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الصالح يطالب رئيس الوزراء بإعادة النظر في القوانني التي تخدم املعاقني
طالب النائب خليل الصالح من سمو رئيس 
مجلس الوزراء بضرورة اعاده تقييم القوانني 
التي تخدم املواطن بشكل عام و وما يخص 
املعاقني على وج��ه  اخلصوص، مشيرا إلى 

وجود قوانني حتتاج تقومي .

وأض���اف ال��ص��ال��ح ف��ي تصريح صحفي 
ف��ي مجلس األم���ة، أن قضية املعاقني التي 
مت طرحها في رسالة واردة اليوم تتلخص 
ف��ي أن��ه مت استقطاع ام���وال بعض املعاقني 
من حساباتهم البنكية مببالغ كبيرة أثرت 

على كثير من األس��ر.  وأش��ار الصالح إلى أن 
االستقطاع مت بناء على خطأ من هيئة االعاقة 
مت اكتشافه مؤخرا نتيجة منح هؤالء املعاقني 
مبالغ غير مستحقة ملن أخذ موافقة على إعاقته 
بعد عمر ٦٥ عام. وأضاف أن كل شخص أخذ 

موافقة اإلعاقة بعد ٦٥ عام ال يستطيع اخذ 
املزايا املوجودة لدي املعاقني، مشيراً إلى أن 
ه��ذا القانون هو قانون اع��وج ويحتاج إلى 
تقومي، خاصة أن هناك قانون أعطى للطبيب 

احلق في ممارسة عمله حتى سن٧٥ عام.

ريا�ض عواد  

أعلن رئيس مجلس األمة م��رزوق الغامن 
تقدم  10 نواب بطلب عدم تعاون مع رئيس 
الوزراء، والتصويت عليه سيكون في جلسة 
األربعاء املقبل في  30/ 9 وترفع اجللسة 

إلى الغد.
وقد وقع 10 نواب، على كتاب عدم تعاون 
م��ع سمو رئيس مجلس ال����وزراء، الشيخ 
ص��ب��اح اخل��ال��د. وال��ن��واب امل��وق��ع��ون هم، 
محمد هايف، ثامر السويط، محمد املطير، 
عبدالكرمي الكندري، عبدالله فهاد العنزي، 
حمدان العازمي، نايف امل��رداس، احلميدي 

السبيعي، رياض العدساني، بدر املال.
وق��د افتتح رئيس مجلس األم��ة م��رزوق 
ال��غ��امن اجل��ل��س��ة ال��ع��ادي��ة ص��ب��اح أم��س، 
التي بدأها بتهنئة النادي العربي بفوزه 
ببطولة كأس األمير معلناً تبرعه ب� 50 ألف 

دينارلالعبني.
وقال الغامن: أب��ارك للعرباوية والهدف 
الدولي لالعب علي خلف يستحق اإلش��ادة 
وك��ذل��ك ال���روح القتالية للنادي تستحق 
اإلش���ادة، وأه��ن��ئ ال��ن��ادي العربي وأتبرع 
وإخ��وان��ي مببلغ 50 ألفا لالعبي النادي 
العربي، وأض��اف ممازحا: “الطلب الوحيد 
لرئيس ال��وزراء “ال تطرشون اجلبري ألن 

حظنا معاه مو زين”.
من جانبه، علق  النائب صالح عاشور: 
تبرع سخي ومو غريبة على الرئيس الغامن 
وم��ث��ل م��ا ق��ال ال��روم��ي احل��ق رج��ع ألهله، 
متابعا: “بس رئيس الوزراء ليش ما يبارك 

واحنا نعرف أنه عرباوي.
بدوره، قال النائب عبدالله الرومي: إن ما 
قام به رئيس املجلس بتبرعه للنادي العربي 
هو “فروسية”، إذ أن ناديه كان طرفا في 

النهائي.
وكان النائب خليل أبل قال في نقطة نظام 
خ��الل جلسة مجلس األم��ة أم��س: “أتوجه 
باملباركة للنادي العربي على الفوز بكأس 
سمو األم��ي��ر«، متمنيا حظاً أوف��ر للفريق 

اخلاسر.
وناقش املجلس االستجوابني املقدمني إلى 
سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ صباح 
اخل��ال��د النائبني د. عبدالكرمي الكندري، 
واحلميدي السبيعي بعد موافقة املجلس 

على دمجهما.
وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء خالل 
اجللسة بدمج االستجوابني وفقاً للمادة 137 

من الالئحة الداخلية ملجلس األمة.
وق��ال النائب د. عبدالكرمي الكندري: إن 
استجوابه مكون من ثالثة محاور ال عالقة 
لها مب��ح��اور اس��ت��ج��واب النائب احلميدي 
السبيعي، مطالباً بالرجوع إلى املجلس في 

هذا الشأن. 
واس��ت��ه��ل املجلس جلسته ببند كشف 
األوراق وال��رس��ائ��ل ال�����واردة: -1رسالة 
م��ن سمو نائب األم��ي��ر وول��ي العهد يشكر 
فيها رئ��ي��س وأع��ض��اء مجلس األم���ة على 
تهنئتهم لصاحب السمو أمير البالد مبناسبة 
ال��ذك��رى السادسة على منح منظمة األمم 
املتحدة سموه لقب “قائدا للعمل اإلنساني” 
وتسميتها دول���ة ال��ك��وي��ت م��رك��زا للعمل 
اإلنساني. -2رسالة من سمو نائب األمير 
وول��ي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء 
مجلس األمة على تهنئتهم لصاحب السمو 
مبناسبة منح الرئيس األميركي دونالد 
ترامب سموه “وسام االستحقاق العسكري 
األميركي برتبة قائد أعلى”. -3رسالة من 
النائب مبارك احلجرف يطلب فيها تكليف 
جلنة شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة ببحث 
ق��رار الهيئة العامة لشؤون اإلعاقة بوقف 
ص��رف معاشات مل��ن جت��اوز س��ن 65 عاما 

وتقدمي تقرير بذلك إلى املجلس خالل شهر.
وأك��د عدد من النواب خالل مناقشة بند 
الرسائل أن منح صاحب السمو أمير البالد 
وسام االستحقاق العسكري من قبل الرئيس 
األميركي تتويج للجهود الكبيرة لسموه في 
خدمة اإلنسانية، معتبرين التكرمي محل فخر 

واعتزاز لكل الكويتيني.
بدوره قال وزير الدولة لشؤون اخلدمات 
وزي��ر الدولة لشؤون مجلس األم��ة مبارك 
احلريص إن املادة 137 وضعت لكل األحوال، 
الفتاً إلى أن االستجوابني يتعلقان بالسياسة 
العامة للحكومة ولذلك حتققت الرؤية في 

هذه املادة.
وك��ان النائب د. عبد الكرمي الكندري قد 
قدم استجوابا لرئيس مجلس الوزراء في 26 
أغسطس املاضي واملكون من ثالثة محاور 
تتعلق بسوء إدارة احلكومة ألزمة كورونا، 
والسياسة العامة للحكومة بشأن العجز 
املالي وإص��دار قرار )728(، وانتهاك املادة 

)39( من الدستور.
وقدم النائب احلميدي السبيعي استجوابه 
لرئيس مجلس ال��وزراء في التاريخ ذاته، 
وامل��ك��ون م��ن محورين يتعلقان بالتهاون 
والتراخي في حماية الثروة النفطية وعدم 
محاسبة املتجاوزين على املال العام وجتاهل 
تقارير مجلس األم���ة ودي���وان احملاسبة، 
واالستمرار بنهج احلكومة السابقة وعدم 

معاجلة جتاوزاتها ومساسها بحق املواطنة. 
وكان مجلس األمة قد وافق خالل جلسته 
التي عقدت في األول من سبتمبر على تأجيل 
االستجوابني ومناقشتهما في جلسة 15 
سبتمبر ومت تأجيل مناقشتهما إل��ى امس 

الثالثاء
الكندري:  سياسة احلكومة تهدم ثقة 

املواطنني في أجهزة الدولة
 وأكد النائب د. عبد الكرمي الكندري خالل 
مرافعته أن قضية التسريبات وما تضمنته 
م��ن معلومات ب��ش��أن ال��ص��ن��دوق املاليزي 
والتجسس على املواطنني كانت اختبارا 
جديا حلكومة اخلالد، غير أنها رسبت في 
هذا االختبار، مضيفا ان “ تلك القضية حدث 

يسقط حكومة بأكملها”.
وقال الكندري: إن رئيس مجلس الوزراء 
لم يتحمل مسؤوليته السياسية حيال تلك 
القضية ولم يتخذ أي إجراء بل ساند وزير 
الداخلية في االستجوابات املقدمة له بدال 
من إقالته باعتبار مسؤوليته السياسية عن 
الوزارة، على الرغم من أن تلك القضية هزت 
ثقة املواطنني مبؤسسات الدولة، متسائالً 
ماذا تريد احلكومة من خالل التجسس على 

املواطنني والنواب؟
وفيما يتعلق باحملور الثاني قال الكندري: 
إن احلكومة أخفقت في إدارة أزمة كورونا 
بسبب قراراتها املتذبذبة؛ حيث صورت في 
بداية األزم��ة للجميع أن إجراءاتها ستكون 
منوذجا عامليا لينتهي املطاف بعدد إصابات 

ناهز 100 ألف إصابة متجاوزاً الصني.
 وأض��اف أن رئيس مجلس ال��وزراء كان 
على علم بوجود أزمة وأن الفيروس شارف 
على دخول الكويت ولم يتخذ أي احترازات 
حتى مت اكتشاف أولى احلاالت في 24 فبراير 

املاضي.
وبني أن من صور التخبط في بداية األزمة 

السماح للمصابني ب��امل��غ��ادرة واالكتفاء 
باحلجر املنزلي ثم مخاطبتهم للخضوع إلى 

احلجر املؤسسي.
وأش��ار إلى أن تأخر استجابة احلكومة 
للمطالب النيابية والشعبية بإغالق املطار 
أدى الى دخول آالف املسافرين ومن بينهم 

املصابون بكورونا ما ساهم في انتشاره.
وق��ال إن��ه في 29 يوليو املاضي مت فتح 
املطار رغ��م أن تقارير وزارة الصحة التي 
نوهت إلى وجود موجة ثانية من كورونا، 
فيما مت تفعيل توصيات التقارير الصحية 

في مسألة عدم انعقاد جلسات مجلس األمة.
وبني أن إدارة األزمة تختلف عن التعامل 
معها، موضحاً أن إدارة األزمة هي ان تخطئ 
وتصلح م��ن أخطائك ال أن تخطئ م���راراً 

وتكراراً.
وأشار إلى أنه وجه سؤاالً عن التعاقدات 
احلكومية خالل األزمة ولم يصل إليه حتى 

اآلن أي رد على سؤاله.
وقال: إن احلكومة في أوج أزمة كورونا 
سحبت جميع الكمامات لتأمني االحتياطي، 
وأن الوزراء تناحروا أمام وسائل التواصل 

االجتماعي بسبب ذلك.
ولفت إل��ى أن قيمة تعاقدات الكمامات 
لوزارة الصحة وباقي الوزارات خالل األزمة 
وصلت الى مليار دينار، مؤكداً أن هناك جتارا 

جشعني يظهرون خالل األزمات.

وقال الكندري: إن كل مناقصات احلكومة 
مت رفضها من قبل دي��وان احملاسبة اجلناح 
الرقابي ملجلس األم��ة بينما وافقت عليها 

جلنة املناقصات .
وق���ال: إن املناقصات ال��ت��ي ل��م مت��ر في 
السابق مرت خالل أزمة كورونا، معتبراً أن 
احلكومة تسببت في خسائر للمبادرين رغم 
التنبيهات من حدوث أزمة اقتصادية سوف 

تترافق مع األزمة الصحية.

وأض���اف أن احلكومة تقدمت مبشروع 
قانون عن تداعيات أزم��ة كورونا وهو في 
حقيقته تعديل على قانون العمل االهلي 
ومساومات على روات��ب الكويتيني، وردت 
قانون مكافأة نهاية اخلدمة، فهل هذا دعم 

لالقتصاد الوطني؟
وأكد أن مشكلة كويتيني بال رواتب كانت 
احلكومة تستطيع حلها في اول اجتماع لها 
منذ 24 فبراير املاضي، الفتاً إلى أن قضية 

غالء االسعار مت استغاللها بشكل مفرط.
ورأى أن احل��ك��وم��ة جت��اه��ل��ت امل��ل��ف 
التعليمي، وسط غياب ال��وزراء عن املشهد 
وأن االحتياطي العام استنزف ليصل العجز 
الفعلي إلى 14 مليار دينار، مطالباً رئيس 
الوزراء بإيضاح سياسة احلكومة املالية في 

تغطية هذا العجز.
وت��س��اءل ال��ك��ن��دري ه��ل يعقل أن تدفع 
اجلامعات اخلاصة التجارية واالهلية والتي 
يقدر عددها ب 10 جامعات ايجارات للدولة 
بنحو 600 أل��ف دينار تقريبا في حني أن 
احلكومة تدعم تلك اجلامعات ب� 3 مليون 

دينار؟
 ورأى أن حسن اإلدارة يكون ف��ي عدم 
متكني جت��ار األزم��ات من استغالل املواطن 
خالل األزم��ات، مؤكدا ان احلكومة ال متتلك 
رؤي��ة وال توجها واضحا بشأن  التركيبة 

السكانية وكل ما تصرح به كالم إنشائي
السبيعي: ال محاسبة للمتجاوزين على 

املال العام  
واعتبر النائب احلميدي السبيعي خالل 
مرافعته أن سياسات القطاع النفطي تتم 
خ��ارج الدستور وخ���ارج ال��دول��ة، كما أنه 
بات قطاًعا مترهاًل، مشيًرا إلى أن من يتولى 
حقيبة النفط ال يستطيع إصدار قرارات في 

هذا القطاع.
وقال السبيعي: إن مساءلة رئيس الوزراء 
ع��ن ه��ذا احمل��ور باعتباره رئيس املجلس 

األعلى البترول وهو املسؤول عن سياسات 
ال��ق��ط��اع، م��ن��ت��ق��ًدا ال��ص��الح��ي��ات ال��واس��ع��ة 
املمنوحة  لقيادات الشركات النفطية فيما 
يخص التعيينات والترقيات من دون حسيب 
أو رقيب على تخبط القرارت التي يتخذونها .
وبني أن القطاع النفطي يستوعب جميع 
شباب الكويت لكن املستغرب أن 20 % من 
العاملني فيه مواطنون و 80 % وافدون ألن 
التوظيف يتم من دون معيار إمن��ا بحسب 

األهواء والواسطات.
وأش��ار إل��ى أن مجلس األم��ة شكل جلنة 
حتقيق بشأن التعيينات والترقيات، وانتهت 
إل��ى تقرير فني دقيق وف��ق املستندات بأن 
القطاعات النفطية تتعامل م��ع شركتني 
أو ث��الث شركات للتعاقد والتعيني بينما 
مهندسو ال��ب��ت��رول الكويتيون ال يجدون 

وظيفة.
وأشار إلى أن القطاع النفطي يهدر املاليني 
من املال العام في رواتب ومزايا مبالغ فيها 
لبعض العاملني، إضافة إلى إقرار تعويضات 
مببلغ 80 مليون دينار إلح��دى الشركات 
بدعوى تضررها من األمطار، مبيًنا أن هذه 
الشركة عينت رئيس مجلس إدارة شركة 
البترول الوطنية السابق رئيًسا لها بفرعها 

في الكويت.
وح���ّم���ل ال��س��ب��ي��ع��ي رئ���ي���س ال�����وزراء 
املسؤولية، مشيرا إلى أنه من غير املقبول 
غض الطرف عن الفساد في القطاع النفطي 
وب��ني أن تقرير جلنة التحقيق البرملانية 
طالب في توصياته بتحويل املتجاوزين 
إل��ى النيابة، كما تضمن التقرير صفقات 

باملليارات أهدرت .
وأوض��ح السبيعي أنه اضطر إلى تقدمي 
االستجواب، ألن��ه فقد الثقة في اإلص��الح، 
مؤكًدا أن القطاع النفطي يحتاج إلى انتفاضة 

وإحاالت كبيرة للنيابة العامة.
وع��ن احمل��ور الثاني ق��ال السبيعي: إن 

احلكومة مستمرة في نهج احلكومة السابقة، 
في عدم إقرار احلقوق والواجبات للمواطنني، 
مبيًنا أن سالح سحب اجلناسي استخدم في 
فترة من الفترات إلره��اب الناس وظلمهم، 
وه��ذا يقتضي إع��الن عدم التعاون مع هذه 

احلكومات سواء احلالية والقادمة.
وأوضح السبيعي أن أعز ما ميلك اإلنسان 
هو املواطنة وعندما تسحب املواطنة منه 
ومتنعه من اللجوء للقضاء فهو ظلم أكبر من 
ظلم سحب املواطنة، مضيفاً: “ال قهر أكبر من 

قهر سحب املواطنة من رجل شريف”.
وقال إن اللجنة املشكلة بتوجيهات أميرية 
لنظر القضية استمروا في دراستها عامني 
ثم أع��ادوا أربع أو خمس جنسيات وتركوا 
الباقي وهو ما يقارب ٤٠ جنسية، يسأل عنها 

رئيس احلكومة.
اخلالد: احلكومة واجهت

حتديات كبيرة
وأك����د س��م��و رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء، 
الشيخ صباح اخلالد في رده على محاور 
االستجوابني أن االستجوابات مرحب بها، 
وأن مواجهتها فرصة سانحة لكشف احلقائق 
أم��ام الشعب الكويتي، مؤكًدا أن املسؤول 

العام مؤمتن على مصالح الوطن واملواطن.
وق��ال اخلالد: إن��ه وفقا لتفسير احملكمة 
ال��دس��ت��وري��ة ال ي��ج��وز اس��ت��ج��واب رئيس 
الوزراء إال عما يدخل في اختصاصه وكذلك 
عن الوقائع الالحقة لتوليه مسؤوليته، 
مؤكدا أن املستجوبني لم يتدرجا في استخدام 
األدوات الدستورية كما أن هناك مثالب 

شابت االستجوابني.
وأضاف أنه لو أعاد النائبان املستجوبان 
ال��ن��ظ��ر ب��امل��واض��ي��ع امل��ط��روح��ة مب��ح��اور 
االس��ت��ج��واب��ني ل���وج���دا أن��ه��ا ت��دخ��ل في 

اختصاصات وزراء آخرين.
ولفت إلى أن هناك حتديات كبيرة واجهتها 
احلكومة منذ تشكيلها، وف��ي ظ��ل أوض��اع 
خطرة عاشتها املنطقة التي متثل الكويت 
ج��زًءا منها إضافة إل��ى أزم��ة كورونا إال أن 
احلكومة ورغم كل ذلك حرصت أاّل يؤثر ذلك 

على برامجها التنموية.
وأوض����ح أن���ه خ���الل ال��ف��ت��رة القصيرة 
السابقة م��ن عمر احلكومة مت تطوير 21 
مشروًعا أهمها ما يخص الطرق مثل طريق 
مدينة املطالع وال��دائ��ري األول وال��دائ��ري 
ال��س��اب��ع وش���ارع ال��غ��وص والنويصيب، 
إضافة إل��ى إجن��از حزمة من اخل��دم��ات في 

خيطان وجنوب السرة والنويصيب.
وأشار إلى استمرار تنفيذ 30 عقدا يخص 
مشروعات التنمية منها مشاريع سكنية في 
جنوب املطالع ومنطقة تيماء وم��ا يخص 
مبنى رك��اب املطار ومعهد االختصاصات 
الطبية واألدلة اجلنائية ومستشفى الوالدة 

اجلديد وغيرها من املشاريع األخرى.
وق��ال اخل��ال��د: إن هناك حت��دي��ات كبيرة 
تواجه ه��ذه احلكومة على رأسها الوضع 
ال��ص��ح��ي، م��ؤك��ًدا أن البنية التحتية في 
املستشفيات واملراكز الصحية تقوم بتقدمي 
اخلدمات للمواطنني واملقيمني بكل سهولة 

ويسر.
وأشار إلى أن عدد األسرة وأجهزة التنفس 
التي خصصت لعالج حاالت كورونا كافية 
كونها محور العالج لهذا املرض، الفًتا إلى أن 
املنظمات الصحية في بعض الدول انهارت 

بسبب تفشي هذا الوباء.
وأكد أن لدى البالد مخزوًنا دوائيا كافيا 
للتعامل مع تلك األزمة الصحية، مشيًرا في 
هذا الصدد إلى أن الكويت هي من أوائل الدول 
التي اعتمدت حتليل )PCR( منذ شهر يناير، 
معربا ع��ن ش��ك��ره جل��ه��ود وزارة الصحة 

والقائمني عليها.
وأش��ار إل��ى أن ال��ق��درة االستيعابية في 
بداية األزمة كانت 168 سريًرا واآلن أصبحت 
3211 سريًرا، كما أن وحدات العناية املركزة 
ارتفعت من 235 إلى 925، وأجهزة التنفس 

من 1293 إلى 3206.
ولفت إلى أنه قبل أزمة كورونا كان يوجد 
بالكويت مصنع واح��د للكمامات ينتج 25 
ألف كمام واآلن أصبح العدد 9 مصانع تنتج 
5 ماليني كمام، كما أن املصانع التي تنتج 

املعقمات زادت من 8 مصانع إلى 14 مصنًعا.
وأش���ار إل��ى أن احلكومة ممثلة ب��وزارة 
الصحة استعانت بعدد من الدول التي كان 
لديها فائض طبي مثل باكستان واألردن، 
مؤكًدا أن الطريق طويل أمام فيروس جديد 
ووباء عام غير معلوم النتائج ودون وجود 

لقاح له حتى اآلن. 
وأوضح أن الكويت عايشت حتدي األمن 
الغذائي واستطاعت بفضل التخطيط اجليد 
ضمان توافر هذا املخزون، مؤكًدا عدم وجود 
دليل إرش��ادي متبع في العالم جت��اه أزمة 

كورونا.
وب��نّي أن النشاط االق��ت��ص��ادي تأثر 
جراء تلك األزم��ة وأن احلكومة اتخذت 
ق��رارات قاسية في ه��ذا الشأن، معرًبا 
عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس األمة 
ملساعدة احلكومة في توجيه النصح 
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