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سجال «احلربش» و«الشطي» و«الهرشاني» رفعها إلى اليوم

هوشة «مجلس مناديب» تطير جلسة «الرياضة»
ش �ع �ي��ب امل� ��وي� ��زري ل ��وزي ��ر ال �ن �ف ��ط :ت �ه �م �ي��ش دور ن � ��واب األم � ��ة م ��رف ��وض وإذا وص �ل �ت �ن��ي م �ن��ك أج ��وب ��ة ن��اق �ص��ة ف�س�ت�ت�ح�م��ل امل �س ��اءل ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة
امل �ج �ل��س ي ��واف ��ق ع �ل��ى مت ��دي ��د ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي وف � ��اة ال� �ص� ��واغ مل� ��دة ش �ه��ر ون �ق ��ل ت �ق��ري��ر ال �ت �ع��وي �ض��ات ال �ب �ي �ئ �ي��ة م ��ن األول� ��وي� ��ات إل� ��ى امل �ي��زان �ي��ات

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مترئسا جلسة األمس

وزير التجارة ووزير الصحة

جانب من هوشة النواب بسبب مجلس مناديب

الوزيرة الصبيح :أي ملف فيه تزوير إعاقة سيحال للنيابة ..ووجدنا  57ألف ملف ملدعني
ال �ش �ط ��ي :ل�ل�أس ��ف ن� ��واب ل ��م ي �ك ��ون ��وا أوف� �ي ��اء ألص ��دق ��ائ �ه ��م ..ع ��ارض ��وا ال �ص ��وت ال ��واح ��د ث ��م ت��رش �ح��وا
ع�ب��دال�ك��رمي ال�ك�ن��دري :إذا أق�ي��ل رئ�ي��س وأع �ض��اء أم�ن��اء هيئة م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد س��أس�ت�ج��وب وزي ��ر ال�ع��دل
ربيع �سكر
بسبب سجال ساخن بني النواب بسبب
كلمة « مجلس املناديب « أطلقها أحد النواب
واص��ف��ا املجلس ال��س��اب��ق ون��واب��ه ،رفع
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن اجللسة
على أن تعقد اليوم بعد هوشات بني النواب
جمعان احلربش وع��ادل الدمخي وحمد
الهرشاني وعدنان عبد الصمد على خلفية
مناقشة قضية اجتماع جلنة الظواهر
السلبية ،وك��ان��ت اجللسة م��درج عليها
طلب نيابي باستعجال اقرار قانون تعديل
ق��وان�ين الرياضة لتتوافق م��ع القوانني
الدولية والعمل على سرعة رفع االيقاف
عن الكويت اال ان رفع اجللسة حال دون
تالوة الطلب والتصويت عليه.
وق��د واف���ق املجلس على مت��دي��د عمل
جلنة التحقيق بوفاة النائب السابق فالح
الصواغ ملدة شهر من تاريخ انتهاء املهلة
احمل����ددة ،كما كلف املجلس جلنة ذوي
اإلحتياجات اخلاصة البرملانية بتقدمي
تقرير عن إع��ادة التقييم وادع��اء اإلعاقة
وازدح��ام املراجعني وتأخر األثر الرجعي
بالهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة .كما
قرر املجلس ،إحالة تقرير ديوان احملاسبة
ع��ن نتائج فحصه ورق��اب��ت��ه على نقطة
اإلرت��ب��اط الكويتية ملشاريع البيئة إلى
جلنة امليزانيات البرملانية.
وقد افتتح رئيس مجلس األمة مرزوق
الغامن جلسة مجلس األمة ،بعد رفعها ملدة
نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ،وتال
األم�ين العام أسماء احلضور من النواب
وال���وزراء ،اعتذر عن عدم حضور جلسة
االم��س ك��ل م��ن رئيس ال���وزراء وال��ن��واب
عيسي ال��ك��ن��دري ،ط�لال اجل�ل�ال وخالد
العتيبي.

أزمة الظواهر السلبية
محمد هايف« :اعترض على إعالن األمني
العام أني اعتذرت عن عدم حضور جلسة
ال��ظ��واه��ر السلبية ،وللجنة ل��م جتتمع
اص�ل�ا ..فكيف أك���ون اع���ت���ذرت»؟ صفاء
الهاشم« :جلنة الظواهر السلبية اجتمعت
بناء على حتدي مكتب املجلس وحضرت
أنا واألخ خالد الشطي ووليد الطبطبائي،
وه��ذه ظاهرة سلبية التي ارتكبها األخ
محمد هايف انه اتصل بالرئاسة مباشرة
ليخبره أن��ه خ��ارج البالد فلما لم يتصل
باللجنة ويعتذر ويوجه خطاب رسمي».
ال��غ��امن« :ليس مطلوب أننا نكلم باقي
أعضاء اللجنة ونطلب منهم عدم حضور
االج��ت��م��اع أخ محمد ن��ع��م أن���ت كلمتني
واعتذرت».
 ع��م��ر ال��ط��ب��ط��ب��ائ��ي :ك�لام��ي موجهللجنة الظواهر السلبية ،فهناك بعض
امل�لاح��ظ��ات م��ن وج��ه��ة ن��ظ��رن��ا تناسب
مسماها ونرجو دراستها وسبل عالجها،
وهي مجموعة من املشاكل لم يوضع لها
حل وبالتالي ميكن أن تتحول الى ظاهرة
ثم الى ثقافة سلبية الننا سنندم بعد ذلك
ومن بني تلك الظواهر ،العنف ضد املرأة
س��واء جسديا أو لفظيا ،األط��ف��ال الباعة
املتجولني في الشوارع ،زيادة عدد حاالت
الطالق ،املدرسني اخلصوصيني ،وتفشي

ال��واس��ط��ات وص���ارت احل��ق��وق ال تؤخذ
إال بواسطة ،فنحن ن ،وال جنعل خوفنا
يعمينا عن املظاهر املوجودة في املجتمع.».
صالح ع��اش��ور« :م��ا حصل ف��ي جلنة
الظواهر السلبية من عدم اختيار الرئيس
واملقرر هي بحد ذاتها ظاهرة سلبية فال
يعقل ان يخرج االخ وليد الطبطبائي من
االجتماع حتي ال يصبح االخ خالد الشطي
مقررا للجنة وصفاء الهاشم رئيسا».

نقطة االرتباط الكويتية
خليل عبد الله أب��ل :ردا على الرسالة
األولى بخصوص نقطة االرتباط الكويتية
ملشاريع البيئة ،فهناك  3مليارات دوالر
في ه��ذا اجل��ه��از ،فأسأل منذ متى جاءت
األموال؟ وماذا قدم اجلهاز إلصالح البيئة.
وأط��ال��ب ف��ي تشكيل جلنة حتقيق في
استثمار هذه األموال من خالل جلنة حماية
املال العام ،وهناك  3شباب كويتيني سيتم
عزلهم عن وظائفهم بحجة عدم دوامهم.
وكما أن هناك عمل موجه للشباب ولم
ي���ؤدوه ،لكن أن نقرر أن الشباب لديهم
وجهة نظر في سلوك اجلهاز اإلداري ويتم
معاقبتهم فهذا أمر غير مقبول.
صالح عاشور :نحن أمام حكومة غير
ماهرة وال تهتم بقضايا البيئة ..ال ميكن أن
تخصص األمم املتحدة  3مليارات لدولة
الكويت لعالج القضايا البيئة كتعويضات
واحلكومة ال تبالي وال تهتم.
وقال شعيب املويزري :لن نقبل فصل
الكويتيني ال من وزير النفط أو من غيره،
فهناك م��س��ؤول��ة وض��ع��وه��ا على نقطة
االرتباط ،العبث في املؤسسات النفطية
وف��ي نقطة االرت��ب��اط ال نقبله ،وفصل
الدكتور محمد العجمي مرفوض ورزق
الكويتيني ال تقطعونه ،وأي جهة فيها
أموال يأتون مبجموعة تنهب أموال الدولة،
وهذا العبث مسؤوليتك السياسية ،ال تفكر
أن��ي سأسمح ل��ك أو أي شخص ،لكنكم
ترتكبون جرمية بحق أي مواطن كويتي
وق��رار فصل محمد العجمي لن نسمح به
وعليك الغاء القرار فورا.» .
نايف املرداس« :جلست مع وزير النفط
ولالسف فيه معلومات ناقصة ومغلوطة
تصل للوزير من مسؤولي النفط ..فيما
يخص حضور وانصراف الدكتور محمد
العجمي لالسف نقطة االرتباط تدار من
قبل شخصية غير مسؤولة».
ع��دن��ان عبد ال��ص��م��د« :ه��ن��اك الكثير
من املشاكل وال��ه��در فيما يتعلق بنقطة
االرتباط وهناك مالحظات سجلها ديوان
احملاسبة ..ولالسف الهدف الذي انشئت
من اجله نقطة االرتباط لم يتحقق حتي
االن».
ص�ل�اح خ��ورش��ي��د« :ه��ن��اك مصالح
وتنفيع حول مشاريع البيئة املتعلقة بـ3
مليارات التي خصصتها االمم املتحدة
للكويت ..واطالب بتشكيل جلنة حتقيق
لبحث أين ذهبت ال 3مليارات».
مجلس األم���ة يحيل ت��ق��ري��ر دي���وان
احملاسبة عن نتائج فحصه ورقابته على
نقطة اإلرتباط الكويتية ملشاريع البيئة
إلى جلنة امليزانيات.

وفاة الصواغ
وفيما يخص التحقيق في أسباب وفاة
النائب السابق فالح الصواغ ،قال النائب
خليل عبدالله :األخطاء الطبية ال تقتصر
على نائب سابق أو مسؤول معني ،هناك
أخطاء كثيرة فمن املسؤول عن هذا األمر؟
ه��ل نخص قضية واح���دة ون��ت��رك باقي
احل��االت؟ جمعان احلربش :وف��اة النائب
ف�لاح ال��ص��واغ ليس خطأ طبيعيا عاديا
والوزير احال القضية علي اساس شبهة
جرمية ..ووفاة فالح الصواغ كانت نتيجة
خطأ طبي يكاد ان يكون متعمدا ..اخطاء
كارثية حصلت مع فالح الصواغ ..جسم
فالح الصواغ لم يكن يتحمل شفط الدهون
والطبيب اجل��راح ابلغه ان��ه سيتم شفط
 2كيلو من ال��ده��ون وبعد ذل��ك تبني انه
مت ازال��ة  4كيلو ..أثناء اجلراحة اصيب
ال��ق��ول��ون بثقب وخ��رج��ت منه الفضالت
وتسمم دم وجسم فالح الصواغ ورفض
الطبيب اجل���راح إج���راء عملية تنظيف
سريعة ..وعندي وثيقة من طبيب التخدير
يقول طلبنا من اجل��راح أن يجري عملية
تنظيف سريعة لكن اجلراح تركه  36ساعة
حتي انتهي وأعلنت الوفاة ..واقول لوزير
الصحة انتظر االجابة علي االسئلة واذا
لم تأتني سأحول االسئلة الي استجواب
ولن اترك هذا امللف» .من جانبه ،أكد وزير

الصحة الدكتور جمال احلربي ،استعداده
لدراسة اي حالة ادعاء بوجود اخطاء طبية
واحالة ملفها الى النيابة العامة ومحاسبة
املتسببني في اي خطأ طبي .وقال الوزير
احلربي «احلت ملف وفاة النائب الصواغ
ال��ى النائب العام ملالحظتي وج��ود خطأ
طبي واضح» مشيرا الى وجود عدة جلان
للتدقيق في مدى وجود اخطاء ممثلة بلجنة
املضاعفات والوفيات واللجنة التخصصية
واللجنة العليا للتحقيق والتي تعرض
امللف بدورها على وزير الصحة .واضاف
ان «جلنة التحقيق العليا في وفاة الصواغ
انتهت من نتائجها قبل استالمي احلقيبة
الوزارية» مبينا انه احال امللف الى النيابة
العامة لعلمه بوجود خطأ واه��م��ال قبل
العملية اجلراحية وخالل العملية وبعدها.
وعن وجود عنف ضد االطباء أشار إلى
حرصه على حمايتهم من اي عنف واعداد
مشروع خاص في هذا الصدد مؤكدا دعمه
لالطباء ذوي الكفاءات وتكرميهم مثلما
حصل ب��االم��س .صالح ع��اش��ور« :يجب
التدقيق علي ش��ه��ادات االط��ب��اء خاصة
ف��ي ظ��ل تعيني بعض االش��خ��اص وبعد
ذل��ك يثبت انهم غير اط��ب��اء وشهاداتهم
م��زورة» .مجلس األم��ة يوافق على متديد
عمل جلنة التحقيق بوفاة النائب السابق
فالح الصواغ ملدة شهر من تاريخ انتهاء
املهلة احملددة.

الفضل يرتدي وشاح مشجعي منتخب االزرق الكويتي خالل اجللسة

البابطني والسبيعي ..فركشوا اجللسة لعدم حل ازمة الرياضة

جانب من اجللسة

ذوي اإلعاقة

علي الدقباسي« :وصل بنا العجز اننا
غير قادرين اال علي اضعف فئة باملجتمع
وه��ي فئة املعاقني ..وجهت اكثر من 40
سؤاال الي وزيرة الشؤون للفت انتباهها
ال��ى م��ا يحدث ف��ي هيئة املعاقني وليس
هدفنا خلق صراع مع احلكومة واو مجرد
مزايدات انتخابية ..هل احلكومة متارس
سياسة قل ما تشاء ونفعل ما نريد؟ ..فاذا
كان هذا فمسؤوليتنا ان نقوم االعوجاج
وما يحدث هو ضريبة التنفيع والواسطات
في تعيني ال��وك�لاء ..ما يحدث يؤكد اننا
غارقون في شبر ماء وارجوا اال نصل الي
طريق مسدود يدفعنا الي استخدام ادواتنا
ال��دس��ت��وري��ة» .صالح ع��اش��ور« :اطالب
الوزيرة هند الصبيح بعدم ايقاف االعانات
حلني حتديث امللفات ..فهذا خطأ» .مرزوق
اخلليفة« :ال نريد تشتيت جهود جلنة ذوي
االعاقة البرملانية بالنظر في ملفات مدعي
اإلعاقة وترك هذا األمر للجانب احلكومي».
أحمد الفضل« :ف��ي هالبلد ابتلينا في
ال��ت��زوي��ر بكل مكان وه��ن��اك ن��اس تدعي

حرمانها نِعم الله واإلعاقة والبد أن نعرف
هؤالء الناس ..حسب االحصائيات هناك
نسبة  2%معاقني في املجتمع الكويتي».
وزي����رة ال���ش���ؤون« :مت مناقشة ه��ذا
امل��وض��وع ب��ش��رح واف ف��ي جل��ن��ة ذوي
االع��اق��ة البرملانية في اجتماع اخلميس
املاضي ..وفيما يتعلق باستخدام احلاسب
االلي فنحن في طور االنتهاء حتي يستطيع
امل��ع��اق��ون اجن���از معامالتهم الكترونيا
وهم في بيوتهم ..وبالنسبة مللفات مدعي
االعاقة نقوم بفحصها ودراستها وادخلنا
شركات متخصصة حيث وجدنا  57الف
ملف مل��دع��ي االع��اق��ة ..ومت دراس���ة عدة
طلبات بارتفاع االعداد احلاصلني على دعم
اإلعاقة وبعد دراستها احلنا امللفات إلى
النيابة العامة وأي ملف نري فيه تزويرا
نحيله إل��ى النيابة ال��ع��ام��ة ..ل��م نوقف
أي مساعدة أو خدمة ع��ن «امل��ع��اق�ين»..
ه��ن��اك ف��رق ب�ين م��س��اع��دات «ال��ش��ؤون»
و«هيئة اإلعاقة»» .صالح عاشور« :وقف
املساعدات هذا محل االعتراض ونرفضه
الن هناك معاقني بحاجة الى مخصصاتهم
ومن يثبت عدم اعاقته تسترجع االموال
منه» .صفاء الهاشم« :حكومتنا تتغني
باحلكومة االل��ك��ت��رون��ي��ة ول��ي��س لديها
شي ..املساعدات التي تتقاضاها السيدات
الكويتيات يجب ان ت��ص��رف ..السيدات
ينتظرن امل��س��اع��دات ..ملينا م��ن كلمات
«س���وف ..وس��ن��ع��م��ل» ..م��ن  2012كلها
وعود فقط» .عودة الرويعي« :كل بطاقة
معاق موجود فيها نهاية صالحية وأغلبها
ف��ي  2019وهيئة ش��ؤون اإلع��اق��ة فيها
تخبط» .مبارك احلجرف« :ال يجوز اعادة
تقييم اعاقة بعض ذوي االعاقة وخصوصا
املقعدين وال نفرغ القانون من محتواه ..ال
يجب معاقبة املعاق احلقيقي على حساب
مدعي اإلع��اق��ة ..وعلينا التفريق بينهما
حتى ال نظلم» .مجلس األم��ة يكلف جلنة
ذوي اإلحتياجات اخلاصة بتقدمي تقرير
عن إعادة التقييم وادعاء اإلعاقة وازدحام
املراجعني وتأخر األث��ر الرجعي بالهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.
من األكبر سنا ..صفاء ام الطبطبائي؟
وليد الطبطبائي« :م��اك��و ش��ي اسمه
حتقق ه��ذه بدعة إم��ا أن تكون حتقيق أو
مناقشة ..والرئيس ال��غ��امن ي��رد :امل��راد
من ذلك البحث في موضوع معني .صفاء
الهاشم« :النائب وليد الطبطبائي يقول
أن النساء اليخفني سرا ..انت داش علينا
بلجنة م��و «م��س��يّ��ر» ،الطبطبائي ي��رد:
«صفاء تقول انها أكبر االعضاء سنا في
جلنة الظواهر وأنا اكبر منها بـ 11يوم وانا
لم افتتح االجتماع وابلغتني بالتأجيل».
ص��ال��ح ع��اش��ور :ي��ج��ب ان��ت��داب  2من
االع��ض��اء لسماع تسجيل اجتماع جلنة
ال��ظ��واه��ر السلبية ون��ق��رر ف��ي اجللسة
ال��ق��ادم��ة ع���ادل ال��دم��خ��ي« :م��ن االش��ي��اء
الغريبة ان هناك نوابا كانوا رافضني للحنة

الظواهر وم��ع ذل��ك ترشحوا لعضويتها
ول��م يتحقق ش��رط كبير السن وبالتالي
لم ينعقد االج��ت��م��اع» .يوسف الفضالة:
«ال اقبل ان يكون املجلس بهذا الشكل
منظرا ..من املفترض اال يكمل ..قاعدين
تبحثون من الكبير بالسن ومن االصغر
الناس منتظرين اجنازات ويتأملون منكم
الكثير» .صفاء الهاشم« :دخ��ل��ت جلنة
الظواهر السلبية حتي ال يتحول عملها
ملجرد منع شجرة الكريسماس او موضوع
من يرتدون املايوهات».
خالد الشطي« :ال��ظ��اه��رة السلبية
احلقيقية أن من عارض الصوت الواحد
واليوم يترشح ويدخل في هذا املجلس
وس��وف افتح ه��ذا املوضوع في االي��ام
القادمة ..واخشى ان هناك من يرفض
رئاسة صفاء الهاشم للجنة الظواهر
من مبدأ والي��ة امل���رأة ..لالسف بعض
النواب لم يكونوا اوفياء الصدقائهم
ويتركونهم ويخوضون االنتخابات
وي��دخ��ل��ون ف��ي املجلس احل��ال��ي فهذه
ظاهرة سلبية».
محمد ه��اي��ف« :نطلب باحالة امر
اجتماع جلنة الظواهر ملكتب املجلس
الن��ه��اء امل��س��رح��ي��ة ال��ه��زل��ي��ة» .ع��ادل
الدمخي« :مشاركتنا شوكة في حلوق
بعض ال��ن��اس ون��ح��ن متحفظني على
الصوت ال��واح��د واعتباره بأنه خطأ
واف��ت��راء على إرادة االم���ة وشاركنا
باالنتخابات الص�لاح االم��ر من داخل
قاعة عبد الله السالم» .حمدان العازمي:
«في كل دول اخلليج توجد هيئة خاصة
بالظواهر السلبية ومعاجلتها مل��اذا
نتحسس من جلنة الظواهر السلبية في
الكويت» .جمعان احلربش« :املالحظة
على إدارة اجللسة نقاط نظام كثيرة..
تصور االم��ر اننا نعارض امل��رأة وهذا
خطأ ..خالد الشطي قاعد يحاول يثير
فتنة وانا اقوله من احلني ما راح اتكلم
استجابة لسمو االمير بعدم احداث فتنة
وذلك عندما كنا علي الغذاء ..واعرف
ان خالد الشطي يعيش املا شديدا من
مشاركتنا وكانوا يبون مجلس مناديب
م��ث��ل امل��ج��ل��س ال��س��اب��ق واق��ول��ه احنا
ق��ادري��ن علي التصدي خلالد الشطي
ولكن نريد ان يبقي املجلس متماسكا».

سجال شديد
وق����ال ح��م��د ال��ه��رش��ان��ي جلمعان
احل��رب��ش« :ال��زم ح��دك ما تزايد علينا
قاعدين ترهبون ال��ن��اس م��ا نسمحلك
تزايد علينا» .ورد جمعان احلربش:
«م��ا نقبل ي��ق��ول علينا خ��ال��د الشطي
احنا ظاهرة سلبية انتم كنتم مجلس
مناديب» .وبسبب عدم توقف السجاالت
ب�ين ال��ن��واب ق��رر رئيس مجلس األم��ة
مرزوق الغامن رفع اجللسة إلى اليوم.

