م�صادر الدخل قال لوزير املالية :مو معقولة
عندكم كل الو�سائل لتنويع م�صادر الدخل فيا �أخي �إذا ما تعرفون
�شلون �أقعد معاكم  10دقايق «چاي وزقاير» �أعلمكم ب�س قولوا لنا انكم
ما تعرفون.
فردت عليه النائبة �صفاء الها�شم :خو�ش والله ,ف�ضحك رئي�س اجلل�سة
مرزوق الغامن وقال :كمل كمل يا خليل.

وزير األشغال :لم نعتمد خلطة
لمواجهة تطاير الحصى

ص 19

علق على دشداشته وخاتمه ومسباحه

الكندري :الشطي الرجل األخضر ..شالسالفة؟
عبدالصمد :عليه طلعات تعجبك ..هذا فيروزي

• عبدالكرمي
الكندري

قبل انعقاد اجلل�سة جم��دد ًا بعد �أن رفعت لل�صالة,
تواجد النائب عبدالكرمي الكندري وحلظة دخول
النائب خالد ال�شطي ,قال الكندري :الد�شدا�شة خ�رضا
وامل�سباح �أخ�رض واخلامت �أخ�رض وال�ساعة رولك�س
خ�رضا� ..شنو انت يعني مطقم؟
عبدال�صمد :ه��ذا م��و �أخ����ضر ,ه��ذا لونه
فريوزي� ,شعرفك يف هالألوان ترى خالد
عليه طلعات تعجبك.
ال�شطي :هه ما تخلون �أحد بحاله,
خلونا ن�شتغل.

• خالد
الشطي

�أكد وزير الأ�شغال عبدالرحمن املطوع �أن الوزارة مل تعتمد خلطة معينة
حيال ق�ضية تطاير احل�صى .و�أ�ضاف �أن حل الق�ضية لي�س باخللطة،
بل بت�شديد الرقابة على ال�رشكات العاملة ،و�إعادة النظر يف العقود،
وزيادة كفاالت ومتابعة املقاولني العاملني .ولفت �إلى �أن الوزارة
تقوم حالي ًا بتجربة خلطات للم�ستقبل ،حيث جرى و�ضعها يف منطقة
النزهة ،وهي جتربة مقدمة للتح�سني ومل يتم الو�صول للهدف .وبني
�أن هناك خمترب ًا بريطاني ًا حول اخللطات مل يقدم �أفكار ًا جديدة ،ومل يتم
اعتماد خلطة معينة حتى الآن .وك�شف عن تن�سيق مع وزارة املالية،
بهدف توفري امليزانية الالزمة ،ال�ستكمال �إ�صالح الطرق.

مكافحة الفساد 8 :فبراير آخر
موعد لتقديم ذمة الوزراء
دع��ت الهيئة العامة ملكافحة
ال��ف�����س��اد امل�شمولني ب�أحكام
الك�شف عن الذمة املالية �إلى
تقدمي �إقراراتهم ،وفقا للمواعيد
املقررة يف القانون رقم  2ل�سنة
 .2016وقالت �إن تقدمي الإقرارات
ي�أتي �ضمن القانون الذي يق�ضي
بتقدمي الإقرار خالل � 6أ�شهر ملن هو

باخلدمة قبل تاريخ ن�رش الالئحة
التنفيذية ،ليكون  14مايو املقبل
هو �آخ��ر موعد لتقدميه .ودعت
�أع�ضاء جمل�س الأم��ة وال���وزراء
�إلى �رضورة تقدمي �إقراراتهم قبل
نهاية يوم  26احل��ايل بالن�سبة
لأع�ضاء جمل�س الأمة وقبل نهاية
 8فرباير املقبل للوزراء.

