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ألول مرة في الكويت

السبيعي لـ »األنباء«: مساءلة »الصحة« حول »العالج باخلارج«
 ماضي الهاجري - سامح عبداحلفيظ 

 رشيد الفعم - بدر السهيل

مفاجــأة جديــدة طفت على 
سطح املشهد السياسي أمس وهي 
إعالن النائب احلميدي السبيعي 
عزمه اســتجواب وزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح، ليضيف 
إلى ســجل جدول األعمال خانة 
جديدة للمواجهة بني السلطتني. 
وقــال الســبيعي فــي تصريح 
لـ»األنباء« إنه يقوم بجمع مادة 
ملساءلة وزير الصحة ترتكز في 

أساسها على مخالفات صارخة 
فــي قضيــة العــالج باخلارج، 
مضيفا أن لديه العديد من امللفات 
واملستندات التي تدين الوزارة في 
قضايا عدة إال أن محور العالج 
باخلارج أصبح متضخما لدرجة 
تســتوجب االســتجواب. وزاد 
السبيعي بقوله: أنا جاد في هذا 
األمر، وعزمي استجواب الوزير 
خالــد الروضان لن يلهيني عن 
مساءلة »الصحة« كون الشكاوى 
املتالحقة من املواطنني أصبحت 
تستدعي التحرك على هذا امللف 

بشكل جدي. وأمس، قدم النواب 
العدســاني ود.عــادل  ريــاض 
الدمخي ومحمد الدالل استجوابهم 
املعلن مسبقا إلى وزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 

محمد اجلبري. 
وجــاء االســتجواب فــي ٤ 
محــاور هــي مخالفــات بهيئة 
الزراعة وجتــاوزات في وزارة 
فــي هيئــة  اإلعــالم ومثلهــا 
الرياضــة باإلضافــة إلــى عدم 
الرد علــى األســئلة البرملانية. 
وقال النواب الثالثة في مؤمتر 

صحافي عقدوه في مجلس األمة، 
إن محاور االستجواب تتضمن 
أمثلة صارخة على سوء اإلدارة 
وهدر املال العام والفساد الواضح 
في عدة جوانب. من جهته، قال 
رئيس مجلــس األمــة باإلنابة 
عيســى الكنــــدري إنــــه تــــم 
إدراج االســتجواب على جدول 
اجللسة املقبلة املقرر عقدها في 
3٠ اجلاري، وللوزير أن يطلب 
التأجيل ويجاب إلى طلبه لعدم 

انقضاء املدة القانونية. 

العدساني والدمخي والدالل يقدمون استجواب اجلبري رسمياً من 4 محاور تتعلق مبخالفات في »الزراعة« وجتاوزات في »اإلعالم« ومثلها في »الرياضة« باإلضافة إلى عدم الرد على األسئلة البرملانية

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يسلم »الكأس الغالية« إلى الكابنت حسني حاكم بحضور رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن ورئيس نادي الكويت خالد الغامن

»العميد«.. ذهب »١4«
ملشاهدة الڤيديو

مصادر خاصة لـ »األنباء« : البرملان ميلك تقييم األمور 
إزاء التسابق في تقدمي االستجوابات

مرمي بندق 

قالت مصادر خاصة في تصريحات 
لـــ »األنبــاء« إن التســابق فــي تقدمي 
استجوابات للوزراء غير مفهوم األسباب 
احلقيقيــة، وال نســتطيع احلكم على 
النوايــا، رمبــا يعتقد البعــض بقرب 
حل املجلــس - وهذا اعتقاد خاطئ - 
ويرغبــون في تســجيل موقف معني، 
أو عليهم ضغوط شــعبية، أو موقف 

حقيقي، واهلل أعلم بالسرائر. 
اجلانــب  أن  املصــادر  وذكــرت 
الدســتوري يبني أن االســتجواب هو 
حق للنائب، ولذلك أعطى الدستور احلق 
ألي نائــب ولو كان منفــردا في تقدمي 

اســتجواب لكي ال يقيده بشــيء، ولم 
يقيده بعدد االستجوابات أو تواريخها، 
وهذا نوع من أنواع الرقابة التي ميلكها 
النائب، ولكن قد تستغل هذه الرخصة 
والســلطة في غير محلها، وهنا يأتي 
أوال ضمير النائب وقسمه الدستوري، 
وثانيــا دور املجلس الذي ميلك تقييم 
األمور ويتحمل كل عضو مســؤوليته 
أمــام اهلل. وشــددت املصــادر على أن 
نهــج احلكومــة في الظــروف العادية 
هو مواجهة االســتجوابات بشرط أن 
تكون دستورية متسكا بالدميوقراطية، 
وعمال بنصوص الدستور، واسترشادا 
مبضمون الالئحة الداخلية ملجلس األمة. 
واســتطردت املصــادر قائلــة: إن 

احلكومة متضامنة وإنه غير صحيح 
ما نشــر حــول أن وزراء يقفون وراء 
استجواب زمالئهم، مشيرة إلى أن هذا 

القول بعيد متاما عن احلقيقة. 
وردا على سؤال حول مدى دستورية 
اعالن النائب احلميدي الســبيعي عن 
تقدمي اســتجواب آخر لوزير التجارة 
والصناعة خالد الروضان بعد أقل من 
شهر على مناقشــة االستجواب األول 
الذي قدم للوزير الروضان من النائب 
نفسه، أجابت املصادر: ال يوجد ما مينع 
دستوريا من تقدمي استجواب آخر من 
النائب نفسه للوزير ولكن بعد إجراء 
تعديل وليس تقدمي االستجواب األول 

مجددا.

علي الغامن متوســطا عبدالوهاب الوزان ووفاء 
القطامي وضرار الغامن فــي لقطة جماعية على 

هامش اجتماع اجلمعية العامة للغرفة

27اقتصاد

17محطات سياحية 

ملشاهدة الڤيديو
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علي الغامن: خصخصة البورصة مّثلت 
جناحًا كبيرًا للقطاع اخلاص

البحرين.. ضي العني!

قراءة في روزنامات بحرية كويتية.. 
روزنامة النوخذة عيسى العثمان منوذجًا

بقلم: يوسف عبد الرحمن

ترقيات موسعة باحلرس الوطني في يونيو 

بدل املوقع ملهندسي »األشغال« قريبًا

دوام رمضان من 9:30 صباحًا إلى 2 ظهرًا 
في 24 جهة حكومية

املوسى: منح موظفي هيئة العمل 
مكافآت ومزايا موظفي »الهيكلة«

عبدالهادي العجمي

علمت »األنباء« أن احلرس الوطني سيشهد ترقيات موسعة 
ملنتســبيه مــن الضباط وضباط الصف واألفــراد يونيو املقبل.  
وذكرت مصادر عسكرية مطلعة في تصريحات خاصة لـ»األنباء« 
أن ترقيات الضباط ستكون للمستحقني للترقية إلى رتب عقيد 
ومقدم ورائد ونقيب ومالزم أول.ورجحت املصادر ان يكون من 
بني الذين ستتم ترقيتهم  هذا العام ثالثة عقداء الى رتبة عميد. 
وأشارت املصادر إلى أن ترقيات ضباط الصف ستكون إلى رتب 
وكيل أول ضابط ووكيل ورقيب أول ورقيب وعريف ووكيل عريف.

عاطف رمضان

أعلن وزيــر التربية ووزير التعليم العالــي د.حامد العازمي 
أن »التعليم العالي« حريصة على حســم ملف الشهادات املزورة 
واتخــاذ جميع اإلجراءات الالزمة للقضاء عليها، معلنا حتويل 5 
حاالت تقريبا إلى النائب العام األسبوع املاضي.  من جانب آخر، 
ذكر رئيس جمعية املهندســني م.فيصل العتل أن وزيرة األشغال 
العامة ووزيرة الدولة لشؤون اإلسكان د.جنان بوشهري بشرتنا 
بحل مشــكلة بدل املوقع ملهندسي »األشغال«، مؤكدة أنها مسألة 

وقت وسرعان ما ستنزل الرواتب في حساباتهم.

مرمي بندق 

اعتمــد ديوان اخلدمــة املدنية فــي قرار امــس مواعيد دوام 
الوزارات خالل شــهر رمضان املبارك، حيث تبدأ عند التاســعة 
والنصف صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا في ٢٤ جهة حكومية 
هي وزارات: التجارة والصناعة، األوقاف، العدل، األشغال، التعليم 
العالي، اخلدمات، التربية، اإلعالم، إلى جانب مؤسستي الرعاية 
الســكنية واملوانئ، وأيضا هيئات: الزراعة، الشــباب، الرياضة، 
البيئــة، الصناعــة، القصر. كما يشــمل قرار الديــوان اجلمارك، 
واإلطفاء، وبنك االئتمان، وبيت الزكاة، والبلدية، وديوان اخلدمة، 
واملجلس الوطني للثقافة، ووزارة الشباب. على ان يكون الدوام 
من العاشرة وحتى الثانية والنصف ظهرا لباقي اجلهات، وعلى 
اجلهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير 
مواعيد العمل فيها الرجوع الى الديوان لتحديد املواعيد املناسبة.

بشرى شعبان

أعلــن مديــر عــام الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة أحمد 
املوســى أن مجلس اخلدمة املدنية قد اســتجاب لطلب الهيئة 
مبنح موظفيهــا املكافآت واملزايا املاليــة املقررة مبوجب قرار 
 مجلس اخلدمة املدنية رقم ٤5 لســنة ٢٠٠6، وذلك اعتبارا من

٢٠١٩/٤/١ وســتتولى الهيئــة صــرف األثر الرجعي املســتحق 
للموظف عن شــهر أبريل مع راتب شــهر مايو ٢٠١٩. وأشــار 
املوسى إلى أن قرار منح موظفي الهيئة املكافآت واملزايا املالية 
املخصصة ملوظفي الهيكلة ذاتها جاء حتقيقا ملبدأ املساواة بني 
جميع موظفي الهيئة بعد قرار الدمج، مؤكدا حرص الهيئة على 

مصلحة املوظفني وأال يضار أي موظف حتت رئاسته.

»التجارة« توقف 4 شركات تأمني 3 أشهر
أحمد مغربي

التجــارة  وزيــر  أصــدر 
والصناعة ووزير الدولة لشؤون 
اخلدمات خالــد الروضان أمس 
قــرارات بوقف إجــازة التأمني 
املمنوحــة لـ ٤ شــركات تأمني 

محلية ملدة 3 أشهر أو حلني إزالة 
املخالفة أيهما أسبق وذلك بعد 
مخالفات مت تسجيلها على تلك 
الشــركات. وجاء في القرارات، 
التــي حصلــت »األنبــاء« على 
نســخة منها، اســتمرار وثائق 
التأمني الصادرة من الشركات قبل 

قرار الوقف، ومت إلزام الشركات 
املبالــغ والتعويضات  بســداد 
املســتحقة عليهــا خــالل فترة 
الوقف. من جهــة ثانية، أصدر 
الروضان قــرارا بتعديل القرار 
الوزاري رقم 63٩ لســنة ٢٠١٧ 
اخلــاص بتنظيــم املعــارض 

العقارية. وقالت »التجارة« إن 
القرار يتضمن بالنسبة للعقار 
اخلارجي سالمة جميع مستندات 
امللكية اخلاصة بالعقار املعروض 
وصحة التصديقات الواردة عليها 
من اجلهات الرسمية بالدولة مقر 

العقار.

أصدرت قراراً وزارياً جديداً لتعديل قرار تنظيم املعارض العقارية

»املعاقني«: اخلضر مديرًا للخدمات 
النفسية والهولي للخدمات الطبية 

والعازمي للمتابعة الوظيفية

كوشنر: »صفقة القرن« بعد رمضان

بشرى شعبان

اعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي 
االعاقــة عن تســكني بعض الشــواغر 
في الوظائــف االشــرافية، وبينت في 
بيــان صحافــي انــه مت تثبيــت هديل 
اخلضر مديرا إلدارة اخلدمات النفسية 
واالجتماعيــة وتثبيت نــداء الهولي ـ 
مديرا للخدمات الطبية، وتثبيت أمينة 
العازميـ  مديرا إلدارة التأهيل واملتابعة 
الوظيفية، وتثبيت وفاء سميرـ  مديرا 
إلدارة الشؤون املالية. واشارت الهيئة 
الى ان التســكني شــمل تثبيــت نادية 
الشــطي رئيسا لقســم الدعم اإلداري، 
وتثبيت نيران العتيبي رئيســا لقسم 
األنشطة بإدارة التأهيل املهني، وتثبيت 
منــال العلي رئيســا لقســم االســكان 
واملرافق العامة، وتثبيت خالد عيسى 
الصفي رئيسا لقسم دراسة سوق العمل، 
وتثبيت باســل عادل اخلضر رئيســا 
لقســم شــؤون التراخيص والبعثات، 
وتثبيت شــيماء حسن القطان رئيسا 
لقسم اخلدمات التعليمية، وتثبيت علي 
عادل الشــرجي رئيسا لقسم املخازن، 
وتثبيت سعد يوســف الدريع رئيسا 
لقسم احلسابات املالية، وندب فاطمة 
عبــداهلل الصليهــم مــن رئيس قســم 
الشؤون الوظيفية للقيام بأعباء مراقب 

التطوير االداري.

عواصــم ـ وكاالت: جــدد جاريــد 
كوشــنر، صهــر الرئيــس األميركي 
دونالد ترامب ومستشاره السياسي، 
تأكيــده علــى أن خطــة الســالم بني 
الفلسطينيني واإلســرائيليني والتي 
يطلق عليهــا »صفقة القرن« جاهزة 
وأنه سيعلنها بعد انتهاء شهر رمضان 
مطلع يونيو املقبل. وأضاف كوشنر، 
أنــه أّخر إعالنها الــذي كان مفترضا 
أواخر العام املاضي لفتح املجال أمام 
رئيس الوزراء اإلســرائيلي بنيامني 
نتنياهو إلجراء االنتخابات وتشكيل 

االئتالف احلكومي.

»البترول« تقترض ١6 مليار دينار.. وفق 4 خيارات

»قمة القاهرة« متدد مهلة تسليم 
السلطة بالسودان إلى 3 أشهر

القاهــرة - وكاالت: اتفقــت الــدول 
األفريقية املشــاركة في قمة تشــاورية 
في القاهرة دعــا اليها الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي بصفته رئيسا لالحتاد 
األفريقي هذا العام، على منح السلطات 
السودانية، املمثلة في املجلس العسكري، 
مهلة ثالثة أشــهر لالتفــاق مع األطراف 
السودانية على انتقال سلمي للسلطة.

وجاء في البيان الذي صدر في ختام 
القمة التشــاورية للشــركاء اإلقليميني 
للسودان، أن املشــاركني في هذه القمة، 

أوصــوا مجلس الســلم واألمــن التابع 
لالحتــاد األفريقي بـ»أن ميــدد اجلدول 
الزمني املمنوح للسلطة السودانية من 

١5 يوما الى ثالثة أشهر«
وتابع البيان إنه في »ضوء اإلحاطة 
التي قدمها موسى فقيه رئيس مفوضية 
االحتاد األفريقــي حول زيارته األخيرة 
للسودان أقرت الدول املشاركة باحلاجة 
إلــى منح املزيــد من الوقت للســلطات 
الســودانية لتنفيــذ تلــك  واألطــراف 

اإلجراءات«.

أحمد مغربي

كشفت مؤسسة البترول الكويتية أن 
مجلس الوزراء وافق على قيام املؤسسة 
باالقتراض من املؤسسات املالية املختلفة 
لتمويل برامجها االستثمارية خالل السنوات 

اخلمس املقبلة. 
وقال مصدر نفطي مسؤول لـ»األنباء« 
إن حجم األموال التي حتتاجها »البترول« 
يقدر بنحو ١6 مليار دينار وفقا لـ ٤ خيارات 
هــي االقتراض بالدينــار الكويتي )بنوك 

محلية(، واقتراض بالدوالر األميركي من 
بنوك جتارية عاملية، باإلضافة الى إصدار 
سندات، وأخيرا اقتراض من وكاالت ائتمان 
الصادرات. وذكر املصدر ان طرح سندات 
من قبل »البترول« يتطلب تصنيفا ائتمانيا 
من قبل وكاالت التصنيف العاملية، وتقوم 
»البترول« بتنفيذ هذا الشرط حاليا، حيث 
قطعت شــوطا كبيرا فــي احلصول على 
التصنيف االئتماني والذي يتوقع ان يكون 
قريبا من تصنيف الكويت السيادي احلالي 

.)AA( عند

احلصول على تصنيف ائتماني قريباً إلصدار سندات

الرئيس عبدالفتاح السيسي متحدثا خالل القمة التشاورية بالقاهرة امس                     )رويترز(

التفاصيل ص26

التفاصيل ص30 التفاصيل ص3١

الشيخ ناصر صباح األحمد والفريق الركن محمد اخلضر 
وأعضاء مجلس الدفاع العســكري وكبــار الضباط القادة 

باجليش مع الضباط املرقني

رئيس الوزراء باإلنابة قّلد كوكبة من الضباط رتبهم: 
02ضعوا مصلحة الوطن نصب أعينكم

سمو الشيخ ناصر احملمد 
مكرما احدى اخلريجات 
)قاسم باشا(

ناصر احملمد شهد تكرمي 90 طالباً 
12من املتفوقني في »التطبيقي«

ملشاهدة الڤيديو ملشاهدة الڤيديو

إحالة 5 شهادات مزورة إلى النائب العام

التفاصيل ص26

التفاصيل ص 8 و9

التفاصيل ص١2
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