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الدالل والدمخي والعدساني قدموا استجواب ًا للجبري  ..والسبيعي يهدد وزير الصحة

اإلستجوابات تتوالى ..
�سمري خ�رض وريا�ض عواد

الكويت بط ًال لكأس سمو األمير

ما زال��ت االستجوابات تتوالى جتاه
وزراء احلكومة  ،ف��أم��س ق��دم ال��ن��واب
رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي
ومحمد ال��دالل استجوابهم املعلن عنه
ل��وزي��ر اإلع�ل�ام وزي���ر ال��دول��ة لشؤون
الشباب محمد اجلبري.
ويتألف االستجواب من أربعة محاور
ع��ن ال��ت��ج��اوزات ف��ي اإلع�ل�ام والتفرغ
الرياضي في هيئة الرياضة واحليازات
الزراعية في الهيئة العامة للزراعة وعدم
الرد على األسئلة البرملانية.
ب����دوره أع��ل��ن رئ��ي��س مجلس األم��ة
ب���اإلن���اب���ة ع��ي��س��ى ال���ك���ن���دري تسلمه
االستجواب من النواب الثالثة ،مشيرا
إلى أنه سيدرج في اجللسة املقبلة ،الفتا
إلى حق الوزير في تأجيله دون الرجوع
للمجلس لعدم مضي  8أي��ام على تقدمي

االستجواب في اجللسة املقبلة.
وعقب تقدمي االستجواب قال النائب
محمد ال��دالل إن الهدف من االستجواب
هو االص�لاح االداري ومكافحة الفساد
وحتقيق مطالب الناس في ظل التجاوز
على القانون.
بي في أداء
وأض��اف ال��دالل أن اخللل نّ
الوزير وتكرار املخالفات والتجاوزات
وه��ن��اك س��وء ادارة ف��ي هيئة ال��زراع��ة
وتوزيع احليازات وسحبها باإلضافة
إلى جت��اوزات في هيئة الرياضة تتعلق
بالتفرغ الرياضي فضال عن أن الوزير ال
يرد على األسئلة البرملانية.
ب���دوره ق��ال النائب ع���ادل الدمخي:
نحن أمام أمثلة صارخة من سوء االدارة
وهدر املال العام ونحن ال نقصد الوزير
لشخصه.

(طالع صفحة )4

التحقيق مع عدة جهات
بسبب «اجلوازات املزورة»

سمو األمير الشيخ صباح األحمد يسلم كأس البطولة إلى قائد فريق الكويت بحضور مرزوق الغامن وخالد الغامن

عماد غازي

ستاد جابر الدولي.
وبذلك الفوز  ،احتفظ العميد بلقب أغلى
الكؤوس للمرة الرابعة على التوالي وحقق
البطولة للمرة الرابعة عشر ف��ي تاريخه،
وفي نهائي األمس  ،تعملق مدافع الكويت فهد
الهاجري بعد أن لعب دور البطولة وسجل
هدفي العميد.

توج نادي الكويت بلقب بطولة كأس سمو
األمير لكرة القدم في نسختها الـ 57وللمرة الـ
 14في تاريخه بعد تغلبه على غرميه التقليدي
نادي القادسية بهدفني نظيفني في املباراة التي
أقيمت بينهما مساء أم��س برعاية وحضور
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد  ،على

«داعش» يتبنى تفجيرات
سريالنكا رد ًا على هجوم نيوزيلندا
ت��ب��نّ��ى ت��ن��ظ��ي��م داع����ش أم��س
عبر وكالة «أعماق» التابعة له،
اعتداءات سريالنكا الدامية التي
استهدفت كنائس وفنادق وأودت
بحياة العشرات.
وأف��ادت وكالة أعماق في بيان
تناقلته حسابات جهادية على
تطبيق «ت��ل��غ��رام» ،ان منفذي
الهجوم الذي استهدف رعايا دول
التحالف والنصارى في سريالنكا
أول أم��س من مقاتلي داع��ش ،من
دون اي تفاصيل أخرى.
وكان حتقيق أولي قد أظهر أنها
ج��اءت ك��رد انتقامي على هجوم

كرايست تشيرش في نيوزيلندا،
وفق ما أعلن نائب وزير الدفاع .
وق���ال وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون
الدفاع روان ويجيورديني أمام
ال��ب��رمل��ان إن التحقيقات األولية
كشفت أن ما ح��دث في سريالنكا
(األح���د) ك��ان ردا انتقاميا على
الهجوم ضد املسلمني في كرايست
تشيرش بنيوزيلندا».
وقتل  50شخصا ف��ي مجزرة
استهدفت مسجدين ف��ي املدينة
ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة ف��ي  15م��ارس
املاضي.

(طالع صفحة )9

عقدت جلنة التحقيق ف��ي اجل���وازات
املزورة املنبثقة من جلنة حقوق اإلنسان
البرملانية أولى اجتماعاتها أمس لوضع
آلية عمل للجنة لبدء التحقيق في هذه
القضية للوصول إلى النتيجة املرجوة.
وقال مقرر اللجنة النائب ثامر السويط
في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة
إن قضية اجلوازات املزورة قضية شائكة
ومهمة مضى عليها سنوات طويلة دون أن
يبادر أحد بفتح هذا امللف والعمل على حله

رسمياً ..وقف  4شركات
تأمني عن العمل
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون
اخلدمات خالد الروضان أمس قرارا بإيقاف  4شركات
تأمني عن العمل ملدة ثالثة أشهر بسبب مخالفة للقانون.
وح��ددت ال��ق��رارات األرب��ع��ة أسماء ه��ذه الشركات
وهي “غزال للتأمني” “ ،دار السالم للتأمني التكافلي”
“ ،الكويتية القطرية للتأمني” ،و”إيالف للتأمني
التكافلي”  ،ونصت ال��ق��رارات على أن تستمر وثائق
التأمني الصادرة عن الشركات األربع قبل قرار الوقف
سارية ومنتجة آلثارها وأن تستمر الشركات خالل
فترة التوقف في سداد املبالغ والتعويضات املستحقة
عليها كما أصدر الروضان قرارا بتعديل القرار الوزاري
رق��م ( )639لسنة  2017اخل��اص بتنظيم املعارض
العقارية.

التتمة 6

بعد «السعادة» ..وزارة لـ«الالمستحيل» في اإلمارات
أعلن نائب رئيس دولة اإلمارات
املتحدة رئيس مجلس ال���وزراء،
استحداث وزارة جديدة حتت اسم
“وزارة الال مستحيل” ،بعد ثالثة
أعوام من تأسيس وزارة مختصة
بالسعادة.
وكتب الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،حاكم دبي ،في تغريدة
على حسابه على م��وق��ع تويتر
“أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة
ضمن حكومة االم����ارات ..وزارة
الالمستحيل” ،مشيرا ال��ى أنها
وزارة غير تقليدية ،بدون وزير،
طاقمها أعضاء مجلس الوزراء .
وأك��د الشيخ محمد أن ال��وزارة
اجلديدة تعمل على ملفات وطنية
مهمة وبناء أنظمة حكومية جديدة
للمستقبل .

التتمة 6

محمد بن راشد ال مكان لكلمة مستحيل في قاموس القيادة

إعدام  37سعودي ًا أُدينوا
بتشكيل خاليا إرهابية
أص��درت وزارة الداخلية السعودية ،بياناً بشأن
تنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد احلرابة في عدد من
اجلناة في ك ٍل من مناطق الرياض ،ومكة املكرمة ،واملدينة
املنورة ،والشرقية ،والقصيم ،وعسير بلغ عددهم ،37
لتبنيهم الفكر اإلرهابي املتطرف وتشكيل خاليا إرهابية
لإلفساد واإلخالل باألمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة
الطائفية واإلضرار بالسلم واألمن االجتماعي ومهاجمة
املقار األمنية باستخدام القنابل املتفجرة ،وقتل عدد من
رجال األمن غيلةً ،وخيانة األمانة بالتعاون مع جهات
معادية مبا يضر باملصالح العليا للبالد.

التتمة 6

ال فروق مالية بني رواتب موظفي
« إعادة الهيكلة» و «القوى العاملة»
ق��ال مدير ع��ام الهيئة العامة
ل��ل��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة أح��م��د امل��وس��ى
إن مجلس اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة قد
اس��ت��ج��اب لطلب الهيئة مبنح
موظفيها املكافآت واملزايا املالية
امل���ق���ررة مب��وج��ب ق���رار مجلس
اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة رق��م  45لسنة
 2006اعتبارا ً من 2019 /4/ 1
وس���وف ت��ت��ول��ى الهيئة ص��رف
األثر الرجعي املستحق للموظف
ع��ن شهر اب��ري��ل م��ع رات���ب شهر

مايو  . 2019وأضاف املوسى أن
القرار املشار إليه قد جاء بناء على
طلب الهيئة العامة للقوى العاملة
حرصاً منها على منع إح��داث أي
ف��روق��ات مالية أو اخ��ت�لاف في
املرتبات الشهرية الشاملة بني
موظفي الهيئة وموظفي برنامج
إع��ادة الهيكلة عقب إعمال قرار
مجلس ال���وزراء رق��م  875لسنة
 2017الصادر

التتمة 6

حيث تسببت بآثار اجتماعية واقتصادية
ونفسية سلبية للمتضررين .ولفت إلى
أن هذا االجتماع هو االجتماع األول للجنة
ومت وضع خطة عمل وتسمية مقرر للجنة
حيث تتكون كذلك من النائب احلميدي
رئيسا والنائب محمد هايف
ً
السبيعي
عضوًا ،الفتًا إلى أنه مت حتديد عقد اجتماع
في يوم االثنني من كل أسبوع.

التتمة 6

حتت املجهر

مساحة للتفاؤل
املتتبع للشأن السياسي الداخلي يالحظ أن الوضع أصبح كقدر
«الضغط» بعد ارتفاع حرارته وأنه يحتاج إلى درجة من «التنسيم»
وأن االحتقان داخل مجلس األمة بلغ أوجه بسبب ضعف احلكومة
عن مواجهة املعارضة التي تشكلت وبصورة مشابهة للمعارضة
قبل أحداث دخول املجلس وأنها رمبا مؤهلة أكثر ولديها أدواتها في
كشف الفساد واستخدام األدوات الدستورية .
احلكومة في املقابل «مخدرة» بسبب نوعية ال��وزراء وطريقة
توزيرهم وفق احملاصصة املعهودة ومحاولة استرضاء الكتل
االجتماعية والسياسية حتى أصبحت الفضائح في التجاوزات
املالية والتخبط في تعيني املقربني مكشوفاً ،والدليل على ذلك
ما حدث في تعيينات الفتوى والتشريع ،استمرار في هذا النهج
سيخلف مظلومني ويدفعهم إلى اللجوء للقضاء لنيل حقوقهم.
درج��ة الوعي ل��دى معظم الشباب الكويتي أصبحت أكبر من
أساليب احلكومة في احفاء الفساد والتي كانت متارسها في السابق
اليوم أي كتاب مهما ك��ان سرياً فسنجده في وسائل التواصل
االجتماعي خالل ساعات ،فهل وعت الى احلاجة امللحة في تغيير
نهجها والعمل بشفافية وعدالة من دون االهتمام مبواقف النواب
ومطالبهم التي ال تنتهي؟.
من الناحية األمنية الكثير من املواطنني يتساءلون إلى أين نحن
سائرون وما هو مستقبل أبنائنا؟  .عبث في التجنيس ومجلس ال
هم له سوى املقيمني بصورة غير قانونية و«فتح الكيس» لإلنفاق
من دون وجه حق ،واحملاكم تغص في قضايا الفساد والرشوة
السياسية والسرقات مبئات املاليني.
فاألجهزة األمنية التي يزيد ع��دد الضباط فيها عن اجلنود،
وتعويض النقص بتسليم السالح لغير املواطنني باإلضافة إلى
اخللل في التركيبة السكانية الذي زاد املاء على العجني.
كل هذه األوضاع ومازال هناك مساحة للتفاؤل بأن تدار األمور
من قبل ذوي العقول الراجحة والتي يهما الوطن واملواطن قبل
كل ش��يء والتي ال تقبل أن يبقى الوضع على «طمام املرحوم»
وأن تتحرك بجدية وبروح الطبيب احملب إلى وضع حلول جادة
ومتوافقة مع الدستور وأن تبشر بها ،فهذه الكويت أم اجلميع وال
تكتفي «بالتشره» ألننا في أوضاع تشبه إلى حد كبير فترة ما قبل
العدوان.
والله ال يعيد ساعة السوء.

