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د.ضيف اهلل أبورمية مستقال سيارته في طريقه إلى مجلس األمة

)أسامة البطراوي(النائب د.ضيف اهلل أبورمية مغادرا املستشفى  بعد تلقيه العالج 

املواطنون توافدوا على العناية املركزة مبستشفى الفروانية لدى سماعهم النبأ

.. والوزير د. فاضل صفر يفند أقوال الوعالن النائب مبارك الوعالن يطرح محاور استجوابه لوزير األشغال والبلدية

انتظار وترقب

بانتظار الفرج استراحة الزمالء الصحافيني 

الصحافيون في المجلس: جلسة سرية.. واستراحة حرة
بشرى الزين

كاميرات أغلقت »فالشاتها« وصمتت 
لساعات وعدسات استراحت من مالحقة 
كل شاردة وواردة، واقالم لم تبارح جيوب 

حامليها.
هكذا بدا املش����هد صباح امس حتت 
قبة عبداهلل الس����الم، فال صوت يعلو 
على اصوات مس����جات جتود بها رنات 

هواتف نقالة.
زمالء املهنة الذين أسندوا ظهورهم 
إلى مقاعد الكنبات في باحة مجلس االمة 
استسلموا الى واقع احلال الذي حتولت 
معه جلسة االستجوابات امس »سرية« 
كما ارادتها احلكومة والنواب املؤيدون. 
ش����اي ودخان وتخيل »سيناريوهات« 
اجللسة السرية ومجرياتها كانت وجبة 
صباحية لتب����ادل اطراف االحاديث بني 
الصحافي����ني الذين وجدوا في »خدمات 
الرسائل« متنفسا بش����أن ما يدور في 
اجللس����ة املغلقة ملناقشة االستجوابات 

ال� 4، ونقل أخبار »فقيرة« كلما حالفهم 
احلظ لتطويق أي نائب خرج من القاعة 
علهم يظفرون بتصريح مفيد »والشاطر 

اللي يسبق«.
الزائرون للمجلس أمس  املواطنون 
الذين حظوا بضيافة دامت نحو ساعة 
ونصف الساعة في مجلس األمة لم ينعموا 
مبشاهدة »حية« ملجريات االستجوابات 
فور إعالن سرية اجللسة ليغادروا القاعة 
ويتجمهروا حول بابها، معلنني حالة »عدم 
رضى« فيما فضل بعضهم مغادرة املكان 
فال شيء يستحق »االنتظار والتعب«. 
وبعد طول انتظار فتح باب القاعة عصرا 
إلعالن عالنية اجللسة وليغلق مرة اخرى 
وتطل »خبرية« ان املفتاح ضاع ولتتم 
عملية دخول الصحافيني من باب آخر بعد 
نصف ساعة من بداية مناقشة استجواب 
وزير األش����غال ووزير الدولة لشؤون 
البلدية د.فاضل صفر، ولسان حالهم يقول 

الزميل ماضي الهاجري يجري مكاملة هاتفيةهذا يوم مضى فماذا يحمل غدا؟

)متين غوزال(

وعكة صحية أصابت أبورمية..
 قبل أن يعود مساء للجلسة

حالت وعكة صحية شديدة 
أملت بالنائب د.ضيف اهلل أبورمية 
دون حضوره جلسة أمس حتى 
املساء، فثارت شكوك حول احتمال 
الغاء اس���تجوابه للنائب األول 
الوزراء ووزير  لرئيس مجلس 
الدفاع الشيخ جابر املبارك. لكن 
د. أبورمية غادر املستشفى في 
التاسعة من مساء امس وتوجه 
الى املجل���س المتام مناقش���ة 

االستجواب.
وكان د. أبورمي���ة أدخ���ل 
مستشفى الفروانية قبل يومني 
للمراجعة نتيج���ة ألم حاد في 
املعدة والتهاب بالكبد، وقد طلب 
صباح امس منش���طات وأدوية 
حلضور جلس���ة االستجواب، 
فاعطي حقنا منش���طة وخرج 
في الصباح لالستعداد للجلسة 
وفي طريقه اليها انتكست حالته 
واصي���ب بنزيف ح���اد باملعدة 
واش���تدت علي���ه اآلالم فاعي���د 
ملستشفى الفروانية حيث يرقد 
حاليا بالعناية املركزة، )بحسب ما 
أورده موقع اآلن االلكتروني( وقد 
قام بعض الشخصيات واملواطنني 
بالتوجه الى املستشفى لالطمئنان 
على صح���ة النائب د.أبورمية. 
يذكر ان عدم حضور املستجوب 
للجلسة يعني الغاء االستجواب 

من اجللسة وعلى النائب اعادة 
تقدميه ثانية في جلسات مقبلة. 
وم���ن جانبه ق���ال وكيل وزارة 
العبدالهادي  الصحة د.ابراهيم 
ان حال���ة نائب مجل���س االمة 
د.ضيف اهلل أبورمية »مطمئنة 

ومستقرة«.

وابلغ د.العبدالهادي »كونا« 
بأن النائب أبورمية يرقد حاليا 
في مستشفى الفروانية بعد ان 
تعرض فجر ام���س الى »وعكة 
صحية شديدة« ادخل على اثرها 
املستشفى ويخضع حاليا للرعاية 

الصحية الالزمة.

خرجت احلكومة من جلس����ة استجواب وزير األشغال 
ووزير البلدية د.فاضل صفر دون تقدمي طلب طرح الثقة 
مبكس����ب مهم من ضمن عدة مكاس����ب حققتها خالل هذه 
اجللس����ة التاريخية، وخالل هذا االستجواب أكد د.فاضل 
صفر ترحيبه بطلب االستجواب املقدم إليه بصفته، معتبرا 
ذلك »فرصة كبيرة إلظهار احلقائق أمام الشعب الكويتي 

والرد على الشبهات التي شابت محاوره«.
وشدد الوزير على التزامه بالقوانني واللوائح، مضيفا ان 
بعض القضايا التي ذكرها النائب املستجوب مبارك الوعالن 
حني املناقشة غير واردة في صحيفة االستجواب »وحسب 
حكم احملكمة الدستورية فإنني لست مضطرا للرد عليها«. 
وقال إن عددا من املستندات التي عرضها النائب املستجوب 
والوثائق »تخص عمل الوزارة وال يجوز عرضها«، معربا 
عن اس����تغرابه كيفية تس����ريب تلك الوثائق باعتبار ذلك 

»مخالفا لقوانني العمل واخلدمة املدنية«.
وأكد د.صفر أن الفساد واملفسدين »في كل مكان واألمر 
ليس مقتصرا على وزارتي األشغال والبلدية أو احلكومة 
فقط«، مبينا انه من الصعب »اقتالع الفساد بصفة فردية 

بل بالتكاتف نوابا ووزراء«.
وحتدث النائبان سعدون حماد وحسني مزيد مؤيدين 
لالستجواب، في حني حتدث النواب مرزوق الغامن ود.أسيل 

العوضي وعادل الصرعاوي معارضني لالستجواب.
من جهته، انتقد مقدم االستجواب النائب مبارك الوعالن 
ردود وزير األشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر على محاور االستجواب، وقال الوعالن في تعقيب له 
على رد د.صفر عليه إن الوزير قام بترقية موظفة »لديها 
مخالفات« وفي الوقت ذاته قام »بوقف املخالفات في منطقة 

جليب الشيوخ ولم يراع األرامل واأليتام هناك«.
وأضاف أن الوزير د.صف����ر »ال يريد الرد« حول منح 
رخص ألبراج لالتصاالت »دون اخذ أي رسوم ومن خالل 
استغالل أمالك الدولة« معربا عن استغرابه من رد الوزير 
وتهميشه كارثة محطة مشرف للصرف الصحي واالكتفاء 

بوصفها بأنها »خطة طوارئ«.
واعتبر الوعالن أن »مشكلة الوزير كبيرة والفساد قد 
متكن من البلدية«، مشيرا إلى تقارير قدمها ديوان احملاسبة 

في شأن مخالفات كثيرة مت تسجيلها بهذا الشأن.
وانتقد عدم رد الوزير د.صف����ر على مخالفات االدارة 
القانونية ببلدية الكويت، مؤكدا ان خسارة البلدية بعض 
القضايا التي تقدر مبئات املاليني »وان لم تكن في عهدك« ال 

مينع الوزير من حتمل املسؤولية السياسية ومتابعتها.
وخالل اجللس����ة قال النائب مبارك الوعالن في جلسة 

مجلس األمة العادية أمس إن الهدف من اس����تجوابه وزير 
األشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر »يأتي 
في صالح الكويت من منطلق الدور الرقابي والتش����ريعي 

املنوط بنائب األمة«.
وأوضح الوعالن خالل مناقش����ة محاور استجوابه ان 
لديه مس����تندات »تؤكد مخالفة الوزير الدستور ومبادئ 
العدالة السيما في النظم الوظيفية املطبقة في الترقيات« 

مستعرضا عددا من األمثلة في هذا الشأن.
وتطرق إلى مخالفات وجتاوزات إدارية ارتكبها الوزير 
صفر على حد قوله، مش����يرا في الوقت ذاته الى ما أسماه 
رعاية الوزير عددا من املتنفذين واستثناؤهم عند إصدار 
التراخيص لهم مخالفا بذلك تعاميم وزارية تقضي بعدم 

اتخاذ أي استثناءات. 
وأشار في حديثه عن احملور اخلاص بالتخبط في اتخاذ 
القرارات الى مخالفات في الدائري الس����ابع وتعديات على 
أمالك الدولة وخسارة تكبدتها الدولة مباليني الدنانير نتيجة 
موافقة مدير البلدية على بناء أبراج لالتصاالت على الرغم 
من أن هذا املوضوع اختصاص أصيل لوزارة املواصالت. 
وفي احملور اخلاص مبحطة مشرف تساءل النائب الوعالن 
عن األس����باب وراء عدم استدعاء اخلبير اخلاص باحملطة 
في األيام األولى من تعطل بواباتها واالستعانة في معاجلة 

الكارثة ب� »تناكر املجاري«.
واش����ار في هذا الس����ياق إلى قصور واضح في تعامل 
املسؤولني في وزارة األشغال مع كارثة محطة مشرف على 
الرغ����م من التحذيرات التي أطلقها أحد مهندس����ي احملطة 

»ومحاولة تلبيس الكارثة على املقاول« على حد قوله.
وانتقد عدم وجود أي برنامج عمل أو خطة واضحة او 
استراتيجية لدى وزارتي األشغال والبلدية في عهد الوزير 
صفر. وأضاف الوعالن خالل مرافعته أن وزير الظل احلقيقي 
للبلدية هو )ف.ص( وليس الوزير صفر، مضيفا أن أحد 

أقرباء الوزير يتالعب باملشاريع احليوية.
ورد الوع����الن على مدير مكتب الوزير صفر الذي كان 
يجلس بجانب الوزير املس����تجوب على املنصة حيث كان 
يبتسم »ال تضحك وأنا أحتدث واذا تبي تضحك روح ألمك 

أضحك عندها«.
بدوره أكد وزير األشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية 
د.فاضل صفر ترحيبه بطلب االستجواب املقدم إليه بصفته 
معتبرا ذلك »فرصة كبيرة إلظهار احلقائق أمام الش����عب 

الكويتي والرد على الشبهات التي شابت محاوره«.
وش����دد الوزير صفر على التزامه بالقوانني واللوائح، 
مضيفا ان بعض القضايا التي ذكرها النائب املستجوب مبارك 

الوعالن حني املناقشة غير واردة في صحيفة االستجواب 
»وحسب حكم احملكمة الدس����تورية فإنني لست مضطرا 

للرد عليها«.
وقال إن عددا من املستندات التي عرضها النائب املستجوب 
والوثائق »تخص عمل الوزارة وال يجوز عرضها«، معربا 
عن استغرابه لكيفية تس����ريب تلك الوثائق باعتبار ذلك 

»مخالفا لقوانني العمل واخلدمة املدنية«.
وأكد الوزير صفر ان الفساد واملفسدين »في كل مكان 
واألمر ليس مقتصرا على وزارتي األش����غال والبلدية أو 
احلكومة فقط«، مبينا انه من الصعب »اقتالع الفساد بصفة 

فردية بل بالتكاتف نوابا ووزراء«.
وقال ان االستثناءات وتسريب املستندات وبث املعلومات 
اخلاطئ����ة والتهجم على عمل اآلخرين وتش����ويه صورة 
املخلصني »هي أول خنجر للفساد« داعيا الى الوقوف صفا 

واحدا من اجل مصلحة الكويت وشعبها.
وذكر ان البلدية التزمت دائما بتنفيذ األحكام النهائية 
الصادرة عن احملاكم الكويتية في ش����أن القرارات املتخذة 
بحق عدد من املديرين مبا يحقق مبادئ العدالة ويعمل على 

تطبيق الدستور على جميع العاملني واملوظفني.
وأشار إلى أن عددا من املخالفات واالستثناءات التي أشار 
إليها النائب املس����تجوب في صحيفة االستجواب »حدثت 

في عهود وزراء قبلي«.
واشاد بالدور الذي قام به الوزير السابق روضان الروضان 
في إلغاء العقود املبرمة مع شركات مخالفة لشروط العقد 
وإحالتها على النيابة، مبينا انه أحال على النيابة عددا من 

املخالفات النطوائها على الفساد.
وبني ان الوزارة تتبع نظ����م ديوان اخلدمة املدنية في 
الترقيات والندب وغيرها من االم����ور االدارية »وهذا من 
سلطات االدارة وال يحتاج الى اعالم ديوان اخلدمة بشأنه« 
نافيا بذلك ما يراه النائب املستجوب عدم عدالة وظلما يقع 
على املوظفني. وقال ان لوزارة االشغال دائما خطة طوارئ 
وللمقاول كذلك عند حدوث مش����كلة في محطة مش����رف، 
مستذكرا فكرة انشاء احملطة في عام 2002 واختيار موقعها 
احلالي وكي����ف مت ردم املوقع وبدأ اخلرير وإعالم املقاول 
لتدارك املش����كلة. وكان الوزير صفر ق����د طلب في بداية 
املناقشة من الرئاسة شطب عبارات وردت في احد محاور 
االستجواب رأى الوزير أنها متس كرامته بصفته مواطنا 

ما حدا باملجلس إلى املوافقة على طلبه.
وكان الوزير د.فاضل صفر قد طلب قبل بداية االستجواب 
شطب عبارة »خان الوطن واألمانة« التي أوردها الوعالن 

مبقدمة االستجواب ووافق املجلس على ذلك.

عدم طرح الثقة في وزير األشغال والبلدية
 يعزز مكاسب الحكومة من الجلسة التاريخية
صفر: فرصة كبيرة إلظهار الحقائق أمام الشعب والرّد على الشبهات
الوعالن: الفساد تمكن من البلدية وأستغرب تهميش الوزير لكارثة مشرف

حماد ومزيد تحدثا مؤيدين لالستجواب وعارضه الغانم وأسيل والصرعاوي


